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Proposta de Lei n-° 35/V (41)

Orçamento Geral do Estado para 2022

Proposta de Aditamento

'

Ao artigo 4.0 - “Definições” da Proposta de Lei n.° 35/V (4a) e aditada urna alinea dd), passando o

artigo a ter a seguinte redação:

Artigo 4.°

Definições

dd. c(Perímetro orçamental” con'unto de entidades cu'as dotações orçamentais são abranøidas elo Orcarnento _
, a _ J 1 Õ P ›

do Estado-

justificação sumária:

Não existe uma definição sobre Perímetro Orçamental na Proposta de Lei n.° 35/V (4a) Orçamento Geral do

Estado 2022 e na Lei n.° 13/2099 Orçamento e Gestão Financeira. Assim, entendem os proponentes que se

deve introduzir urna definição de modo a clarifiear este termo.

Parlamento Nacional, 03 de dezembro de 2021



NACIONAL
Proposta de lei n.9 35/V (ÁLÊ) 94 /ÍÃ /GãÓv/:Í

Orçamento Geral do Estado para 2022

Proposta de Alteração

O n.9 7 do artigo 6.9 da PPL supra identificada passa a ter a seguinte redação:

Artigo 6.9

Impostos, taxas e contribuições

Durante o ano de 2022, a taxa de imposto seletivo de consumo aplicável ao tabaco, posições -

pautais 2401, 2402 e 2403, é de US S50 por quilograma.



Repúblša Demozšríci da Timo r-Lcszc

PARLAMENTO
NACIONAL

Parlamento Nacionai, 03/12/2021.
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Justificação sumária:

Com a presente proposta de alteração ao n.97 do artigo 6.9 da PPL supra melhor identificada,

nomeadamente com o aumento da taxa de imposto seletivo de consumo aplicável ao tabaco,

posições pautais 2401, 2402 e 2403, de US S 25 para US S 50 por quilograma, pretende-se

contribuir para o incremento dos níveis de cobrança de receita tributária, bem como,

desencorajar o consumo de tabaco, produto por todos reconhecido como prejudicial para a

saúde dos consumidores.
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Proposta de Lei n.° 35/V (4a)

Orçamento Geral do Estado para 2022

Proposta de Alteração

O artigo 9.° - cCDoações” da Proposta de Lei n.° 35/V (Lia) é: alterado, passado a ter a seguinte redação:

Artigo 9.°

Doações

Só podem ser estabelecidos acordos de financiamento com doadores, mediante parecer prévio indicativoas

do membro do Governo responsável pela área das finanças e notificação ao Chefe do Governo, com

exceção dos acordoscelebrados pela Presidência da República e pelo Parlamento Nacional, devfiânççiçJ`

contudo, estes acordos ser notificados, uma vez celebrados, ao Chefe do Governo e ao membro do

Governo responsavel pela area das finanças-

Justificação sumária:

Entendem os proponentes que na redação original do n.° 2 do artigo 9.°, ao fazerem-se depender, todas e

quaisquer doações ao Estado timorense, com exceção dos acordos celebrados pela Presidência da República'e

pelo Parlamento Nacional, a um parecer prévio vinculativo do Ministério, é muito redutor, permite a

subjetividade e pode involuntariamente colocar em causa projetos que visem a prossecução de poli-ricas

subsetoriais, sendo por isso de evitar. Por outro lado, considera-se importante que o Primeiro-Mmistro, como

Chefe do Governo seia notificado de todas as doações que visem o Estado de Timor-Leste.

Parlamento Nacional, 03 de dezembro de 2021

Os Deputados Proponentes, //\\ K
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em causa, desde que o montante não exceda os 20% da dotação orçamental a partir da qual o mori-Cante é

trans ferido _

jus tificação sumária:

As novas regras aplicáveis às alterações orçamentais propostas pelo artigo ll.° da PPL n.° JS/V (41 , vão muito

além da lei de enquadramento orçamental em vigor, a lei n.° 13/2009, de 21 de outubro, sobre Orçamento e

Gestão Financeira, que no artigo 38° autoriza o Governo a efetuar alterações orçamentais unicamente aos

orçamentos dos serviços que não disponham de autonomia administrativa e t-Lnanceira, atribuindo competência

ao Parlamento Nacional para todas as restantes.

Porque a Lei n.° 13/2009 não prevê expressamente programas nem as regras que se lhe devem aplicar no que

concerne._a,_‹.f-_¬.l_rerações orçamentais, o artigo ll.° deve procurar' preencher essa' lataria,- respeitaíttlo o mais

possivel o espirito do legislador e aplicando-lhe por isso o limite de 20% do artigo 38.° da sobre Orçamento e

Ges tão Financeira.

Parlamento NacionaL 03 de dezembro de 2021



Orçamento Geral do Estado para 2022.

P ropos ta de Substituição

O artigo 11.° - “Alterações orçamentais” da Proposta de Lei n.° SS/V (43'), passa a ter a seguinte
redação:

1°
DJ

Artigo 11°

Alterações orçamentais
~l`

Às alterações orçamentais entre programas no Orçamento da Administração Central, dentro de um

Ministério ou Secretaria de Estado ou entre hffinistérios ou Secretarias de Estado, aplica-se o disposto no

artigo 38-° da Lei n-° l.3/?009;<d° 'Di dc--satubrq sobre Orçamento e Gestão Financeira, alterada pela Lei

n.° 9/201 l, de l7 de agosto, e pela Lei n.° 3/2015, de 7 de agosto.

Competern ao Governo as alterações orçamentais entre categorias dentro do mesmo programa no

Orçamento da Administração Central, dentro de um Ministério ou Secretaria de Estado, desde que o

montante não exceda os 20% da dotação orçamental a partir da qual o montante é transferido.

Competern aos Órgãos de direção dos órgãos ou serviços com autonomia financeira, com autorização do

'Ministro das Finanças, as alterações orçamentais entre programas no respetivo orçamento e dentro do

mesmo programa no respetivo orçamento, desde que o montante não exceda os 20% da dotação

orçamental a partir da qual o montante é transferido.

Competern a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e Zona Especial de

Economia Social e de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataúro as alterações orçamentais entre programas

e dentro do mesmo programa do respetivo orçamento no respetivo orçamento, desde que o montante não

exceda os 20% da dotação orçamental a partir da qual o montante é transferido.

E da competência da Segurança Social a transferência de verbas entre os programas “Regime Contributivo

de Repartição”, no que respeita ãs verbas para financiamento do regime transitório, e “Regime Não

Contributivo”, para financiamento de prestações sociais de direito devidas aos beneficiários dos regimes
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Proposta de Lei n.° 350/V (41)

Orçamento Geral do Es tado para 2022

Proposta de Eliminação

O n.° 7 do Artigo 15.° - “Fundo Especial de Desenvolvimento de Atariro” da Proposta de Lei n-° `aS/V

(4a é eliminado.

Artigo 15.0

Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro

LI) o

.
.

,
z

Ú

.w

(m)
eliminado“a

jus tificagäo sumária:

l. Considerarn os proponentes que compete exclusivamente ao Parlamento Nacional e não ao Governo,

através do Conselho de Ministros, e muito' menos através do Ministro das Finanças, criar títulos

orçamentais, sejam eles relativos ao FEDA ou a outro qualquer.

Parlamento Nacional, 03 clc dezembro de 2021



Proposta de Alteração

O artigo 16.0 - “Transição do saldo de gerência do Fundo COVID~19 e do Fundo das Infraestruturas”

da Proposta de Lei n.° 35/V (43) é alterado, passado a ter a seguinte redação:

Artigo 16.°

Trans içfio do saldo de gerência do Fundo COVID-19 e do Fundo das lnfraes truturas

O Fundo CQVID-lQ, criado pela Lei n.° 2/2020, de 6 de abril, alterada pela Lei n.° 5/2020, de 30' de Íurllio, e

pela Lei n.° 10/2020, de 19 de outubro, e o Fundo das Infraestruturas, criado pela Lei n.° 1/2016, de 14 de

janeiro, ficam autorizadoséa transitar o saldo de gerência apurado no exercicio orçamental de 2022 para mag;

SCnlfl KC.

justificação sumária:

Considerarn os proponentes que a Lei n.° 13 /2009, sobre Orçamento e Gestao Financeira em vigor tem que

ser respeitada e que por isso deve ser obrigatoriamente submetida ao Parlamento Nacional para aprovação,

ç qualquer alteração orçamental que implique o aumento da dotação global de receita e das despesas do OGE,

uma exigência legal que a redação original do artigo 16.° da proposta de lei do OGE para 2022 pretende

ultrapassar no artigo 16.°. Urna coisa é fazer transitar os saldos de gerência e integra-los como receita do ano

seguinte, e outra coisa bem diferente é autorizar a sua integração sem autorização do PN a ser dada em sede de

aprovação do OGE seguinte.

Parlamento Nacional, 03 de dezembro de 2021

Os Deputados Proponentes,



Proposta de Aditamento

E aditado ao artigo 17.° - ccRegime Transitório” da Proposta de Lei n.° 35/V (1%3), um novo parágrafo

assando o artigo 17.° a incluir dois números com a seguinte redacão:
P b 7 QD .›

Artigo 17.°

Regime Transitório

1. No ano de 2022, as dotações orçamentais relativas ã Autoridade Nacional do Petróleo e l\fiinerais, LP., são

inscritas na categoria “Transferências Públicas” do Titulo “iviinistério do Petróleo e Minerais”, tendo em
vista a operacionalização dos procedimentos tendentes ã plena integração das suas receitas e despesas no

Orçamento Geral do Estado para 2023.

._ `
Ú' :'P'fl2._|1\lo aonde 2022, as dotações orçamentais relativas ã Agência Nacional de'zñcfil.I-.;¿.W, ivíoir'irorizaçäo Q

Avaliação (ANÀPNLA) são inscritas na dotação orçamental do Gabinete do Primeiro-Ministro, tendo em

vis ta a completa operacionalização dos procedimentos necessarios ã integração das suas receitas e des pegas

no Orçamento Geral do Estado para 2023.

justificação sumária:

A recém-criada ANAPMA, serviço público central da administração direta do Estado, dotado de autonomia

administrativa e Financeira Agência substituiu a Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UFMA)

O DL n.° 24/2021 que a criou foi publicado lia menos de l mês, não lhe permitindo concluir em tempo útil a

operacionalização de todos os procedimentos necessarios à sua plena integração no Orçamento Geral do

Estado para 2022. Assim, entendem os proponentes que lhe deve ser aplicado um periodo transitório de um

ano e adiado para o ano 2023 a sua integração orçamental plena.

Parlamento NacionaL'OB de dezembro de 2021 `

Os Deputados ProponentesÍ/Mš



7. O Orçamento da Segurança Social esta sujeito as mesmas regras de prestação de contas, relatórios e
responsabilidade financeira que os orçamentos dos subsetores da Administração Central e da Região

Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno.

O lNSS prepara, no mesmo prazo previsto para os orçamentos dos snbsetores da Administração

Central e da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, os relatórios cle execução física

e financeira, individuais e consolidados, bem como a Conta da Segurança Social, que entrega aos membros

do Governo responsaveis pelas areas das finanças e da segurança social ao Parlamento i Tacional e ao

Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas-

justificação sumária:

A utilização de excedentes de qualquer um dos regimes da Segurança Social após aprovação do OGE para O

Parlamento Nacional esta vedada pelo artigo 95°, n.° 3, alinea d), pelo que essa prerrogativa não pode nem

deve ser concedida a Segurança SociaL conforme prescreve o n.° 5 do artigo 18.° na sua redação original-

Na redação original nos n.°s 6 a 8 do artigo 18.0 é incorretamente utilizada a palavra OGE. Como o OSS

integra o OGE, não fez senrido dizer que se lhe aplicam as regas aplicáveis ao OGE, mas sim aos outros 2

subsetores que corn ele compreendem o OGE-

Parlamento Nacional, 03 de dezembro de 202.-



O n.° 5 do artigo 18.° - “Alterações orçamentais” da Proposta cle Lei n.° 35/V (4a) é eliminado e os n.°s

6, 7 e 8 clo mesmo artigo são alterados, passando a ter a seguinte redação:

Eliminado .

Artigo 18.°

O rganização

O Orçamento da Segurança Social está sujeito ao mesmo controlo orçamental, administrativo, Íurisclicional

e politico dos orçamentos dos subsetores da Administração Central e da Região Administrativa

Especial de Oe-Cusse Ambeno.



Proposta de Alteração

O n.° 5 do artigo 19.0 da Proposta de Lei n.° ISS/V (43') é alterada, passando a ter a seguinte redação:

.\'

Artigo 19.0

Financiamento

fN
/'
N

/~
\

...J

...>

...>
_.)/"

`\

As despesas de administração são financiadas por transferências do Orçamento da Administracao
.`\_ .,¿..Contra-I.A .,~j'l _

<...>
<.-.>

jus tiãcação s umaria:

Na opinião dos proponentes, no futuro próximo fara todo o sentido que as despesas de administração do INSS

e do [IR-SS passem a ser 100% autofinanciadas pelo sistema da Segurança Social, mas até que o sistema de

gestão financeira da Segurança Social entre em funcionamento e que se estabilize o volume anual dc

contribuições sociais, e se proceda as alterações aos diplomas aos principais diplomas legais da Segurança Social

ja anunciadas pelo MSSl, deve o Orçamento da Administração Central cobrir a totalidade das despesas dos dois

instinrt
v¬“^,¬_

*os Públicos, o iNSS e o r* RSS

Parlamento Nacional, 03 de dezembro de 2021



10. (...).

`Iusti'ficzagx'ío sumária:

Os dinheiros da Segurança Social não são considerados dinheiros públicos, mas sim dos beneficiários do

Sistema de Segurança Social, havendo a obrigação dos seus gestores os salvaguardarem o mais possivel e

procurarem prudentemente prevenir. um eventual colapso no futuro. A possibilidade aberta pelo n.° 3 do artigo

20.° da PPL na sua redação original de os dinheiros poderem ser depositados em qualquer instituição ba ficaria

é uma possibilidade que os proponentes consideram ser de evitar a todo o custo, pelo risco que

Os proponentes consideram que a autorização no n.° 9 do artigo 20.° para a utilização dos saldos de gerência

acumulados até final do ano 2021 no ano 2022 ja é automaticamente dada ao constar das tabelas Vl e VH do

Anexo à PPL n.° ISS/V (41). Para além disso, qualquer integração de saldos que exceda a dotação orçamental do

OSS aprovada pelo Parlamento Nacional não é possivel por não respeitar o artigo 93°, n.° 3, alinea cl) da

Co ns tituiçšío- _

Parlamento Nacional, 03 de dezembro de 2021



Proposta de Alteração

O n.° 9 do artigo 20.O - “Execução” cla Proposta de Lei n-° 35/V 113) é eliminado e o n.° 3 passa a ter a

seguinte redação:

Artigo, 20.°

Execução

Os dinheiros da Segurança Social são depositados em contas bancárias tituladas pelo INSS, no Banco

Central ou em qualquer outra instituição bancária com elassifieação de risco de crédito avaliada em

AAA e mediante parecer prévio vinculativo do Banco Central de Timor-Leste , sem prejuizo do

disposto no número seguinte, e não são considerados dinheiros públicos nos termos a que se refere o artigo

12.° da Lei n-° 13/2009, de 21 de outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira, alterada pelas Leis n.°

9/2011, de 17 de agosto, e n.° 3/2013, de 7 de agosto.
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a) O Orçamento da Segurança Social prevê anualmente as dotações para execução do plano

anual do fundo de reserva;

b) Que o modelo de gestão do fundo de reserva é aprovado por decreto-lei, e não pode mera

decisão do Governo, como previsto atualmente;

A politica de investimento do fundo de reserva é aprovada pelos Ministros com a tutela da

Segurança Social e das Finanças, devendo ser apresentada ao Parlamento Nacional

previamente à sua aprovação, como acontece com o Fundo Petrolifero, para garantir o

acompanhamento e fiscalização da politica de investimento pelo Parlamento Nacional.

Parlamento Nacional, 03 de dezembro de 2021.



ADITAMENTO DO ARTIGO 20.9~A

É editado o artigo 20.9-A, com a seguinte redação:

Artigo 28.0-À

Alteração à Lei n.° 12/2016, de 14- de novembro

O artigo 63.0 da Lei n.° 12/2016, de 14- de novembro, passa a ter a seguinte

redação:

2.

U

«Artigo 63.0

[m1
'1[-fzw1_.

A aplicação do fundo de reserva deve obedecer a um plano anual

desenvolvido em conjunto pelos ministros com a tutela da segurança

social e das finanças, tendo em conta critérios de segurança,

rendibilidade e liquidez.

O Orçamento da Segurança Social prevê anualmente as dotações para

execução do plano anual do fundo de reserva.

[anterior n.° 3].

O modelo de gestão do fundo de reserva é aprovado por decreto-lei.

A política de investimento do fundo de reserva é aprovada pelos

ministros com a tutela da segurança social e das timer-ças, devendo ser

apresentada ao Parlamento Nacional previamente à sua aprovação.›>

Justificação sumária:

Tendo sido criado o Fundo de Reserva da Segurança Social torna-se necessário prever

expressamente que:



Proposta de Aditamento

O artigo 22.° ccControlo Parlamentar” da Proposta de Lei n.° ISS/V (4a) é aditado, passado a ter a

seguinte redação:

Artigo 22.°

Controlo parlamentar

O Parlamento Nacional realiza um debate trimestraL sobre a execução orçamental dos órgãos e serviços da

Administraçao Central, da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e da Segurança Social> com a

presença dos respetivos membros do Governo e dos órgãos de direção, com base nos relatórios trimestrais de

execução orçamental e nos relatórios trimestrais de desempenho respeitantes a cada um dos quatro

trimestres.

Justificação sumária:

Presentemente o Governo ja produz relatórios trimestrais de execução orçamental, que são compilados pelo

Ministério das Finanças e relatórios de desempenho trimestral, que são compilados pela antiga UPMlA atual

ANAPIVLA, pelo que, consideram os proponentes que excluir do artigo 22.° os relatórios trimestrais de

desempenho é redutor e não contribui em nada para a melhoria do debate e o aumento da transparência, antes

pelo contrário, ainda mais porque hoie o orçamento é apresentado também numa lógica de programas.

Parlamento Nacional, 03 de dezembro de 2021
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ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela ill - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Título (Serviço/Órgão): Parlamento Nacional

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Alteração Dotação FinalPrograma Dotação lnicial da
da categoriacategoria

031: Fomentar as 1.235.259 +50.000 1.285.259

relações
internacionais e de

cooperação do
Parlamento

3. Dotação inicial do'i'otai da Categorialde Despesa: 6.570.406

4-. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 6.620.406

ParlamentoNacional, / [2021.

Os Deputados proponentes,

Justificação sumária: Considerando o compromisso da RDTL corno povo de Saraui para apoiar

todas as partes a alcançar uma solução política justa, duradora, e mutualmente aceitável,

Ioaseao'a no compromisso internacional que permita realização do referendo para a

autodeterminação no Sahara Ocidental, no contexto de disposições coerente com o princípio e

objetivo da carta das Nações Unidas. Para garantir deste compromisso, é necessário o PN alocar

uma verba de 50.000 para atividade de comissão de apoio ao Sahara Ocidental.



1. Título (Serviço/Órgão): Parlamento Nacional

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

l Programa l 031: Fomentar as relações internacionais e de cooperação do Parlamentä

íSubprograma 03101: Relações internacionais (NT)

Atividade
(nova)

0310106: Acompanhamento de atividade da comissão de apoio ao
referendo sobre autodeterminação no Sahara Ocidental

Direção/Divisão PN

Dotação inicial O lAlteração +50.000
da Atividade

Dotação final 50.000
da Atividade

Rubrica 630: Seminários e Workshop

-



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): Parlamento Nacional

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Dotação inicial da Alteração Dotação Final
' categoria '(US$) da categoria `

(USS) . lUS$)
+ 10.000 245.575

Programa

160: Promover uma 235.575

cultura de abertura e
transparência no PN

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: USS 6.570.405

4. ,Dotação 'Final 'lo Total da Categoria de Despesa: USS 6.580.406

Parlamento Nacional, 3/12/2021.

Os Deputados proponentes, /A
,/

,fa/



Justificação sumária: '

Parlamento Nacional aprova ona Resolução n.9 25/2021, de 1 de dezembro konaba

Institui Prémio liberdade Max Stahl. Nune Parlamento Nacional presiza aloka orsamento

ba tinan 2022 tamba considera nudar atividade foun. Orsamentu atu financia atividade

refere ho montante USS; 10.000.

l. Titulo (Serviço/Órgão): Parlamento Nacional
2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

l Programa l 160: Promover uma cultura de abertura e transparência no PN T

Subprograma lta nia Parlamento

Atividade Premio Liberdade MaxStahl (atiivade foun)

Direção/Divisão Parlamento Nacional

+ 10.000 Dotação final 10.000'Dotação inicial f0 Alteração
da Atividadeda Atividade

¬-.Í_. _°.~
RÇiMITCa



Justificação sumárial:

Reforçar o Orçamento para o Programa da Cesta Básica, medida do Plano de Recuperação
Económica com o objetivo de fornecer alimentos e produtos de higiene pessoal a toda a
população nacional. O principal objetivo desta medida é apoiar as Familias no atendimento das
suas necessidades básicas, contribuindo para o combate à fome e às maiores vulnerabilidades
em algumas das regiões mais pobres e isoladas do pais, bem como apoiar agricultores,
produtores e comerciantes locais. de forma a estimular a dinâmica econômica local, por meio
da circulação dos recursos financeiros necessários ao aumento da produção nacional, visando
reduzir os impactos da crise econômica.

l. Título (Serviço/Órgão): Secretaria de Estado das Cooperativas

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

['Programa 588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas

Subprogra ma 58801: Promover e estabelecer cooperativas

miviclade 5880106: Apoio a cooperativa produção integrada

Direção/Divisão A80108:|Direção Nacional de Desenvolvimento Cooperativas Produção,

Dotação inicial 800.000 Alteração
da Atividade

+4o.ooo.ooo“ ooiaçãofinai +4o.aoo.ooo
da Atividade

Rubnca
J

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a
determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os'subprogramas, atividades e divisões
afetados pela proposta de alteração, com os respetivos códigosJ constantes do Livro 2, de
acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivei, as rubricas afetadas, constantes dos
Livros 4-A e 4-8.



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas
___

Programa Dotação lnicial da Alteração
categoria ' `

Dotação Finai
da categoria

983: investimento e 50.000 ' I#150000
Diversificação `

Económica

500.000

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 50.000 USD

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 5002004550

Justificação sumária:

Orçamento adicional ho montante 450.000 USD ida ne presiza aumenta hodi fo apoio atu

financia ba Micro, Pequenas e medias e grandes empresas.

Parlamento Nacional, / /ZOZL

Os Deputados proponentes,



l. Títuio (Serviço/Órgão): Ministro Coordenador do Assuntos Económicos

2. Categoria de Despesa: Transferências Púbiicas

Programa 983: Investimento e Diversificação Económica y

[íubprograma 98301:Poiitica Económica

9830106:Desenvovimento e capacitação do setor privado na area
económica e instituir instrumento de apoio ao Financiamento das Micros,

Atividade

Pequenas, Media e Grandes Empresas.

Fireção/Divisão A60101: Gabinete do Mintro Coordenador dos assuntos economicos

iooizaçâo inicial 50-000
da Atividade

Alteração +450.000 Dotação final 500.000
da Atividade

Rubrica



ANEXO :- Tabelas orçamentais

Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): Secretaria de Estado de Cooperativas

2. Categoria Ele Despesa: Transferências Públicas

Programa Dotação lnicial da Alteração
categoria

Dotação Final
da categoria

028: Desenvolvimento 1.500.000 40.000.000
Rural e Urbano V -

41.500.000 à

"\;| :"`A*`¡

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 1.500.000

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 41.500.000

àl
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Tabela lil - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério das Finanças (MF)

2. Categoria de Despesa: Capital de desenvolvimento

Programa Dotação Inicial da
categoria

Dotação Finaš
da categoria

__.

023: Gestão das . 827,657
Finanças Públicas 4

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: ~ 827,657

ä.. Dotaçãoztinal cio Total da Categoria de Despesa: 0

lustit'icação sumárial:

- Propoin atu hasai tiha orsamentu neébe aloka ba kategoria kapital dezenvolvirnentu, tamba
taxa de ezekusaun to loron 02/12/2021 nia persentazen 0%

- Tampa neé propoin atu hasai osan ba categoria CD ba OGE 2022

1. Título (Serviço/Órgão): MF

2. Categoria de Despesa: BS

Programa 023: Gestão das Finanças Públicas

i Subprograrna 02301: Reforma das Finanças Públicas e património de estado

Atividade `

Públicas
0230103: formação de recursos humanos na area de gestão das Finanças

Direção/Divisão
especiais

820216: Diração Nacional da Logistica e manutenção e Gestao do projeto

Dotação. inicial 827,657 Alteração
da atividade ~

-827,657 Total Final: 0





Tabela'iii - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério das Finanças (MF)

Z. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa l Dotação inicial da Alteração
categoria

Dotação Finaš
cia categoria

510: Boa Governação 9.155.820
e Gestão institucional

- 279,035 - 533876385 l

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 20,022,¿š¿š3

4. Dotação final do Total cia Categoria de Despesa: 10.743.408

Justificação sumárial:

~ Baseia ba Parecer Comissão C, pagina 25, hatuclu katak, taxa ezekusaun ba kategoria Bens e
Serviços, inklui obligasaun foin atinji 39,21%

- Tamba neé propoin atu hamenus osan ba categoria BS.

1. Titulo (Serviço/Órgão): MF

2. Categoria de Despesa: BS

Programa 510: Boa Governação e Gestão lnstitncionai

Subprograma 51001: Boa Governação

Atividade 5100108: Planeamento dezemvoivirnento Estratégico e orientação Politica

Direção/Divisão 820106: Gabinete do Ministro das Finanças

Dotação inicial
da atividade

279,035 Alteração -279,035 Total Final: 0





am "_ ¡ML/z

Tabela lll - Despesas dos Órgãos e Serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para Toclo o Governo

2. Categoria cfe Despesa: Transferência Públicas

Dotação Inicial cla AlteraçãoPrograma

categoria

Dotação Final

da categoria

983: Investimento e

Diversiticação 52.500.000 - 5.000.000

Económica {

47.500.000

J
3. Dotação inicial do Total cla Categoria de Despesa: 350.001.000 USD

4. Dotação final clo Total da Categoria de Despesa: 345.001.000

Tabela lll - Despesas dos Órgãos e Serviços da Administração Central

l. Título (Se rviço/Órgão): Dotações para Todo o Governo

2. Categoria cle Despesa: Transferência Públicas

Dotação Inicial da AlteraçãoT Programa

categoria

Dotação Final ¬

da categoria

. 023: Gestão das 18,933,800 + 5.000.000

Finanças Publicas

23.966.800

3. Dotação inicial do Total da Categoria 'de Despesa: 350.001.000 USD

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 355.001.000 USD

Parlamento Nacional, / [2021.

Os Deputados proponentes,



Justificação sumárial:

Este financiamento irá ser necessário para efetuar investimentos estratégicos em termos de
desenvolvimento de infraestruturas em áreas relacionadas com transportes marítimos e aéreos,
linhas de eletricidade e geração de energia renovável e infraestruturas de saúde, como Clinicas
polivalentes.

1. Titulo (Serviço/Órgão): Autoridade da RAEOA

2. Categoria de Despesa: Capital Desenvolvimento - FED

[Programa 983: Investimento e Diversificação Económica

Subprograma 98336: Diversificação Económica

Atividade 1500305: Provisão para Capitalização do Banco Nacional de _Comércio de
Timor-Leste

Direção/Divisão 830117: Provisão para Capitlização BNCTL

Dotação final
da Atividade

Dotação inicial _,
40.000.000 _Alteraçao 5.000.000 35.000.000

da Atividade

Rubrica
___-- _.-

l. Titulo (Serviço/Órgão):

2. Categoria de Despesa:

FPrograma 023: Gestão das Finanças Públicas

Subprograrna 02311: Dotação Todo o Governo

Atividade 0231101: Subsídio Transporte pa ra RAEOA

Direção/Divisão 830147: Provisão para RAEoA e zEEsivi
N _ _ . , Dotaçao

Dotaçao inicial H .
, _ 433.333 Alteraçao +5. 000.000 final da 5.433.000

da Atividade ' _ _
Atividade

Rubrica

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e divisões afetados pela proposta de
alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro 2, de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas
afetadas, constantes dos Livros 4-A e 4-8.



-

Proposta de lei n.9 35/V (43)(f

Ô “il llr Modelo de Proposta de Alteração

ANEXO - Tabelas orçamentais

1

Orçamento Geral do Estado para 2022 Í:

Tabela lV- Despesas da Região Administrativa Especial Oe-cússi Ambeno

l. Titulo (Serviço/Órgão): Autoridade da RAEOA

2. Categoria de Despesa: Capital Desenvolvimento

l Dotação inicial da Alteração
categoria

Programa Dotação Final l
da categoria

983: Investimento e
Diversiticação
Económica

44.054.303 +s.ooo.ooo 49.054.303

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 47.059.303

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 52.059.303

Tabela lll - Receitas

1. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para Todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

l Dotação inicial da
. Alte ração

categoriaPrograma
Dotação Final¬
da categoria

18.933.800 5.000.000
Finanças Publicas 13.966.800

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 350.001.000

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 345.001.000

Parlamento Nacional, / /2021.

Os Deputados proponentes,



Justificação sumárial:

Este financiamento irá ser necessário para efetuar investimentos estratégicos em termos de
desenvolvimento de infraestruturas em áreas relacionadas com transportes marítimos e aéreos,
linhas de eletricidade e geração de energia renovável e infraestruturas de saúde, como Clinicas
polivalentes.

1. Titulo (Serviço/Órgão): Autoridade da RAEOA

2. Categoria de Despesa: Capital Desenvolvimento - FED

“Drograma 867: Desenvolvimento e Reforço de zonas com tratamento Administrativo
especial e Económico

Subprogra ma XXXXX Criar Subprograma

Atividade XXXXXXX Financiamento de projetos plurianuais de carácter social e
económico na RAEDA

Direção/Divisão l90102: Gabinete do Presidente Autoridade da RAEOA

Dotação inicial
da Atividade

Dota ção final
0 Alteração +5.000.000 _ _

da Atividade
5.000.000

Rubrica
àl

1. Titulo (Serviço/Órgão):

2. Categoria de Despesa:

ñrograma 023: Gestão das Finanças Publicas

Subprogra ma 02311: Dotação Todo o Governo

Atividade 0231101: Subsídio Transporte para RAEOA

Direção/Divisão 830147: Provisão para
RAEOA e ZEEMS

Dotação inicial

da Atividade

Dota ção
5.433.000 Alteração «5.000.000 _ final da

Atividade
433.000

Rubrica

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e divisões afetados pela proposta de
alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro 2, de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas
afetadas, constantes dos Livros 4-A e 4-8.
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“5. Títàâšo (Semšço/ííê'gãošz: Dotações para Todo o Governo

2. Caâegorša cše Desçesa: Bens e Serviços

Programa I Dotação Inícíaí da Alteração Dotação Final da

catego ria catego ria

510: Boa governação ' 28.559.255 ' ' 1.000.000 ' 29.559.256

espesa: 89.570.72013 1 iJ \

'W ~4 c
v.

r
. D.. U.) P) w. (15 OQ C) 223. RJ 7.3.
.

FD U

espesa: 90.570.720P' U U I'
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f Programa l Dotação I'nšcial'o'a Alteração Dotação Fina! da
cateffo ria categoría

3. Dotação šnš'cšaš cão Teia! da Categoría de Despesa:

4. Dotação fínaš do Toãai da Categoría oie Despesa:

Paršamers'to Nacionaš, /12/2023..

Gs Deputaáos proponentes,



.m ~ z - 1Jus'crricaçao sumaria :

Com base nas audiências públicas, em sede de Comissão Especializada, e' proposto um

montante adicional de USS l milhão de dólares.

Neste âmbito, se enaltece o facto que o g7+ não obteve qualquer contribuição da RDTL.

Todavia, apesar de não haver qualquer alocação orçamental do Governo anfitrião, a República

Democrática de Timor-Leste, o g7+ conseguiu desenvolver as suas atividades com as

contribuições do atual Presidente do g7+, a Serra Leoa, da Finiãndia e da Suécia.

Neste enquadramento, se identifica que:

1. a Serra Leoa contribuiu com USSLiS mil, em três anos, de 2019-2021;

2. a Suécia doou, sem restrições, LlSSllO mil, em 2018;- a

e por fim, desde 2019, o Governoda Finlândia tem contribuído para o g7+, em

concreto, doou USS27O mil e, por complemento, recentemente'seA comprometeu-

novamente a contribuir financeiramente o g7+, para o ano 2022.

Em prol da salvaguarda das operações administrativas, da missão de advocacia internacional e

nacional do g7+ e, por conseguinte, a salvaguarda da cooperação entre g7+ e outras

organizações internacionais, serve a presente iniciativa para reforçar e consolidar o g7+, pois

se trata de um eixo crucial'da Politica Externa de Timor-Leste.

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada
a determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e
divisões afetados pela proposta de alteração, com os resoetivos códigos, constantes do Livro 2,
de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes
dos Livros 4-A e 4-8.



wi

Z. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa (510: Boa Governação e Gestão Institucional

. Tíâušo (Serviço/Órgão): 83: Dotações para Todo o Governo (DTG)

I Subprograma 51003: Parcerias

Í Atividade 5100301: Cooperações e parcerias

f Direção/Divisão 830104: Quotas de Membro de instituições internacionais

Dotação inicial 3.182.089
daAtividade

Aiteração +1.000.000 Dotação final
da Atividade

4.182.089

Rubrica

1. Títušo (Serviço/Ósgão}:

2. Categoria de Despesa:

rírogra ma

Subprograma

Atividade

Direção/Divisão

Dotação inicial
da Atividade

Aiteração Dotação final
da Atividade

Rubrica



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela llš - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central.

ADICIONAR EM:

1. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para Todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

[É Programa - Dotação lniciai da Alteração Dotação Final
categoria da categoria

510: Boa Governação e 28.559.256 + 100.000 28.659.256
Gestão institucional M

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa (cio Serviço/Órgão): 89.570.720

4. Dotação final do Total cla Categoria de Despesa (do Serviço/Órgão): 89.670.720

REDUZlR EM:

1. Titulo (Serviço/Órgão): Fundo de Infraestruturas

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Dotação inicial da Alteração Dotação Finall Programa
da categoriacategoria

-100.000 ' 164.395.443026: Estradas e Pontes 164.495.443

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa (Serviço/Órgão): 331.445.079.

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa (Serviço/Órgão): 331.345.079.



JUsnricAçÃo suiviÁRiAz

A competência de fiscalização por parte da Câmara de Contas do Tribunal Superior
Administrativo Fiscal e de Contas (TSAFC) abrange a fiscalização das contas dos outros
tribunais. Mas a fiscalização do próprio TSAFC, por razões obvias relacionadas com conflito
de interesse, deve ser entregue a uma empresa especializada, nos termos do artigo 25.9 da
Lei sobre a Orgânica da Câmara de Contas do TSAFC, Lei n9 9/2011, de 17 de agosto. Como,
atualmente, por força da aplicação das normas constitucionais de competência transitória
dos Tribunais Superiores, artigo 164.9 da CRDTL, é o Tribunal de Recurso que faz as vezes de

TSAFC, entendemos que o disposto no artigo 25.9 da Lei sobre a Orgânica da Camara de

l)

Contas e' aplicável ao Tribunal de Recurso-

2) A auditoria referida no mencionado artigo abrangerá necessariamente as contas não só do
Tribunal de Recurso, mas as contas dos Tribunais como um todo, porque em sede de
Orçamento Geral do Estado "Os Tribunais” figuram, no que diz respeito à classificação
orgânica, como um “Orgão” orçamental.

Não'se inclui aquio Ministério Público, porque as contas de gerência deste são tomadas pela
Câmara de Contas, não havendo qualquer conflito de interesse, razão esta pela qual o
Ministério Público não figura no artigo 25.9 acima mencionado.

Adicionar 5100.000 nas “Dotações para Todo o Governo” E Diminuir 5100000 no “Fundo das

infraestruturas”, conforme detalhado nas tabelas abaixo.

ADÍClONAR EM:

1. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para Todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa 510: Boa Governação e Gestão institucional

Subprogra ma 51001: Boa Governação

Atividade 5100109: lnspeção; fiscalização e auditoria

Direção/Divisão ---

Dotação inicial 400.000 Alteração +100.000 Dotação final 500.000
da Atividade da-Atividade

Rubrica Serviços profissionais



REDUZlR EM:

1. Título (Serviço/Órgão): Fundo de infraestruturas

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

1 Programa Estradas e Pontes

Í Subprograma 54802: infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias1

Atividade /
Projeto

N9 30/código: 8090274 -MOP- Nome do Projeto: Compensação de Terras
e Asset para Projetos do Fundo de infraestruturas2

Direção/Divisão __.-

Dotação inicial
da'Atividadef
Projeto

Dotação final 1.400.0001.500.000 Alteração - 100.000

' da Atividade

Rubrica

1 Pág. 44, Livro 3-A
2 Pág. 45, Livro 3-A



Tabela ill - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Título (Serviço/Órgão): Parlamento Nacional

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços/Transferências Públicas

Programa Dotação inicial da categoria Alteração Dotação HW
da categoria

SlOzBoa
Governação e

Bens e Serviços 2.245.912 + 1.296.000 3.541.912

Gestão
institucional

Transferências
Públicas

-i- 250.000 250.000

3. Dotação inicial do Total da Categoria “mDespesa de Bens e Serviços: 6.570.406

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa de Bens e Serviços: 7.866.406

5. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa de Transferências Públicas: 1.552.000

6. Dotação final do Total da Categoria de Despesa de Transferências Públicas: 1.802.000

l. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para todo Governo

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa Dotação inicial da
categoria

Alteração Dotação Final da
categoria

510: Boa
Governação e.

Gestão
L institucional

28.559.256 27.013.256

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 89.570.720

I _ 4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 88.024.720



Justificação sumária:

O Artigo 83.9 da Lei da Organização Judiciária estabelece a criação da Comissão cle
Recrutamento e Seleção para o primeiro provimento dos lugares de juizes do Supremo Tribunal
de Justiça e provimento dos lugares de juiz do Tribunal de Recurso.
O n.9 12.9 do referido artigo estatui que “As despesas de funcionamento da Comissão são
financiadas pelo Orçamento Geral do Estado, como despesa inscrita nas dotações cio
Parlamento Nacional”.
Neste sentido, urge estabelecer todas as condições, mormente em matéria orçamental, pa ra
que assim se proceda às diligências necessárias para se efetuar 0 primeiro provimento dos
lugares de juizes do Supremo Tribunal de Justiça e provimento dos lugares de juiz do Tribunal
de Recurso.
Só desta forma é possivel dar inicio ao processo de reforma do setor da justiça e iniciar os
procedimentos necessários à instalação e funcionamento dos tribunais superiores.
Propõem-se que a verba a ser alocada provenha das Dotações para Todo o Governo, provisão
para viagens ao estrangeiro, porque antevê-se que 2022, tal como em 2020 e 2021, continue a
ser um ano marcado pela pandemia COVlD-19 e com fortes restrições à realização de viagens
internacionais. - f _ _

Propõe-se, igualmente, que se crie uma linha orçamental nova nas "Actividades" do
Subprograma "Gestão Institucional” (51002) debaixo do Programa ÍBCSCzavernação e Gestão
Institucional” (510) da categoria de despesa Bens e Serviços/Transferências Públicas, do Titulo
Pa rla mento Nacional.

l. Titulo (Serviço/Órgão): Parlamento Nacional

2. Categoria de Despesa: Bens e'Serviços/Transferências Públicas

l Programa 510: Boa Governação e Gestão institucional

Subprograma Reforma do Setor da Justiça: Comissão de Recrutamento e Seleção pa ra os
. tribunais superiores(a criar)

Garantir o cumprimento do mandato atribuido pela Lei da Organização
(a Criar) Judiciária à Comissão de Recrutamento e Selecção .para o primeiro

provimento dosjuizes para o Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal de

Atividade

Recurso.

Direção/Divisão

Alteração +1.296.00`0 Dotaçãofinai`1§296000Dotação inicial -
daAtividade 250.000da Atividade -. +250,000

Rubrica



1.Títuio (Serviço/Órgão): Dotações para Todo o Governo

Z. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

l Programa Í 510: Boa Governação e Gestão institucionai

l_Subprogra ma 51001: Boa Governação

[Atividade 5100156 Provisão para viagem ao estrangeiro

I Direção/Divisão Provisão para viagem ao estrangeiro

Dotação inicial 2.500.000 Alteração 4.546.000
da Atividade

Dotação final 954.000
da Atividade

Dotação _iniciai
da Atividade

Rubrica



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela HI - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titnšo (Serviço/Órgão): Dotações para Todo o Governo
2. Categoria de despesa; Bens e Serviços

Programa Dotação lnicial da Alteração Dotação Final da
Categoria Categoria

510: Boa Governação e 28.559.256 ' 4.520.000 24.03 9.256
Gestão Institucional

3. .Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 89.570.720 _ ç _ h __ ,V
4. 'Dotaçãøoifihnal do Total da Categoria de Despesa: 85.050.720 ' I ` N '

Título (Serviço/Orgão): Ministério Administração .Estatal
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

H

Frograma Dotação Inicial _da Alteração Dotação Final da
. Categoria Categoria .

025: Descentralização 2.855.354 +4.520.000 7.375 .354
Administrativa e Poder
local

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 7.447.288
4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 11.967.288

Parlamento Nacional, 03 de Dezembro de 2021

Deputados Proponente sira:



Itistifikasaun Sumaria:

Politica Recuperção Económica ne°e importante tebes, tamba ne”e presiza materializa konseptu
politica ne”e ilia plano ação no plano Orçamento Geral do Estado liodi tau osan ne”ebe adeknada
ba ilia programa dezenvolvirnentu rural (Sucos no aldeias) liodi nuneie osan povo nian ne”e bele
sirkula ilia nivel rural liodi estimula vontade agricultor sira no karau atan sira iha aldeia no suco
bele dezempenha diak liu tan liodi lialaio sira nia servisu núdar natar nain no toos nain.
Ho nuneie Bancada Democrático propoin orsamentn USD á.520.000 liodi aumenta programa
Desenvolvimento Suco liodi reforsa atividade eltonomia Suco no liasa°e ekonomia bazika ne°e
parte importante ida atn forma aliserse ekonomia nasional ida neiebe forte.

l\)

_ . Título (Seriço/Orgão): Dotacões para Todo o_Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

Programa 510: Boa Governação e Gestão lnstitucional

Subprograma 51001: Boa Governação

Atividade 51001 12: Apoio Juridico

Direção/Divisão B30108: Previsão para Serviços Legais

Dotação mioiai 5-000.000 '_ Añoi'açâo-"H'ii-1.520.000 Dotação rmâi 480.000
da Atividadeda Atividade I

Rubrica Serviços de Profissionais

1. Título (serviço/Órgão); Ministério Administraçao Bom-iai
7 Categoria de despesa: Bens e Serviços.l-Í.

i Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder Local

Subprograma 02501: Desenvolvimento Local

0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
(PNDS)

B60502: Secretariado Técnico do PNDS
+4.520.00'0 Dotação final 4.627.800

da Atividade

Atividade

Direção/Divisão

Dotação inicial da 107.800 Alteração
Atividade

Rúbrica



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela HI - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para Todo o Governo
71-1' Categoria de despesa: Bens e Serviços

Programa Dotação Inicial da
Categoria

I Alteração Dotação Final da
Categoria

510 : Boa Governação e
Gestão Institucional

28.559.256 -854.741 27.704-515

9°*
É” Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 89.570.720

Dotação finaI do Total da Categoria de Despesa: 88.715.979

l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério da Administração Estatal
2. Categoria de despesa: Salários e Vencimentos

i Programa Dotação Inicial da
Categoria

Alteração Dotação Final da
Categoria

510: Boa Governação e
Gestão Institucional

3.670.598 +854.74l 4.525.339

3.

A¬

Parlamento Nacional, 03 de Dezembro de 2021

Deontados Proponentes sira:

Justifikasaun Sumaria:

Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa : 3.670.598
Dotação final do Total da Categoria de Despesa : 4.525.339

l. Chefe Suco no Chefe Aldeia mak besik liu Povo no lor-Ioron sira tenke hasoru problema inan-ainan
sira nian ilia bazemaibe fasilidade ba sira seidauk sutisiente tamba ne'e Bancada Democrático



lx)

propoin USD 854,74100, ho nia especificação maka S 26,668 hodi aumenta ba Salário Chefes do
Sucos 452 pessoas liosi S lSO/fulan ne°e saé ba $204/fulan; S 158,543 ne”e liodi aumenta ba salario
Chefes de Aldeia 2,233 pessoas ne°ebe liosi S lOO/fulan ne°e aumenta ba 8 l7l/fulan, no $ 669,530
ne”e aumenta insentivu ba membro Conselho Suco liamutuk 5,822 pessoas ne°ebe kornposto husi
reprezentante .loven Feto no mane, Lia~nain no Delegada no delegado ne”ebe inisiu lio insentivu S
35/fulan neie aumenta ba 8 lSO/fulan
Aumenta salário no insentivu mensal atu bele motiva autoridade lokal sira nia dedikasaun no
ltualidade atendenientu público neiebe diak liu tan iha nivel baze.

1. Título (Serviço/Órgão): Dotacões para todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

I Programa 5 l 0: Boa Governação e Gestão Institucional

¡_Subprograma 51001: Boa Governação

Atividade 5l00112: Apoio Jurídico

l Direção/Divisão 1330108: Previsão pada Serviços Legais

Alteração -854741 Dotação final da 4.145.259Dotação inicial da 5.000.000
AtividadeAtividade

Rúbrica _ ._ .V - I__Servi_.cuoçsçde Profissionais
l

l. Título (Serviço/Órgão): Ministério da Administração Estatal

2. Categoria de Despesa: Salários e Vencimentos

Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional

Subprograma 51002: Gestão Institucional

Atividade 5100202.: Gestão Financeira, Administração e Logística

Direção/Divisão B60601: Direção Nacional de Planeamento Finanças e Património

[Alteração ¡+854.741 Doação final 4.52533Dotação inicial da 3.670.598
l da AtividadeAtividade Í

Rúbrica Salários



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela lIl - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Título (serviço/Órgão); Ministério das obras Públicas
2. Categoría de despesa: Transferencia Pública

l Programa Dotação Inicial da
Categoria (000 USD)

Armação (oooUsD) _ Dotação Final da.
Categoria (000 USD)

802: Electricidade 90,000 +2,5 OO 92,500

la
s
» Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa : 107,000,000

. Dotação final do Total da Categoria de Despesa : 109,500,000 I

-

l. Titulo (Serviço/Orgão): Dotacões para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

Programa Dotação Inicial da
Categoria (000 USD)

Ateração (000USD) Dotação Final da
Categoria (000 USD)

510 : Boa Governação
e Gestão Institucional

28,559 -2,500 26,059

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa : 8.9,570,720
4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa : 87,070,720

l

Parlamento Nacional, 02 de Desemliro de 2021

lustiñkasaun Sumaria:

l. TL restaura nia independensia durante tinan 18 ona maibe povo nafatin halerik ba
nesesidade bazika, hanesan Eletrisidade ne°ebe atu fasilita mos jerasaun kontinuador ba



PARLAIVÍ ENTO
NAClONAL

nasaun ida ladauk iha kondisaun atu bele prepara an tamba laiha naroman ba sira atu bele
estuda
Kondisaun ida neie hatudu momoós ilia fatin balun sei halerik tamba seidauk asesu ba
eletrisidade, tamba ne°e Bancada Partido Democrático propoin atu bele foti. USD
2,500,00000 atu halo kanalizasaun no distribusaun enerjia electrisidade ba fatin sira
ne”ebe seidauk asesu ba energia eletrisidade hanesan, Suco Parlamento, Aldeia Soikili,
Suco Mahina l, Aldeia Payaliara, Hornleu, Mauwedara no Sornwaku, Suco Mahina ll,
Aldeia Lereira no Lereadu, Posto Administrativo Lautem, Suco Home, Aldeia Tilapuhu,
Suco Souro, Aldeia Soru-Luá, Posto Administrativo Lospalos, Suco Lour, Posto
Administrativo Zumalai, Suco Aiasa iha Bobonaro, Soruwaku iha Posto Administrativo
Lantem, Aldeia Sornlua, Suco Souro, Posto Administrativo Lospalos, Aldeia Mota Quic,
Bairo Manu aman, Suco Hera, Posto Administrativo Cristo Rei, Aldeia Caqneu Laran,
bairo Hudi laran, Suco Becora, Posto Administrativo Cristo Rei.

1. Titulo (Serviço/Orgão): Ministério das Obras Públicas
2.- Categoria de despesa: Transferencia'Pública

Programa 802: Electricidade
Sub-Programa 80231: Energia eié'tíi'ca 21% iib'ras
Atividade 8023102: Fornecemento energia eletricidade ba teritorio laran tomak
Direção/Divisão C5 0303: Direção Nacional de Orçamental e Finanças
Dotação Inicial
da atividade

90,000,000 Alteração +2,500,000 Dotação fonal 92,5 00,000
da atividade

Rubrica

1. Título (S erviço/Órgão): Dotacões para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

510: Boa Governação e Gestão InstitucionalPrograma
Sub-Programa 5 1001 : Boa Governação
Atividade 51001 12: Apoio Jurídico
Direção/Divisão 1330108: Provisão para serviço Legais
Dotação Inicial
da atividade

5,000,000 Alteração -2,500,000 Dotação fonal 2,5.00,000
da atividade

Rubrica

Deputos Proponentes sira:



ANEXO ~Tabelas orçamentais

Tabela líl - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Título (Sewiço/Orgão): Ministério da Agricultura e Pescas
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

l Programa Dotação Inicial da Ateração
Categoria

Dotação Final da
Categoria

510 :Boa Governação 6,917,057 _ +941,896
e Gestão Institucional --

1858953

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa : 10354527
- to 4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa : 11,29rošršt2'3

Ur..vv'-

l. Título (Serviço/Orgão): Dotacões para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços-

rPrograma Dotação Inicial da Ateração
Categoria '

IDotação Final da
Categoria

510 : Boa Governação 28,559,256 941,896
e Gestão Institucional

27,617,360

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa : 89,570,720
4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa : 883628324

Parlamento Nacional, 03 de Desembro de 2021



lustifikasaun Sumaria:

Baseia ba standar normal kada pessoal Guarda Floresta no Guarda Area Floresta
Protegidas bele kontrola area floresta lio luan 500-55011a/pessoal, niaibe realidade 11
Area Protegidas neebé deniarka ona ho luan area 461.724 Ha (33% husi total luan
teritorio TL) ne*ebe presisa 840 - 900 pessoas GF niaibe realidade foin mak iha deit 147
GF
Ho pessoal Guarda Floresta (GF) ne”ebe limitado neie fo posibilidade boot ba ema sunu
rai arbiru, tesi ai arbiru no kasa animal fuik arbiru nune”e kada tinan TL sempre lakon nia
area floresta ho luan 17% husi total area floresta ka 12,178 Ha/tinan.
Ho nune°e Bancada Partido Democrático propoin orsamentu ho montate USD 94139600
liodi _aloka S` 440,64000 ne”e .atu rekruta GF ho level 3 -ne°e hamutuk 180 pessoas,
enkuantu S 13,056.00 ne°e atu rekruta lestor Area Floresta Protegida nain 4 ne°ebe sei
koloka iha rejiaun 4 hodi garante funsionainentu jeitaun ba area protegida sira neaebe

l\.)
LJ.

)

kolokadu iha rejiaun sira.
Orsamentu S 200,000.00 ne°efhodi fasilita Estabelese no operasionalizasaun “Tas/f Force
interministerial ba Proteção Recurso Florestais” atu halo kontrolu no sirkulasaun ltilat
manu ne°ebe fo ona ameasa boot ba animal fuik sira hanesan Rusa, Kus-kus, Leltir'a*_f.}f._
Pombu faik, -amada haber kinur no animal fuik sira seluk ne°ebe protegida

" Orsamentu USD 200,00000 ba nesesidade deniarltasaun permanente ba 4 areas
protegidas.
USD 88,200.00 atu aumenta ba Orsainentu operasional ne°ebe durante ne Guarda
Floresta nain 147 hodi halo atividade operasaun GF nian.

1. Título (Sewiço/Orgão): Ministério da Agricultura e Pescas
Categoría de despesa: Bens e Serviços

Programa 797: Agricultura
Sub-Programa 79727: Conseração e gestão de recursos naturais W
Atividade 5760105: Gerir e proteger as floresta _
Direção/Divisão C803 02: Direção Nacional da Conservação da Natureza
Dotação Inicial 57,000 Alteração +941,896 Dotação fonal . 151,186
da atividade ' da atividade
Rubrica



-

l. Título (Serviço/Órgão): Dotacões para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

Í Programa i 510: Boa Governago e Gestão Institucional
I Sub-Programa 5 1001 : Boa Goveinacão
Atividade 51001 12: Apoio Jurídico

' Direção/Divisão 1330108: Provisão para serviço Legais
4,05 8 , 1 O4Dotação Inicial 5,000,000 Alteração 941,896 Dotação fonal

da atividade ~ da atividade
Rubrica



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela HI -- Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): rTribunais
2 Categoria de despesa: Capital Menor¡_ru

Dotação Final da
Categoria (000 USD)

232

Dotação Inicial da Alteração (OOOUSD)
Categoria (OOO USD)

510: Boa Governação O
e Gestão Institucional '

Programa

+232

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa : O
4. Dotação final do Total'tia bazegoiia ä'eiDespesa : 232

Título (Serviço/Orgão): Dotacões para todo o Governo
2 Categoria de despesa: Bens e Serviços._4-

¡__
...a

U

TPrograma Dotação Inicial da
Categoria (000 USD)

Dotação Final daAlteração (OOOUSD)V
' Categoria (000 USD)

510 : Boa Governação 28,559 28,327
Je Gestão Institucional

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa : 89,570,720
4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa : 89,338,720



Iustifika-saun Sumaria:

l. Durante ne°e oficial justiça sira difisil tebes atu hala°o nia filnsaun ho -didiak tamba
fasilidade transporte la sufisiente,I exeniplu simples ida mak atu karta ba vitima ka lezadu
sira ne°e difisil tebes tamba dala Wain sira nia hela fatin dok no diferente, situasaun sira
ne”e sai difisil liu tan uha tempu udan.

l\) Ho nune°e Bancada Partido Democrático propoin orsanientu USD 232,00000 ne*ebe foti
liusi atividade viagem estrangeiros nian iha dotasaun todu Governo ne°e hocíi halo
akizisaun Viaturas unidade 8 hodi fasilita ba ofisiais justiça sira iha Tribunal Distrital 4
(Baucau, Covalima, Oe-Cusse no Dili).

l. Titulo (Serviço/Órgão): Tribunais
Categoria de despesa: Capital Menor

Programa l 510: Boa Governação e Gestão Institucional
SUB-Programa 51002: Gestão Institucional
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa

ç ,Direção/Divisão D3 01 02: Tribunal de Recurso "_1 :':Íifi ¡qqr! 4 `*X - 7 '..:"`›

Dotação Inicial
da atividade

0 Alteração +232,OHÓO otação fonal
da atividade

.s 2,000

Rubrica

I. Título (Serviço/Órgão): Dotacões para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional
Sub-Programa 5 1001: Boa Governação
Atividade 5 100156: Provisão para viagem extrangeiros
Direção/Divisão B30143: Provisão para viagem extrangeiros
Dotação Inicial
da atividade

2,500,000 Alter-ação 232,000 Dotação fonal
da atividade

2,zós,ooo

Rubrica



-

Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
7
_f- Categoria de despesa: Bens e Serviços

Dotação lnicial da Alteração
Categoria

rPrograma Dotação Final da
Categoria

6533,064- +240,000314: Bolsas de Estudo 6,773,064

Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa : 12,000,000
4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa : 12,240,000

l. Titulo (Serviço/Órgão): Dotacões para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

Dotação Inicial da AlteraçãolPrograma
Categoria

Dotação Final da l
Categoria

510 : Boa Governação ` 28559256 -2403000
e Gestão Institucional

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa : 8995709720
4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa : 89,330,720

Parlamento Nacional, 03 de Desembro de 2021

Deputos Proponentes sira:



Just-ifikasaun Sumaria:

Politicos sira sempre koalia katak Joven mak futuru nasaun maibe realidade Jovori Nain
80 eskola ilia Vietnam maibe to°o ohin seidank hetan atensaun diak husi Governo tamba
dehan 11e°e mai ho inisiativa rasik, ne”e -hatudu momos katak ita politikus sira la
kompriende saida koalia iha Konstitusaun katak Estado iha obrigatorio hodi fasi lita no
apoiu inisitia Joven ba Estado nia futura dia.

EQ

1. Título (Serviço/Órgão): Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
Õ Categoria de despesa: Bens-e Serviços

Ho nune°e Bancada Partido Democrático propoin orsarnento ho montante usd 240,000
atu bele fasilita Estudantes nain 80 ne°ebe hala°o hela nia estudu iha Vietnam

l Programa 314: Bolsas de Estudo
Sub-Programa
Atividade
Direção/Divisão
Dotação Inicial 6,533,064 I\)Alteração + 40,000 Dotação fonal i

da atividade
ó,773,oó4

da atividade ___
Rubrica" ' l'

l. Título (Serviço/Orgão): Dotacões para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

5.10: Boa Governação e Gestão InstitucionalPrograma
Sub-Programa 5 l 001: Boa Governação
Atividade I 5 100156: Provisão para viagem extrangeiros
Direção/Divisão 1330143: Provisão para viagem extrangeiros
Dotação Inicial 2,500,000
da atividade

Alteração -240,000 Dotação fonal
da atividade

2,260,0`00

Rubrica



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para Todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Dotação Final lDotação Inicial da
da categoria. Alteração

Programa categoria

797: Agricultura 25.000.000 -ZS.000.000 0

3- Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa:89.570.720

4. Dotação fina! do Total da Categoria de Despesa:6¿i.570.720

1. Titulo (Serviço/Órgão): `

2.'Categoria de Despesa:

Dotação lnicial da Alteração Dotação FinalPrograma
da categoriacatego ria

3. Dotação iniciai do Total da Categoria de Despesa:

4. Dotação'final do Total da Categoria de Despesa:

\



Justificação su márial:

Eliminação da Atividade 7971601 - Compra produto agricola para subsidio alimentar

1. Título (Serviço/Órgão): Dotações para todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

íPrograma 797: Agricultura

Subprogra ma 79716: Sustainable increase in production and productivity of food crops
and horticultural crops.

Atividade 7971601: Compra produto agricola para subsidio alimentar

Direção/Divisão 830148: Provisão para subsidio alimentar

Dotação inicial
da Atividade

25.000.000 Alte ração d25.000.000 Dotação f
da Ativida

inal
de

Rubrica

1. Título (Serviço/Órgão):

2. Categoria de Despesa:

líograrna

Subprogra ma

Atividade

Direção/Divisão

Dotação inicial
da Atividade

Alteração .(+/-) Dotação
final
Atividade

da

Rubrica

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a
determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e divisões
afetados pela proposta de alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro Z, de
acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes dos
Livros fil-A e 4-8.
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VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

Decreto-Lei n.° /2821

de de

Cria o subsídio mensaš de aiimentos

O processo de construção do Estado e o aumento das áreas de atuação da Administração
Pública tem resultado numa cada vez maior exigência e num maior volume de trabalho
dos funcionários e agentes da Administração Pública.

Contudo, a tabela remuneratória da administração pública não tem acompanhado, nos.I
últimos anos, esta evolução, o que, associado à taxa de inflação registada, tem afetado
o poder de compra dos Funcionários púbiicos e agentes.

Acresce que o exercício de funções pelos trabalhadores públicos e o cumprimento dos
horários de trabalho impiícam a realização de refeições fora do domicilio com os custos
associados.

Para compensar esses custos, é comum, em outros paises, a Administração Pública
proporcionar cantinas'aos seus funcionários com refeições gratuitas ou de custo
subsidiado e ou pagar subsídios de alimentação.

Assim, para compensar os funcionários públicos e agentes dos custos com alimentação e
para garantir a motivação e produtividade destes funcionários e agentes, interessa
proceder à criação e regulação de uma prestação subsídio mensal de alimentos a atribuir
aos funcionários e agentes da Administração Pública.

O subsidio mensal de alimentos a atribuir aos funcionários e agentes da Administração
Púbiica tem a natureza de prestação em géneros, permitindo aos seus beneficiários
reduzir a despesa com a aquisição de aiimentos e confeção de refeições, ao mesmo
tempo que promove a aquisição de produtos agrícolas aos produtores' nacionais,
incentivando o aumento da produtividade do setor ag rícoia.

Assim, o Governo decreta, nos termos da alinea d) do artigo 116.O da Constituição da
República e do n.0 2 do artigo 67.o da Lei n.O 8/2004, de 16 de junho, alterada pela Lei
ni° 5/2009, de 15 de junho, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.°
Objeto

O presente diploma cria e regula a atribuição de um subsidio mensal de alimentos aos
funcionários públicos e agentes dos órgãos e serviços da administração pública.
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Artigo 2.°
Subsídio mensal de alimentos

O subsidio mensal de alimentos é uma prestação em géneros que visa compensar os
custos regulares incorridos pelos seus beneficiários com a alimentação.

Beneficiam do subsidio mensal de alimentos previsto no número anterior os
funcionários públicos e agentes dos órgãos e serviços da Administração Pública, com
exceção daqueles que nos termos de legislação especial tenham direito ao
pagamento de um subsidio de alimentação ou prestação equivalente em numerário_

Artigo 3.°
Tipo e quantidades de géneros

Os géneros que compõem o subsídio mensal de alimentos têm o tipo e quantidades
constantes do anexo ao presente diploma, que dele't'az parte integrante.

Quando os géneros identificados no anexo ao presente diploma não estiverem
disponiveis no mercado, devido, nomeadamente, à sua sazonalidade, a colheitas
reduzidas ou a perturbações no fornecimento, podem os mesmos ser parcial ou
totalmente substituídos por géneros de tipo e quantidade semelhantes que estejam
disponíveis.

Artigo 4-°
Logistica

Compete ao Centro Logístico Nacional a aquisição dos géneros que compõem o
subsidio mensal de alimentos aos produtores nacionais, conforme as regras de
aprovisionamento público, podendo recorrer à importação de géneros apenas
quando não exista, comprovadamente, oferta de produtores nacionais disponivel no
mercado nacional.

Os géneros são geridos e armazenados pelo Centro Logístico Nacional, o qual
procede à sua distribuição aos órgãos e serviços onde os beneficiários exercem
Funções.

Artigo 5.°
Aquisição do direito e entrega

O direito ao subsidio mensal de alimentos adquire-se a partir do mês em que o
beneficiário inicia o exercicio de funções e cessa no mês em queo beneficiário cessa
o exercicio de funções, sem prejuizo `de disposições legais que expressamente
prevejam o seu pagamento a algum dos beneficiários após ter cessado o exercício de
funções.

O subsidio mensal de alimentos é entregue trimestralmente aos beneficiários pelos ~
órgãos e serviços nos quais aqueles exerçam funções, e a quantidade de géneros
entregue cada trimestre corresponde à quantidade acumulada correspondente aos
subsídios mensais de alimentos a que o beneficiário tenha direito por cada mês do
trimestre anterior.

_âflz
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Para ale'rn dos géneros previstos no artigo 3.° do presente diploma, nenhum outrQ
tipo de pagamento ou género pode ser entregue aos beneficiários a título de subsídio

LU

mensal de alimentos.

A entrega do subsídio mensal de alimentos suspende-se nas situações em quer nos
termos da leir se'suspende o pagamento da remuneração.

A quantidade anual acumulada de géneros entregues a titulo de subsidio mensal da
alimentos é de 12 vezes a quantidade mensal prevista no artigo 3.0.

O pagamento aos beneficiários de vencimento extraordinário ou qualquer outro
pagamento equivalente à remuneração mensal não confere o direito a qualquer
entrega adicional por conta de subsídio mensal de alimentos para ale'm das previstas
nos números anteriores.

Artigo 6.0
Grçamentação

A verba para aquisição e distribuição do subsidio mensal de alimentos e' inscrita na
Dotação Para Todo o Governo e é gerida pelo membro do Governo responsável pela área
das finanças.

Artigo 7.0 _ _l,_
Produção de 'efeitos 'i

O presente diploma produz efeitos a partir do dia l de janeiro de 2022.

Artigo 8.°
Entrada em vigor

O presente diplomai entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 20 de setembro de 2021.

O Primeiro

à f*
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Promuêgacšo em

Pubššque-se.

C Presidente da República,

,_

Francisco Guterres Lú Olo

Anexo

(a que se refere o artigo 3.0)

uílo ramas

Tipo e quantidade de géneros que integram o_subsídío mensal de alimentos

35
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ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela Ill - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Título (Serviço/Órgão): Ministério Educação Juventude e Desporto

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

`
i

Pi]

Programa Dotação Inicial da
categoria

Alteração Dotação Final
da categoria

l

979: Educação e 8.485.859
Formação

+ 859.713 9.345.572

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 12.193.627

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 12.963.340

l. Títuio (Serviço/Órgão): Ministério Educação Juventude e Desporto

2. Categoria de Despesa: Transferência Pública

í Programa Dotação inicial da
categoria

Alteração Dotação Final
._da categoria

979: Ed ucação e 1.919.798
_Formaçãço

+ 23.433 1.943.231

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 2.219.798

U/1
.to otação final do Totai da Categoria de Despesa: 2.243.231



l. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Progra ma Dotação inicial da
categoria

Alteração Dotação Final-
da categoria

797: Agricultura 25.000.000 883.146 v 24.115.854 l

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 89,570,720

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 89.370.720

Justificação sumária: A Proposta 'de OGE 2022 prevê montantes insuficientes nas atividades

“bolsas de ensino primário” e "concessões escolares do ESG”. Com efeito, estas atividades são

essenciais porque permitem a compra de todos os materiais didáticos elementares para

funcionamento letivo (pequenas reparações, material pedagógico como réguas, cadernos ,ou

fotocópias, o treinamento para os professores, jogos desportivos, incluindo mesmo o

pagamento de professores parciais. Oorçamento previsto relativo às concessões escolares

apenas se mostra suficiente até ao mês de agosto. Do mesmo modo, no ensino secundário só

até julho. Dai que seja necessário um aumento desse valor que permita o normal

desenvolvimento das atividades escolares até final do ano letivo.

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério da Educação Juventude e Desporto

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa 979: Educação e Formação

Subprograma 97936 Gestão e acreditação do ensino básico

Atividade 5210202 bolsas do ensino primário

Direção/Divisão Direção Nacional do Ensino Básico

Dotação inicial
.da Atividade

1.848.728 Alteração + 888.113 Dotação finãl
da Atividade

2.528.841

Rubrica



l- Título (Serviço/Órgão): Ministério da Educação Juventude e Desporto

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa l 979: Educação e Formação

Subprograma 97936 Gestão e acreditação do ensino básico

I Atividade 5210202 bolsas do ensino primário

I Direção/Divisão Direção Nacional do Ensino Básico

Alteração +23.433 Dotação final 107.521Dotação inicial 84.088
da Atividadeda Atividade

Rubrica

1. Títuio (Serviço/Órgão): Ministério da Educação Juventude e Desporto

2. Categoria de Despesa: Bens e serviços

lírograma 979: Educação e Formação

Subprograma 97933 Gestão e acreditação do ensino secundário

Atividade 5220102 Concessões escolares do ESG

Direção/Divisão Direção Nacional do Ensino Secundário Geral

+ 171.600 Dotação final 471.900Dotação inicial 300.300 Alteração
- da Atividade -da Atividade

Rubrica



1. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

pirograma 797: Agricultura

Subprograma 7971601

Atividade 7971601 compra produto agricola para subsidio alimentar

Direção/Divisão 830148 Provisão para subsidio alimentar

Dotação inicial 25.000,000 Alteração

da Atividade

«883.146 Dotação final
da Atividade

l 24.116.854

Rdbrica



Tabela lll ~ Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Título (Serviço/Órgão): Ministério da Agricultura e Pescas

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa Dotação Inicial da
categoria

Alteração Dotação Final
da categoria

797: Agricultura 3.437,570 + 200.000 3.637,570

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 10.354,627

4. Dotação final-do Total da Categoria cle Despesa: 10.554,627

l. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para todo o Gove'. ao'

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa Dotação inicial da
categoria

Alteração Dotação Final l
da categoria

797: Agricultura l 25.000.000 -200.000 24.800.000

3. Dotação inicial do Total ola-Categoria de Despesa: 89,570,720

4. Dotação final clo Total da Categoria de Despesa: 89.370.720





Justificação sumárial: Em sede de procedimento legislativo do OGE 2022, no decurso das

audições realizadas ao Ministério da Agricultura e Pescas, os Deputados verificaram que há

necessidades financeira de 200.000,00 USD para o projeto de desenho da construção da Escola

Técnica Agricola de Natarbora e Moleana. A Escola técnica Natarbora foi construida no tempo

da ocupação indonésia e continua a ser utilizada até agora acusando já o decurso do tempo.

Ambas as referidas escolas encontram-se muito degradadas e sem condições de ensino

aprendizagem. Nos anos de 2007 e 2011 o Governo iniciou um plano de reabilitação das escolas

mas o mesmo não foi concluído porque o orçamento não se mostrou suficiente. Mostra-se

necessário construir um edificio para dormitório (feminino e masculino) e refeitório pelo que é

necessá rio.

l. Título (Serviço/Órgão): Ministério da Agricultura e Pescas

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa Agricultura

79718 Transformar as escolas de ETA em escolas profissionais orientadas
para o autoempregofeç'i-âra owmezfcado de trabalho (NT)

Su bprograma

5740902 capacitação não formal aos professores de ETA (Natarbora eAtividade

Moleana)

Direção/Divisão Direção Nacional de Formação Técnica Agricola

Alteração +200,000 Dotação final 200.000Dotação inicial 0
daAtividadeda Atividade

Rubrica

1 Devem ser indicadas 'as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a
determinado programa.

Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e divisões
afetados pela proposta de alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro 2, de
acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes dos
Livros 4-A e 4-8.



1. Título (Serviço/Órgão): Dotações para todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

,_Programa 797: Agricultura

I subprograma 7971601
7971601 compra produto agrícola para subsídio alimentarl Atividade

Direção/Divisão 830148 Provisão para subsidio alimentar

Dotação final 24.800,000
da Atividade

Dotação inicial 25.000,000 Alteração -ZOODOO
da Atividade

ñ O

Rubrica

-



-
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ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela III - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Título (Serviço/Orgão): Dotações para todo o Governo
Categoria de despesa: Transferências Públicas7

H.

I Programa Dotação inicial da
Categoria

l Alteração Dotação Final da
Categoria

983 : Investimento e
Diversificação
Económica

52.500.000 -l.356.000 5l.l 44.000

¡lk
m . . Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 170.433.800

Dotação final do Total daz Categoria de Despesa: 169.077.800

l. Titulo (Seiviço/Ôrgãoji Ministério Administração Estatal
2. Categoria de despesa: Capital Menor

íPrograma Dotação inicial da
Categoria

l Alteração Dotação Final da
Categoria

930.000 +l.356.000 2.286.000510 : Boa Governação e
Gestão Institucional

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 1.037.800
4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 2.393.800

Parlamento Nacional, 01 de Dezembro de 202l

Deputados Proponente sira:

Justifikasaun Sumaria:



Pessoal Konselhu Polisiamentu Koniunitariu (KPK) nia papel importante tebes iha nivel Suco
liodi kontribui no halo atendementu públiku iha situasaun balun ne°ebe espesiñku no risku, tamba
ne”e presiza hetan atensaun atu bele fasilita sira liodi lialaó sira nia funsaun ne”e Iais no kualidade
l-Io nune°e Bancada Democrático propoin orsamentu ho montante USD 1.356.000 ne*ebe foti husi
orsamentu neiebe atu fo credito laós liusi institusaun Bancaria niaibe direita husi Governo ba
Universidade Privada tamba ne°e konsidera la lojika ho nune”e Bancada Democrático propoin
liodi halo akizisaun fasilidade motorizadas 452 unidades liod'i fasilita ba membro KPK sira kada

l.

SUCO.

l. Título (Serviço/Órgão): Dotacöes para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Transferências Públicas

Programa 983: Investimento e Diversificação Económica

Subprograma 9833 6: Diversiñcação Económica

Atividade 1500309: apoio crédito universidade privada

Direção/Divisão B30142: provisão para Linha de crédito da Universidade privada

Dotação inicial 2.500.000 Alteração 4.356.000. Dotação final 1-144.000
daAtividadeda Atividade

Rubrica

1. Titulo (Seríço/Órgão): Ministério Administração Estatal
2. Categoria de despesa: Capital Menor

Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional

Subprograrna 51002: Gestão Institucional

Atividade ' 5100202: Gestão Financeira. Administração -e Logistica

B60601': Direção Nacional de Planeamento Finanças e Eatrimónio

+13 56.000 Dotação final 2.286.000
da Atividade

Direção/Divisão

Dotação inicial 930.000 Alteração
da Atividade

Rubrica



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela HI - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Cenfi'al

1. Tízuio (Seriço/Orgão): Secretario de Estado Juventude e do Desporto
2. Categoria de despesa: Transferencias Públicas

[Programa Dotação Inicial da
Categoria (000 USD)

ESG: Igualdade de Genero e
inclusão Social

Adicional l Dotação Final da
.(000USD) Categoria (000 USD)

3,562 +1,250

.RL

4,812

Dotação inicial do Total da Categoi'iarde Desnesa: 3562279
Dotação final do total da Categoria de Despesa: 4312279

1. Título (Seriço/Orgão): Dotacões para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

Programa Dotação Inicial da
Categoria (000 USD)

983: Investimento e
Diersificação
Económica

Ateração (000USD)

52.500

Dotação Final da
Categoria (000 USD)

-l,250 - 51.250

3. o

4. , o
Doiaçä inicial do Total da Categoria de Despesa: â70,433,800
Dotacã final do total da Categoria de Despesa: 169,,183,800

Parlamento Nacional, 01 de Desembi'o de 2021

Deputos Proponente sira:



Justifikasaun Sumaria:

l. Papel Foinsae sira importante tebes iha prosesu tomak vida nasaun nian, tamba ne”e

b.)

aw
e»

Governo núdar jestor ba rekursu hotu Estado nian presisa tau atensaun no fo kondisaun
kamad-a Foinsaé sira atu bele aktualiza sira nia kapasidade, promove sira nia inisíatia no
kretividade
Conselho Naconal da .Juventude de Timor-Leste (CNJTL) ne°ebe transforma husi
Presidium Juventude Lorico Ass°uain (PJLA) no baseia ba Resolução Gov. No. 27/2016
de 31 de Agosto, nuúdar Orgaun Ambrela ba Organizasaun Juvenil tomak iha Teritorio
Timor laran tomak no Parseiru Prinsipal Governo nian ba assuntu juventude nian, tantu
orgaun juventude resistensia, orgaun Juventude partidaria no Organizasaun juventude iha
municipio no Posto Administrativo neie atu bele hala°o nia funsaun no -papel sira presisa
“Ponto de Apoio” husi orgaun estado nian.
Ho nune°e, Bancada Democrático propoin atu foti fundu reserva ho montante USD
1,258,000.00 husi sub-programa diersifikasaun ekonomika ne°ebe atu fo kreditu ba
univesidade privada ne”ebe la klaru no Ia _lojika ne°e atu aumenta basub-prograrna
dezenvolvimentu no iaromove area juventude liu husi fasilitasaun orgaun CNJTL nia
programa no atividades sira mak hanesan: _ ._

-Iíontinuasaun ba programa Juventude potensia ba estabilidaäevifõiiinidade nasional liu
husi atividade Organiza Juventude Partidaria iha Forum Komunikassaun Juventude
Partidaria (FKJP) nebe estabelese husi Presidente Parlamento Nacional iha tinan 2016
ho objetivu atu forma joven sira bele moris harmonia maske ho diferensia politika no
ideolojia,
Apoiu ba atividades Parlamento Juventude nivel CPLP (PJ-CPLP)
Halo supervizaun ba atividades Parlamento Foinsa'e nian

d. Kornemorasaun Loron Nasional Juventude no Masakre Santa Cruz.
Kapasitasaun juventude hodi hasaé sira nia kualidade komunikasaun, kursu lingua
portuges no inglesh, komputador, lidership no manajemen (Organizasaun no
finaseira)
Promove talentu foinsaé sira
Kapasita foinsaé sira nia konesernentu emprendimento
Akizisaun ba Veiculu 2 unidades hodi bele fasilita movimentu estrutura nasional nian
ba atividade tomak ne°ebe halaio iha nasional to°o ba iha Suco no Aldeia, nune'e mos
bele fasíl halo rede s'erisu ho parseirus sira seluk, tantu nasional no internasional iha
ambitu Dezenvolvimentu Seitor Juventude



l. Título (Serviço/Órgão): Secretario de Estado Juventude e do Desporto
7 Categoria de despesa: Transferencia PúblicaJ-Io

I Programa 980: Igualdade de Género e inclusão Social
LSub-Programa 98038: Desenvolvimento da Área da Juventude
Atividade

Juventude
3 Ol Ol 1 l: Desenvolvimento da capacidade institucional das Organizações de

f Direção/Divisão B9Ol O4: Direção Nacional do Associativismo da Juventude
Dotação Inicial 552,150 Alteração +1,250,000 Í Dotação fonal
da atividade da atividade

13052.10

L Rubrica l

1. Titulo (Serviço/Orgão): Dotacões para todo o Governo
2. Categoria de despesa: Bens e Serviços

l Programa 983: Investimento e Diersificação Económica
Sub-Programa 98336: Diersificação Económica
Atividade 15003 09: Apoio Credito ao Universidade Privada
Direção/Divisão B30l423 Prri-'isão .para lina de credito da Universidade Privada
Dotação Inicial 2,500,000 Alteração -l,250,000 Dotação fonal
da atividade da atividade

l,250,000

Rubrica



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela lli - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para todo o Governo

2. Categoría de Despesa: Transferências Públicas

Dotação Inicial da
categoria

l Altera ão
Programa ç

Dotação Final
da categoria

i..5
3aux??-

*š '0-3
958.: lnvestimento e
Diversificação
Económica

52.500.00o +õo.ooo.ooo 112.500.000

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 170.433.800

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 230.433.800

O'
Ç1. Titulo (Se rviço/Órgão)

2. Categoria de Despesa:

Dotação inicial da Alteração
categoria

Programa Dotação Final
da categoria

3. Dotação inicial-do Total da Categoria deDespesa:

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa:



Justificação sumárial:

Aumento da Provisão para capitalização do Banco Nacional Comercio Timon-Leste para
apoio às empresas de acordo com o Plano de Recuperação Económica

1.Titulo (Serviço/Órgão): Dotações para todo o Governo

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa 938: investimento e Diversificação Económica

dar

Subprogra ma

I Atividade

98336: Diversificação Económica

1500305: Provisão para Capitalização do BNCTL

Direção/Divisão 830117: Provisão para Capitalização BNCTL
à.

Dotação
da Atividade

inicial Dotação final
+60.0.00.000 _ _

da Atividade
40.000.000 Altera ção 100.000.000

Rubrica

l. Titulo (Serviço/Órgão):

Z. Categoria de Despesa:

É

Programa

Subprograrna

Atividade

Direção/Divisão

Dotação inicial
da Atividade

Dotação

final da
Atividade

Alteração

Rubrica

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a
determinado programa. -
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogra'mas, atividades e divisões
afetados pela proposta de alteração, com os respetivos cócieos, constantes do Livro 2, de
acordo com o quadro abaixo, bern como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes dos
Livros 4-A e 4-8.



ANEXO - Tabelas orçamentais

Ta bela ill - Despesas dos Ógãos e Serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): Dota Dotação de Todo Governo (DTG)

2. Categoria de Despesa: Transferencia Assegurada

Dotação inicial da Adicional
categoria

T Programa
I a /ÃÉ

Dotação Final
da categoria

20,000,000Adicional 52,500,000 72,soo,ooo

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 170,433.880

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 190,433.8OO

l. Título (Serviço/Órgão): Dotação de Todo Governo (DTG)

2. Categoria de Despesa: Transferencia Assegurada

Dotação inicial da AdicionalPrograma
categoria

Dotação Final
da categoria

3. Dotação inicial clo Total da Categoria de Despesa: 40,000,000

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 60.000,000



Justificação su márial:

Aumentar os fundos para a Provisao para Capatalizacao do Banco Nacional de Comercio de

Tim or-Leste.

l Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada
a determinado programa. _
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e
divisões afetados pela proposta de alteração, com os resoetivos códigos, constantes do Livro 2,
de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes
dos Livros 4-A e 443. ~



l. Titulo (Serviço/Órgão): Dotação de Todo Governo (DTG)

2. Categoria de Despesa: Transferencia Assegurada

Programa l 983: Investimento e Diversificacao Economica

Subprograma 98336: Diversificacao Economica (NT)

l Atividade
Timor-Leste.
1500305: Provisao para Capatalizacao do Banco Nacional de Comercio de

Direção/Divisão 830117: Provisao para Capatalizacao do BNCTL

Dotação inicial
da Atividade

40,000,000 Adicional +20,000,000 Dotação tinal
da Atividade

60,000,000

Rubica

1.Títu!o (Serviço/Órgão): Adicional

2. Categoria de Despesa: Capital Desenvolvimento

lPrograma

Subprograma

Atividade

Direção/Divisão

Dotação inicial
da Atividade

Rubrica



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela Ill - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Título (Serviço/Órgão): Dotacões para todo o Governo
2 Categoria de despesa: Transferências PúblicasH-

i Programa

983: Investimento e
Diversificação
Económica

Dotação Final. da
Categoria

52.2-4.L 1-890

Dotação Inicial da Alteração
Categoria

52.500,000 -258110

Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 170.433.800
Dotação final do Total da Categoria tielbesfiësa: 170.175.690¡là

oz

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério da Saúde
2 Categoria de despesa: Transferências Públicas_.ro

i1f>rogrâma Dotação Inicial da
Categoria

Alteração Dotação Final da
Categoria

8.05: Saúde .. 10.998.800 +258.110 11.256.910

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 10.998.800
4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 11.256.910

Parlamento Nacional, de dezembro de 2021

Deputados Proponentes sira:



Iustifikasaun Sumaria:

C1inica Bairo Pite Lanud fo ona nia kontribusaun ida ne°ebe diak no kualidade tebes
durante ne°e hodi halo atendementu ba populasaun Timor-Leste ne°ebe presiza tebes
asistenstensia médico, 1i-1iu ba inan isin rua ne”ebe presiza atendenlentu ba paitu nian,
nloras kankru sira ne°ebe presiza halo atendementu intensiva, pasiente sira ne°ebe presiza
baixa hodi halo kontrolu ida efisiente no rigorozu no seluk tan, maibe durante neie difisil
tebes ba iha rekursu orsarnentu atu bele orsamenta ba nesesidades hirak ne°e tamba ne°e
Bancada Democrático propoin orsarnentu adisional ho montante USD 258.110 ne°ebe atu
aloka ba nesesidade atendementu malnutrisaun no alimentasaun ba pasiente sira ho

_montante $85.600; nesesidade atendementu ba materna infantile, farmacia no kankru ran
I ho montate $49.560 no ba nesesidade antendementu fimsionamentu eiinica no reforsa

1.

institusaun ho montante $ 122.950.

1. Título (Serviço/Orgão): Dotações para todo o Governo
7 Categoria de despesa: Transferências Públicas._øo

,.
i'_
v __

Programa 983: Investimento e Diversifieação Económica

Subprogra ma 98336: Diversifioação Económica

15003 09: Apoio crédito ao Universidade privada

1330142: Provisão para Linha de crédito da Universidade privada

Alteração -258.110 Dotação fina! 2.241.890
da Atividade

Atividade

Direção/Divisão

Dotação iniciai 2-500.000
da Atividade

Rubrica



l. Título (Seriço/Orgão): Ministerio da Saúde
2. Categoria de despesa: Transferêeias Públicas

J Programa 805: Saúde

[Ébprograma 80532: Serviços de internamento

Í Atividade 5290603: Melhor Atendimento ao paciente (Segurança e Qualidade)

j Direção/Divisão 1370115: Gabinete de Ética e Controlo de Qualidade

da Atividade
Dotação inicial 0 Alteração +122,950 Dotação final 122.950

da Atividade

Atividade 5290602: Serviços de restauração e nutrição clínica
Direção/Divisão B701 1 l Hospital referai Bauoau

' da Atividade
Dotação inicia! 0 Alteração +85.600 Dotação final 85.600

'da Atividade

Atividade 5290601: l internamento de pacientes, incluindo serviços me'dioos
especializados

Direção/Divisão B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde

da Atividade
Dotação inicial 5-284.000 Alteração +49,560 Dotação final 5.333.560

da Atividade



os cša fl-têãmš“S E' 58': Ušç

Dotação Inicial da Alteração

ms'eraçao Lami-:aê

Dotação Final da

categoria

Programa

catego ria

13 .000.000 +249,821.00 131491821f'OOf'Politica Externa

de Timor-Leste

Ii.. Tíí'àslo (Serviço/Orgão;

2.. Ca"'egos'ša de De 1;,-856!

Dotação inicial dal Alteração Dotação Final da

categoria

l Programa

catego ria

3. Dotação inšc al do Total da Caiegoria ele Despesa:

Lã. Dotação fšê'zaš cão Teia! da Categoria de Despesa



1

O orçamento apresentado não prevê verbas para cobrir a diferença salarial relativa aos

funcionários recém promovidos; os subsídios de transpoite para os novos recrutamentos; os

subsídios para os cargos de chefia de acordo com a l_ei Orgânica em vigor do MNEC. O

montante solicitado tem como tinaiidade possibilitar pagamento dos 52 novos funcionários e

246 'funcionários do quadro permanente, funcionários casuais, ~funcionários nos gabinetes dos

embaixadores e outras representações.

Neste sentido, é submetida uma proposta de alteração ao OGE para o ano 2022, em específico

na rubrica , “Salários e vencimentos”, no valor total de U55249,821.00 mil dólares.

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada
a determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e
divisões afetados pela proposta de alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro 2,
de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes
dos Livros 4-A e 4-8.



Dois (Sewšço/Grgão}: 84 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação¡_A m1

O

. Categoria de Despesa: Salários e VencimentosN

¶Programa 400: Politica Externa de Timor-Leste

Subprograma 40011: Facilitação e Coordenação institucional na execução da política
externa

Atividade 4001103: Gestão e enquadramento do regime de carreira diplomática e
técnicos administrativos

Direção/Divisão 840301: Secretaria Geral

'24952100 Doi-ação final 1314952100Dotação inicial 13,000,000.00 Alteração
da Atividadeda Atividade

Rubrica

1. Tí*'=*šo (Semiço/Órgão):

_, 2. Categoria de Despesa:

Programa

Subprograma

Atividade

Direção/Divisão

Alteração Dotação finalDotação inicial
da Atividadeda Atividade

Rubrica



-

Sêmšço/Gfgão): BIE- Mšnístérío dos Negócios Estrageíz'os e Cooper. Tííââšogm
x

' pesa: Bens e Serviçosm'

ação (MNEC)

Dotação Inicial da AíteraçãoPrograma

categoria

Dotação Fina! da

caí'ego ria

1892832 350,000510: boa governação _ 2.342.832

820598873"-CJ ^- ,-“.U ._Âbspbbs.

554.98%"-

Programa Dotação Inicia! da } Afteração

catego ria

Dotação Final da

catego ria



O orçamento apresentado não prevê as verbas suficiente para cobrir as despesas de

manutenção geral do edificio da sede (portas, janelas, casa de banho, pintura, entre outros).

Assim como proceder manutenção do património da estado da Embaixada em Canberra

(S40,000.00); Consulado Geral em Bali (S31,SO0.00) e Consulado em Kupang (S20,000.00)

entre outros.

Neste sentido, é submetida a presente proposta de alteração ao OGE para o ano 2022, em

específico na rubrica, “Bens e Serviços", no valor total de USS350.000.00 mil dólares.

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada
-a determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprograrnas, atividades e
divisõesafetados pela proposta de alteração, com os respetivos códigos, constantes do -Livro~2,
de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes
dos Livros' 4-A e 4-8.



1. Tíí'zsšo (Ser1

.› 1 - -. x
áäíftíc: dcTaíb'šFL'cäç

.› ntk`¶ru~don-_x-áa- -11.1. 0 b!

0' '. .1 vHqsúusàn
_- .'K"w-\.l'

2.. Categoria cše Despesa: Bens e serviços

éiço/Õrgäoi: Bá.- Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

' Programa 510: Boa governação

Subprogra ma 51002: Gestão institucional

Jtivicíacle 5100213: Administração Geral

Direção/Divisão 840301: Secretaria Geral

Dotação inicial
da Atividade

1.367.941 Alteração 350,000 Dotação final
da Atividade

1.717.941

Rubrica



: Bens e Serviços

Aííeração

4 Ministério dos Negócios Estrageíros e Coopeâfação (MNEC)

Dotação Fínaš daDotação Inícíaí-da

catego ria

+419,700.00

catego ria

2.412.5321.992.832

: 8.204.987----
_ .` "z`.-\.

e Bespeso

esflesa: 8-624.687---DJ (o ri: CJ

'z

Dotação Final daPrograma Dotação Inicial da Í Alteração
caâego ria catego ria

šfêiaíaš são To'šai da Categoâ'ša de Despesa:H
v¬
C1*f'

l3. Dota a

Dotação fina! -cšo Tojšaš cia Caâegorša de espesa:.1)*o



O orcamento apresentado não prevê as verbas suficientes para cobrir (a) utilização media
4

anual de água, eletricidade, internet, telefone e serviços de utilidade pública na sede em Dili

bem corn; (b} media utilização de água, eletricidade, internet, 'telefone e serviços de utilidade

publica nas 31 representações diplomáticas e da ACTL.

Neste sentido, é submetida a presente proposta de alteração ao OGE para o ano 2022, em

específico na rubrica, .Í'Bens e Serviços”, no valor total de USS 419100130 mil dólares.

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada
a determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e
divisões afetados pela proposta de alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro 2,
de acordo corn o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes
dos Livros 4~A e 4-8.



1. Titušo (Serviço/Orgão? 84 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Z. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa l 510: Boa governação e gestão institucional

Subprograma 51002: Gestão institucional

*cividade 5100213: Administração Geral

Direção/Divisão 840301: Secretaria Geral

Alíeração +419,700.00 Dotação final 1.787.641Dotação inicial 1.367.941
daAtividadeda Atividade

Rubrica



Dotação Inicial da

categoría

Dotação Fínaí cia

catego ria

51.o; me governação 1-992.832 *

Qstão institucionalQ...eg

2.074.832

L'h*--

Dotação Inicial da Aš'âeração

ca'ãegoría

Dotação Final da

categoria

'âšaš cão Te'ã'h* goria cše Despesa:

4. âoâação'fšnaš do To'âaš da Cai'egoâ'ša de Desoesa:



Justificação sama'rial:

O orçamento apresentado não prevê as verbas suficienie para cobrir as despesas correntes do

funcionamento operacional de escritório sobretudo na aquisição de'materi'ai de escritório

devido o aumento dos funcionários e das atividades do MN-EC.

Neste sentido, é submetida a preserr'ce proposta de aiíteração ao OGE para o ano 2022, em

especifico na rubrica, “Bens e Serviços", no valor total de USS82,000.00 mii dólares.

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada
a determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e
divisões afetados pela proposta de alteração, com os resDetivos códigos, constantes do Livro 2,
de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constan'res
dos Livros 4--A e 4-8.
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2. Categoria de Bespesa: bens e serviços

Programa 510: boa governação e gestão institucional

T' šo (Serviço/Orgão}: B4 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Subprograma 51002: Gestão Institucional

) tividade 5100213: Administração Geral

LDireção/Divisão 84-0301: Secretaria Geral

Dotação inicial 1.367.941
da Atividade

Alteração +82.000 Dotação final l 1.449.941
da Atividade

[Rubrica



oƒz: 34 Ministério dos Negócios Estrageiros e Cooperação (MNEC)

¿. ...aíefl'orša de Bes esa: Bens e Sez Ecosb f ,

Pro rama Dotacão Inicia! da Alteracão Dotacão Final da
g I' ø J

categoria catego ria

__ 510: Boa governação .1.992.832 ,gzsoooooo - 2.042.832

3. Doä^ç59 šâšâšaš de Toíaš da Categoria «e

Í rograma [ Dotação Ínicíaš da Alteração Dotação FínaÍ da

catego ria caíego ria

š. Dotação šnšcšaš cio Toíaâ da Categorša de üêspesã.
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-

O orçamento apresentado não prevê as verbas suficiente para cobrir as despesas de

deslocação do pessoal do protocolo para organizar eventos locais; deslocação das equipas de

negociação e de _manutenção dos marcos ¬Fronteiriços; deslocação local para reuniões,

encontros de socialização do objetivo da adesão de Timor-Leste à ASEAN 'Dem como

socialização da perspectiva da candidatura de Timor-Leste às organizações internacionais

sobretudo a candidatura para a Comissão de Direitos Humanos do periodo de 2024-2026.

Neste sentido, é submetida a presente proposta de aiteração ao OGE para o ano 2022, em

especifico na rubrica, “Bens e Serviços”, no valor total de USSS0.0_00.00 dólares. ,

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada
a determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e
divisões afetados pela proposta de alteração, com os resoetivos códigos, constantes do Livro 2-,
de acordo corn o quadro abaixo, bem como, quando possível, as rubricas afetadas, constantes
dos Livros 4-A e 4-8.
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o (Se v o/Orgãezfiz BA Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperaçãol-A *l H
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2. Categoria cie Despesa: Bens e serviços

Programa 510: boa governação

Subprograma 510021: Gestão lnstitucional

Atividade 5100213: Administração Geral

Direção/Divisão 840301: Secretaria Geral

Dotação inicial
da Atividade

1.367.941 Í,Alteração 50,000 Dotaçãofinal 1.417.941
da Atividade

Rubrica

1. Títušo (Serviço/Órgão):

Z.. Caäešgoz'ša de Desgâesa:

Programa

` '5:5 dbprohgwra m a
tiviclade

Direção/Divisão

Dotação inicial
da Atividade

Alteração Dotação final
da Atividade

RubricaY



ANEXO -- Tabeias orçamentais

Tabela lil - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério dealustiça/ Defensoria Pública

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviço

Programa - Dotação inicial da l
categoria

Aiteração Dotação Final
da categoria

392: Acesso à . 2397,07? -í- 100.000 3,091.07?
Justiça

3. Dotação 'iniciai do Total da Categoria de Despesa: 6,633594
4. Dotação finai do Total da Categoria de Despesa: 6,733594-

Justificação sumária:

Propõe~se o aditamento da rubrica de Categoria clo Bens e Serviço USDS 100.000 para:

O

30.000,00.
Rubrica Viagens locais, para atender' julgamentos móveis e outras atividades: $

Rubrica Encargos com instalações, para assegurar o pagamento das dividas de
eletricidade no edificio de Dili e nos outros Municipios e RAEOA: S 30.000,00

O

20.000,00.

Rubrica Manutenção de veiculos, para assegurar reparação e manutenção das viaturas
operacionais que existem nos Municipios de Dili, Baucau, Covalima e RAEOA: $

Rubrica Material e fornecimentos de escritório, para implementar o plano de ampliação
da Delegação da Defensoria Pública nos Municipios Bobonaro e Ermera: $20.000,00.

Essa proposta de alteração impiicará um aumento do montante total das despesas do OGE, e
por sua vez implicará o aumento da retirada do fundo petrolífero de que trata no artigo 17°
da presente PPL.

l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério de Justiça)I Defensoria Publica

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviço



República Democrática deTímarLcstc

PARLAMENTO
NACIONAL

Wograma 392:Acesso à Justiça

Subprograma 39201: Acesso à Justiça

Atividade 3920102: Assistência Técnica '

Direção/Divisão 8:50112: Defensoria Púbiica

Dotação inicial I
de atividade

I Aiteraçäo l (+/-) I Dotação final de
atividade

87.600 100,000 + 187.600

l Rubrica

Diii, 3 de dezembro de 2021



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela ill - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgãoi: Ministério de Justiça/ Defensoria Pública
2. Categoria de Despesa: Capital Menor

Programa Dotação inicial 'da
categoria

Alteração Dotação Final _l
da categoria

392: Acesso à
Justiça

-0 + 145.000 145.000

3. Dotação inicial do Total da Categoriade Despesa: 0
fi. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 145,000

Justificação sumária:
Propõe-se o aditamento cla rubrica de Categoria do Bens e Serviço USD$ 100.000 para:

0

30.000,00.

20.000,00.

Rubrica Viagens locais, para atender julgamentos móveis e outras atividades: $

Rubrica Encargos com instalações, para assegurar o pagamento das dividas de
eletricidade no edificio de Dili e nos outros Municipios: S 30.000,00
Rubrica Manutenção de veiculos, para assegurar reparação e manutenção das viaturas
operacionais que existem nos Municipios de Dili, Baucau, Covalirna e RAEOA: S

Rubrica Material e fornecimentos de escritório, para implementar o plano de ampliação
da Delegação da Defensoria Pública nos Municipios Bobonaro e Ermera: 520.000,00.

Essa proposta de alteração implicará um aumento do montante total das despesas do OGE, e
por sua vez implicará o aumento da retirada do fundo petrolífero de que trata no artigo 17°
da presente PPL.

1.Tituio (Serviço/Órgão): Ministério de Justiça/ Defensoria Publica
2. Categoria de Despesa: Capital Menor
Programa 392zAcesso à Justiça
Subp-r'ograma 39201zAcesso à .iustiça
Atividade 3920102: Assistência Técnica
Direção/Divisão 850112: Defensoria Pública
Dotação inicial
de atividade

Alteração (+/-l Dotação final de
atividade



f l o 145.000 + 145.000

[_Rifbríca Í

Díli, 3 de dezembro de 2021



Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Título (Serviço/Órgão): Ministério da Administração Estatal

2. Categoria de Despesa: Transferência publica

l Dotação inicial da Alteração
categoria '

Programa Dotação Final T
da categoria

025: 21.118.045 -š- 63500309
Decentralização
Administrativa e

Poder Local

84,718,045

3. Dotação inicial do Total'da Categoria de Despesa: 21.118.045
4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 84,718,045

Justificação sumária:

Propöe~se o aditamento da rubrica de Transferência pública USDS 53.600.000 para continuação

do programa Uma Kbit Laek para construção de dez habitações em cada Suco em todo o

território nacional, beneficiando diretamente cada Municipio.

Essa proposta de alteração implicará um aumento do montante total das despesas do DGE, e
por sua vez implicará o aumento da retirada do fundo petrolífero de que trata no artigo 17°
da presente PPL.

2. Categoria de Despesa: Transferência publica

Programa 025: Decentralização Administrativa e Poder Local

Subprograma 02501: Desenvolvimento local

Atividade
(PNDS)
0250102: Gestão de programa Nacional DE Desenvolvimento dos Sucos



Direção/Divisão 860.502: Secretariado Tecnico da PNDS

Alteração (+/-) Dotação fina! de
atividade

¬

Dotação inicial
de atividade

20.993,045 63,600.000 + Sli-,593,045

Rubrica

Dflí, 3 de dezembro de _2{_)21 _



Tabela [il - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério da Administração Estatal

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

-

l Dotação inicial cla
. Alteração

Programa categoria
Dotação Final da

categoria

025:
Descentralização ,
Administrativa e

Poder local

21.118.045 +Z.770.680 '23.888.725

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 21.118.045

4. Dotação final cio Total cia Categoria de Despesa: 23.888.725

-



Montante adicional ao orçamento para pagamento de subsídios aos membros dos Conselhos
de Sucos, para Chefes de Suco, Chefe de Aldeia, Pessoal de apoio Administração de Suco e
Delegados

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério da Administração Estatal

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

íPrograrna 025: Descentralização Administrativa e Poder local

Eubprogra ma 02501: Desenvolvimento Local

0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos SucosAtividade

(PNDS)

860502: Secretariado Te'cnico do PNDSDireção/Divisão

Dotação inicial 20.993.045 Alteração
da Atividade

aim-.sao Dotaçãofinâi 23.763.725
da Atividade

Rubrica

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a determinado programa.

Na iustiñcação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e divisões afetados pela proposta de
alteração, com os resgetivos códigos, constantes do Livro 2, de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as

rubricas afetadas, constantes dos Livros 4-A e 4-8.



Proposta

..
._

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
`

No Membro Conselho
Sucos

QTY Subsídio
mensal atual

Tinan

lda
Total Proposta

annual aumenta
atual subsidio

mensal

Total baseia l
ba aumento Adicional

452 S 140 /mês 12 S759.360 $250 / mês Sl, 356,000 5596,640É Chefe Suco
Chefe Aldeia 2233 S100 / mês 12 $2,679,600 $150 /mês S4,019,400 Sl, 3.39, 800

W
N

Pessoal Apoio
Administração Suco

452 SllS 12 5623,760 5140/ mês 5759,360 5135,600

.[h Delegado

Delegada,

l Lia Nafn

Jovem Mane

JovemFeto

5,822 $30 12 52095820 S40 /mês S2,794,560 5698,640

TGTAL ADICIONAL 15.. $2,'770,õso
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Justificação semarial:

Ao abrigo dos artigos 1.9 e 2.9 do Decreto-ce; izië 25/2020, o'e 18 de lurzi'io, que cria o Serviço

Nacionaš de Ambulância e Emergência Médica, LP, a .presente propose tem o otijetivc- cie

Segundo informações apresentadas peia instituiçëztz rio ambito aas audiências acc

à Proposta de Lei NB 35/V/4ë' - u

ser constituido como um instituto púbiico integraoo ria administra
f .

/fllflfl . :1
I .CI, a.Jadministrativa; 'išnanceira e património piccH

1- _ . ~
_ 1'!-'lo"¬.'"saía rios e vencimentos ciretarnente peía irz-sti_._..i__.¢.cz.

(JJOU..v. ~ :_ y-fl z: f A à: v-. -. '_ ` xviv: à rf 'E ".l ~f~;^f *WI ¡ 4-Portanto, pzopoe-se a aiiezcçao ozçamentaâ zeiatâzfa aos saâazíos ee .t9 :aifcz›-iz~z~ic-s, sen

`

I ñ ' . v ` i'faq ¡a- _: __.`~,- ..-Q~ -.- _ ,hr A ¡pv-mv. .¬ø`-_f\1| f* ñ--_ _
t. e!! '_z..› e. _/_ Qôšzbteílíz.) -et-1 abas, CLULLUJ u'u--_;f::e$ z Lobib (LM il. a

. C) Ef) 'š i`l> "15capitães, 6 assistentes,

em anexo.

_I. ' I, _: t. . ' ,f -. | al. ¡rcuiô (Sereâçcf_/Srgeo;. zf'iimsteiso da Saude

2. Categoria de Sespes

Oi) CTG UT LP: DJíPrograma

Subprograrrze ãõãšš: Bei-ai ~

Atividade l. z'í'.'z.i'=_ficšac,.

Direção/Divisão Í'ifiií; Direção ixíe-.úonaz
N . o -A .4) _ '_ _) Ç .1. . .ñ .r ,°Dotacao inicia! zz-«êàaoa . ._tšf.-.-,-;_.c--_. -.-_ ._s-

da Atividade É f

Rubrica Ch C1
'
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x
23.. CI U)

U
" (F: 93” 0.1 :'s

m ""
i (I) CL CI «P

1 m2 O LL iu K. il) "
\

:M f]
I Qi C) f') Q) D.. Q) Fl)1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou

determinado programa.
Na justificação tia proposta cievem tarotze'r-'t ser šnciãcados os suberograrrias, a'lfƒe- e Íivisões
afetados peia proposta de alteração, com os resoetivos coefi'afi, constaetcs do Lixao 2, de
acordo com o quaciro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas a'etadas
Livros 4-A e 4-8.

Í l

`



C

-P
'W

«51%

.
f..

ñ.
.

_.:
I..

_.:
a

c..
à

n..
.ä

5
mn

LH
h.:

Ill;
u

-J
'l

.a
¡Iu

íi
I
I

.-

1 J
. .Ã

nie:

E a

.ZEE

...J-u
bai-:_

ea'

.:..`J

C

Õ

b

V-¡8

z: r'- .
:J CJ

QE Ir.)

1: 1-;

šacšønaí

n

çã

É??

ese-Ve

'sã

1-“53

rg f'zi

rt
_

HH..
.f

.
W

,a
PC

E
2....

É

l

É»

E:

S

}:

:Sal

3.8: Büa

Lišazafag

'í' vidas?

995-323.:

r-

:É

` I

à,
.- u

J',f

a de Bespesa2x.'E

ítušõ (Ser

egør

. T

2. Ca

í Programa

1

l Direção/Divisão

I Atividade

I Rubrica



1. Títušo (Sewšçefõrgãeš: Ministério cia Saude

2. Categoria de ñespesa: Transferências Pufjšcês
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C)=' 2 de 10 de junho, que cria o Se rviç
Ireposta tem o objetivo oe*CJNacional o'e Ambuiância e Emergência Médica, LP, a presente

garantir o efetivo exercicio da autonomia financeira esta instituição.

Segundo informações apresentadas ,oei'z instituição eo âmbito uas auo'iëz `

S/V/éi-ë - Orçamento Gerai do Esta -UJà Proposta cie Lei NB

recursos da Atividade 5290701: Serviços integrados de e u

Ministério da Sa aee à Atividade '
¡-
Qpela progressiva ti'ansâerênçia d LU U) r C.) J C) I'D r-

i m> ZL) Q. Q) V) "t O) m ,. ,fz
x ñ] (f
l

¡Ã
jf

k.) h
d

* (Í: L') l
u

*f
3 0)
!

F) i

‹'› "õ O m` m w "42transferência medica com

Leste.

1. i'ituio (Serviçofõrgãoš: Ministério da Saúäe

ih2. Categoria oie Úespesa: Transferências Pú'oišca

Programa 895: Safde y

I:rt-.3:2 'à .0. _ .I .."' Q .a -..q-:4-"zlJ _-JÍ 31831135: ciš'i r 'Jeizf'šnfi ."ÊcãâbSubprograma

Atividade I --. -

Direção/Divisão í.1:'Íi-í'ríš.fra-'ir üi'reç - na -. . .i
i

Dotação iniciaši
da Atividade Í

!
š

-
o

~
um

.
_
.

u
_
_
_
-
.
.
.
_
-

,

I I

._
_

Rubrica f .722
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1 Devem ser indicadas as razões ave fundamentam o auz 1 `
determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser irmãV
afetados pela proposta de alteração, com os resoetivo
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-Qacordo com o quadro abaixo, bem como, aoand

Livros fit-A e 4-8.
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Tabela lli - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

*A
N . Categoria de Despesa: Bens e Serviços

. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)

Programa - Dotação lnicialda Alteração
categoria -

'Dotação Final da
catego ria

980: igualdade
de Género e

Inclusão Social l '

45.000 _ 45.000 0

'z
I). Dotação inicial do Total cia Categoria de Despesa: 12.103.627

é. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 12.058.627

lústificação sumárial:

- Propoin atu hasai tiha osan neébe preve ba iha programa foun lgualdade de Género e lnclusão
Social, tamba Ministérlu Edukasaun J'oventude no Desporto iha ninla sub programas no
atividades neébe koloka ona iha OJE 2022, no íta hotu hatene katak problema Edukasaun neé
problema ida néebe kompleksu tebes no presiza tau atensaun ida neébe konsentradu no
másimu ba iha nínla problema. Huslk programa igualdade de Género e Inclusão Social jere direta
husl Sekretaria de Estadu lgualidade no lnkluzaun.



Titulo (Serviço/Órgão): MBB1.

2. Categoria de Despesa: BS

I Programa

l Subprograma

Atividade

QÊšO: igualdade de Género e inclusão Social

Ê80l4: Educação inclusiva e politica de Gênero
tv

rio ensino secundario
l

5%250609: Dezemvolver um programa sobre direitos reprodutivos e sexuais

ñl
I ,Edição/Divisão.- "J0101: Tesouro FCTL

'Dotação inicial

da atividade
45.000 Alteração 4-5 .000 Total Final: 0

úl

Parlarfiento Nacional, 03/12/2021



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela l l l - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério Educação

Z. Categoria de Despesa: Transferências Públicas
à.

'__ Programa Dotação Inicial da
categoria

Alteração Dotação Final
cla categoria

979: Educação e 1.919.798
Formação

+ 500.000 2.419.798

3. Dotação inicial do Total cia Categoria de Despesa: 2.219.798

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 2.719.798

Justificação sumária: Transferência para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas

(PNUD) no âmbito da digitalização das Escolas Técnicas Vocacionais e Escolas de Secundário

Geral: aquisição de equipamentos informáticos.



1.'i'itulo (Serviço/Órgão): Ministério da Educação, Juventude e Desporto

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Frograma l 979: Educação e Formação

97932 Infraestruturas do Ensino SecundárioFubprograma I

I Atividade l 5220202 Equipar estabelecimentos ESTV Í

Direção/Divisão Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional

Dotação final 500.000
da Atividade

Dotação inicial 0 Alteração +500.000
da Atividade

'Rubrica L O



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela ill - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgãoi: Ministério da Educação, Juventude e Desporto

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa Dotação inicial da
categoria

l Alteração l_Dotação Final
da categoria

979: Educação e
Formação

1.919.798 +100.000 2.019.798

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 2.219.798 USD

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 2.319.798 USD

Justificação sumária:

Orsamentu ho total 100.000 USD, ida ne presiza aloca ba construção escola vocacional

Fatumalca.

Parlamento Nacional; / ' [2021.

Os Deputados proponentes,



Rcçú'aiic: Dcwâcrizim deTímorízstc

P ARLAIVIENTO
NACIO NAL

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério da Educação, Juventude e Desporto

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

' Programa

Fubprograma

979: Educação e Formação

97932zlnfraestruturas do ensino secundário

l Atividade 5220203zReabilitação e construção de estabelecimento de ESG e ESTV'

Fireção/Divisão 880419zDirecção Nacional do Desenvolvimento

Dotação inicial
da Atividade

Alteração +100.000 Dotação final
da Atividade

100.000

Í Rubrica



-

ANEX - Tabela lli - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Títufo (serviço/Órgão)zsao

Z. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Y Programa Dotação inicial da ' Alteração Dotação'Final¬
categoria ` da categoria

9802lgualciade de 3.562.279 +350.DOO 3.912.279
Género e inclusão
social ' ' ' ' l

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: USS 3.562.279

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: USS 3.912.279

Justificação sumária:-

Orsamentu ba adisional ida ne'e presiza aumenta tamba atu hodi fo apoio ba grupo joven

sira Eiu husi actividade sira nebe mak liga ho produtiva sira liu husi promosaun no auto

emprego, lconservasaun ambiental no estabilidade e paz.

Parlamento Nacional, ..... dezembro 2021

Os Proponentes,

m..f



l. Titulo (Serviço/Órgão): SEJD

2. Categoria de Despesa: Transferência Publicas

Programa 980 igualdade de género e incisão social
¬

I Subprogra ma 98038 desenvolvimento da área da juventude

f Atividade 3010113 incentivo para o empreendedorismo social na juventude de sucos

l Direção/Divisão 890108 Direção nacional criatividade de juventude

'Dotação inicial 150.000 Aiteração +350.000
da Atividade

Dotação final
da Atividade

500.000

Rubrica



-

Tabela ill- Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

Z. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

l. Título (Serviço/Órgão): instituto Nacional de Ciências e Tecnologia

Programa Dotação inicial da Alteração
categoria .

í 979: Educação e
Formação

Dotação Final

223,634

`da categoria

+ 57.000 280,634

3. Dotação inicial do Total da Categoria cie Despesa: 305,056

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 362,056

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

1. Título (Serviço/Órgão): Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Programa l Dotação inicial da Alteração
categoria _ -

024: Cultura e
Património

Dotação Final da

724,055

categoria

-57,ooo 567,055

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: Z,871,838

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 2 814,838

Justificação sumárial: Pretende-se retirar o montante de 57.000,00 USD da categoria de

determinado programa

despesa Bens e Serviços cio Ministério do Ensino Superior, Ciências e Cultura para alocar na

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a



dotação orçamental do lnstituto Nacional de Ciências e Tecnologia. Há a necessidade de

desenvolver 10 projeto de investigação e desenvolvimento que, sem esta dotação orçamental

de 57,000 USD não são possiveis de realizar. As áreas de investigação para estes projetos são as

seguintes: Educação e formação; Saúde; inclusão Social; Ambiente; Agricultura e Turismo;

O dinheiro será despendido da seguinte forma:

I Despesa Valor

10 pesquisas 5.000,00 x 10 pesquisas - 50.000,00 USD

Senhas de presença para júri 5.000,00 USD

Deslocações aos Municipios para realização 2000,00 USD

de monitorização de pesquisa

57.000,00‹ Total

l. Título (Serviço/Órgão): instituto Nacional de Ciências e Tecnologia

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa 979: Educação e Formação

Subprograma 97925 Ciências e Tecnologia (P)

Atividade 5240302: Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas

106,017 Alteração +57,000 Dotação final 163,017Dotação inicial
da Atividadeda Atividade

Direção/Divisão 120101: instituto Nacional de Tecnologia em Ciência

Rubrica



l. Título (Serviço/Órgão): Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Fograma 024 Cultura e Património :l

Fulbprograma 02410 Artes e Indústrias Criativas Culturais (S)

4400304 Promover as Artes e indústrias Criativas Culturais em Timor-LesteAtividade

¡Direção/Divisão

Dotação inicial
da Atividade

Rubrica

C10305: Direção nacional da promoção das Artes e Culturas

Dotação final 45.848'102.848 Alteração - 57,000
da Atividade



ANEXO - Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Título (serviço/Órgãolzmssl

2. Categoria de Despesa: Capital Menor

I Programa Dotação Inicial da
categoria

Àlteração Dotação Final
da categoria

ssoflguaidade de 210.900 +520.000 _ 730.900
Género e inclusão
social ` é

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: US$ 218.280

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: USS 738-280

Justificação sumária:-

rsamentu adisional ida ne'e presiza tamba atu hocli sosa kareta funeral 13 hoo'i fo apoio ba

hospital sira iha municípios 13, hocli atende necessidade urijente povo sira nian. No kada

kareta prevê S40 mil dóiares.



l. Titulo (Serviço/Órgão): MSSl

Z. Categoria de Despesa: Capital Menor

Programa 510 Boa governação e gestão institucional

[Subprograma 98039 apoio de veiculos funerários e caixões

C00601 Direção nacional de assistência social

[Atividade 5800102 apoio familias em lutadas

I Direção/Divisão

l Dotação final
da Atividade ~ 724.000

Dotação inicial Alteração
da Atividade - - +520_000

204.000

l Rubrica



ANEXO -Tabelas orçamentais

Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação

Nacional

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

T Programa Dotação inicial da
categoria

Alteração Dotação Fina!
da categoria

980: Igualdade de 92.659.660 - 350.000 92.309.660
J Género e inclusão

' _lSocial

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 92.659.660

4-. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 92.309.660

Titulo (Serviço/Órgão): Não Aplicável (NA)I-A I

. Categoria de Despesa: Não Aplicável (NA)N

Dotação FinalDotação inicial da ' Alteração
da categoria

l_ Programa
categoria

NANA NA NA
3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: Não Aplicável (NA)

4. Dotação final do Total da Categoria cle Despesa: Não Aplicável (NA)



Justificação sumária-Í:

Em consonância com os principios da orçamentação sensível ao género, propõe-se a altera ção

da alocação orçamental do Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação

Nacional, relativa à atividade 9800301, tendo em vista a ausência de elementos que

efetivamente promovam a igualdade, uma vez que o programa consiste em pagamento de

beneficios e pensões veteranos de guerra, sem qualquer consideração de género. Neste sentido,

a redução de S350.000 na alocação da atividade supracitada, deve ser redirecionada a

programas especificos que promovam a inclusão a partir de uma perspetiva de género.

l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação

Nacional

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

mograma 980: igualdade de Género e inclusão Social

Subprograma 98003: Reconhecimento e Valorização da Luta da libertação Nacional

9800301: Reconhecimento e Valorização dos veteranos, combatentes;Atividade
mártires da libertação nacional

Direção/Divisão (230205: Direção Nacional de Pensões e Subvensões

Alteração -350.000 Dotação 86.371.389
final da
Atividade

Dotação inicial 87.000.174
daAtiviclade

Rubrica 721 pagamentos pessoais/personal benefits pavments

l. Titulo (Serviço/Órgão): Não Aplicável (NA)

2. Categoria de Despesa: Não Aplicável (NA)

1 Devem ser indicadas as razões Que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a
determinado programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e divisões
afetados pela proposta de alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro 2, de
acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes dos
Livros 4-A e 4-8.



-

-

äüragraâza Qoëã: :ão iszšcšzi «ía- Al'âeração - Dotação Final
ca'šegofša - da categoria

'_ _ _.. O' l~J~ .e A an: ' . :fiJ- l v-._ z :1.a ( ALan :bzê'mzyo/Urgczøir Mmmef ic ao :ramo e Oraenamzntc

a 0 Dotação Final
fmz-eg .fga da categoria

EF fišz_;staçaa š: šcêfiê áê .Mie

.-,-Q¿¡ 1,, zfz +3,âoõ,oôo 6,790.780



šepfišblxc: Dana-cida d: Tinecstc

PARLÊLÊVÍENTO
'N .í-“LCÍONÀL

-=z*fi=:‹â=`.:¬~í°ar= asas-z aášcíc-naã šiecšš šêašo estuda viabilidade ba konstrusaun

1 Devem ser šnefšc
a determinado grograma.
Ne šczstí'šícaçãcz da preposí'a devem 'também ser indicados os subprogramas, atividades e
díušsões afeta as pela proposta de aš'zez'ação, com os z'espetivos códigos, constantes do Livro 2,
de ac-u fofo com e quacm abaixo, bem cc-mo, quando possívei, as rubricas afetadas, constantes

adas as razões que funcšamentam o aumento ou a redução da verba alocada

dos inc-:vs 1.42 e 4-3.\J-.



o e Coordenação da execução dos

estudos de eooío ao Planeamento

nto urbanoe

3,016.362lac'ão fina
J

da At

ÍDO'
'dade[UE

-`fl

-JLÊ :if-šc?Í
.-._.›--_-. __. _



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela ill - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério dos Transportes e Comunicações

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

[f programa Dotação inicial da Alteração
categoria

Dotação Final
da categoria

SOZ'ÍTranSporteS 1.074.254 + 600.000 1.674.254

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 4.272.906

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 4.872.906

-



Justificação sumária:

Em conformidade com as informações recolhidas em sede de audiência pública relativa ao OGE

2022, o orçamento aiocado à categoria económica "Bens e Serviços” afeta ao Programa 502

(Transportes), designadamente no que respeita ao Subprograma 50202 (Gerir a integração da

Segurança e Desenvolvimento Regional dos Transportes Terrestres), apresenta-se insuficiente

para o cumprimento dos objetivos de curto prazo determinados pelo Ministério dos Transportes

e Comunicações (MTC) para o ano financeiro de 2022.

Com efeito, o referido ministério necessita de um orçamento adicional no montante de US S

600.000, destinado à aquisição de material para a emissão de cartas de condução, livretes de

registo .automóvel,_ chapas de matricula e demais apetrechos necessários para o efeito, por

forma a permitir a adequada gestão e manutenção do sistema nacional de carta de condução e

registo de veiculos.

O montante solicitado será distribuido pelas atividades 5540105 e 5540106 do programa e

subprograrnas acima mencionados, cabendo a respetiva execução à Direção Nacional de

Transportes Terrestres (DNTT).

Nota: Considerando o acordo existente para aumento do teto orçamental relativo ao OGE 2022,

não se apresenta proposta de alteração negativa ao orçamento alocado a qualquer órgão ou

serviço.



l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério dos Transportes e Comunicações
2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa 502: Transportes

ÉSub programa 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional dos
Transportes Terrestres)

Atividade 5540105: Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução

Direção/Divisão, C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNTT)

Dotação inicial
da Atividade

253.823 Alteração (+ 250.000) Dotação final 503.823
da ,Atividade

1 Rubnca 02 / 670: Materiais de Fornecimentos Operacionais

l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério dos Transportes e Comunicações
2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

P rogra rn a 502: Transportes

Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional dos
Transportes Terrestres)

Ativida de 5540106: Manter e gerir o sistema nacional de registo de veiculos

Direção/Divisão C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNTT)

Dotação inicial
da Atividade

344.460 . Alteração (+ 350.000) Dotação final 694.460
da Atividade

Rubrica 02 /670: Materiais de Fornecimentos Operacionais



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela (ll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Título (Serviço/Orgão): Ministério dos Transportes e Comunicações

2. Categoria de Despesaf Transferências Públicas

l Dotação Finalclal Dotação inicial da ..Alteraçao ,
categoríaPrograma catego ria

SlO:Boa.
Governaçao e 1.162.500 ` +2_058.307_ i 3.220.802

Gestao
lnstitucional

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 1.162.500

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 3.220.802

Justificação sumárial:

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada a determinado programa.



O montante alocado na categoria de Transferências Pública no MTC para a ANATL não é
suficiente para fazer face às despesas de Saiários e Vencimentos e Bens e Serviços. atendendo
a que, devido à pandemia do COVlD-19, as receitas próprias da ANATL reduziram
drasticamente em virtude da suspensão do movimento regular das aeronaves__por tempo
indeterminado.

1. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério dos Transportes e Comunicações

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

f Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional

Ébprograma 51002: Gestão lnstitucionai

Atividade Atividade 5100221: Gestão financeira

Direção/Divisão (160303: Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira

1.152.500' Alteração ç+2.05â_2›.3›02 ootaçãofinai 3.220.802Dotação inicial
da Atividadeda Atividade

Rubnca

Na iustificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e divisões afetados pela proposta de
alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro 2, de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as
rubricas afetadas, constantes dos Livros 4-A e 4-8.



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela iii - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Título (Serviço/Órgão): MTC!

Z. Categoria de Despesa: Transferência públicas

Programa Dotação Inicial da
categoria

Alteração Dotação Final
da categoria

982: Turismo 389.000 +3.oso.ooo f 3.439.000

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 6.039.000

fi. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 9.089.000

l. Titulo (Serviço/Órgão): MTCÍ

Z. Categoria de Despesa: Bens e serviços

Programa Dotação Inicial da
categoria

Alteração Dotação Final
da categoria

982: Turismo 1.778.608 +140.000 1.918.608

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 5.490.852

4. Dotação fina! do Total da Categoria de Despesa: 5.630.852



l. Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

Z. Categoria de Despesa: Capital desenvolvimento

Programa l Dotação inicial da Alteração Dotação Final
categoria da categoria

982: Turismo 132.000 J +710.000 842.000

3. Dotação iniciai do Total da Categoria de Despesa: 132.000

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 842.000

l. Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

2. Categoria de Despesa: Transferência pública

í . Programa Dotação lnicialda , Alteração Dotação Final
categoria da categoria

983: Investimento de 5.650.000
verificação económica

-3.900.0000 1.750.000

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 6.039.000

4. Dotação final do Totaida Categoria de Despesa: 2.139.000

Justificação sumária:

1. Realolcasaun OJE 2022.

ííâiišiiãšafãšlãišããñ
Programa 983: investimento e Diversificação Económica;
Subprograma 98309: Apoio ao Desenvolvimento das industrias
nacionais;
Atividade 5870805: Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e
Medias Empresas;
Kategória orsamentu: Transferência Públika.
Valor orsamentu: $5,000,000.00.

šffië'aiõfššša
a) Programa 982: Turismo, ho montante $2,500,000.00; hodi financia

programas l atividades tuir mai:



X,ø $895,000.00 Aloka ba DNEAPT (070603: Direcção Nacional de
Empreendimentos, Atividades e Produtos Turisticos)
Subprograma 98208: Desenvolvimento do Setor Privado na área
do turismo; Atividade: 9820803: Apoio técnico aos setor privado no
turismo; hodi Fó Apoiu ba Emprezas l lnstalasoens Turistikas
ne'ebe Hetan lmpaktu Direta husi Pandemia 00vid-19 no
Kalamidade 04 de Abril 2021. (alokasaun orsamentu iha kategória
Transferência públika).
$270,000.00 Aloka ba DNDT (070602: Direcção Nacional de
Desenvolvimento Turistico) Subprograma 98207:
Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL;
Atividade 5340103: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sitios
Turisticos), hodi FÓ Apoiu ba MPMES (Juventude, Grupu
Kreativus, Komunidade, etc.) Hodi Dezenvolve no halo
manutensaun ba sitios turistikas (aiokasaun orsarnentu iha
kategória transferência públika).
$100,000.00 Alokaba DGT (070302: Direcção Geral do Turismo)
: Subprograma 98207: Desenvolvimento e gestão` de instalações
turísticas em TL; Atividade 9820701: Estabelecimento Autoridade
Nacional do Turismo, hodi financia Servisus preparatorius ba
iuturu Estabelesimentu Autoridade Nacional do Turismo-
(alokasaun orsamentu iha kategória Bens Serviços).
`343000000 Aloka ba DNDT (070602: Direcção Nacional de
Desenvolvimento Turistico) Subprograma 98207:
Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL;
Atividade 5340103: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sitios
Turisticos), hodi Desenvolve fatin rekreasaun tasi ibun (Recreation
beach) lha Hera no Liquisa. Desenhu kompletu ona, iha faze
iinalizasaun BoQ. (alokasaun orsamentu iha kategória: Bens
Serviços $20,000.00 & Kapital Desenvolvimentu 341000000).
870,00000 Aloka ba DNEAPT (070603: Direcção Nacional de
Empreendimentos, 'Atividades e Produtos Turisticos)
Subprograma 98208: Desenvolvimento do Setor Privado na área
do turismo; Atividade: 53101 11: Desenvolvimento a capacidade de
recursos humanos do setor privado no turismo; hodi FÓ
Kapasitasaun ba Operadores turistiku, iha area Tour Guide,
Costumer service no Barista. (alokasaun orsamentu iha kategória
transferência públika). .
326500000 Aloka ba DNT00 (070802: Direcão Nacional de
Turismo Comunitário e Cultural) .: Subprograrn'a 98206:
Desenvolvimento do turismo de base comunitario; Atividade
5350104: Apoiar o desenvolvimento do` turismo de base
comunitária; hodi apoia implementasaun programa Turismu



Komunitáriu ($215,000.00) no Mambae Coffee Trail ($50,000.00).
(aiokasaun orsamentu iha kategória transferência públika).
S'l70,000.00 Aloka ba DNTCC (670802: Direção Nacional de
Turismo Comunitário e Cultural): Subprograma 98207:
Desenvoivimento e gestão de instalações turísticas em TL;
Atividade 9820702: Desenvolvimento e Gestão de Sitios
Historicos, hodi Melhora Kondisaun (rehabilítasaun) Sitiu Historiku
10 iha Kapital Dili, ba programa Dili Cidade Historiku. (alokasaun
orsamentu iha kategória: Bens Serviços 920,00000 &
Transferência públika $150,000.00.).
$300,000-00 Aloka ba DNTCC (070802: Direção Nacional de
Turismo Comunitário e Cultural) : Subprograma 98207:
Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL;
Atividade 9820702: Desenvolvimento, e Gestão de Sitios
Historicos, hodi Dezenvoive Jornada Rejistência l Sitiu Histórikus
(Matebian, Larigutu, Paichau, etc-). (aiokasaun orsamentu iha
kategória kapitái desenvolvimento). `

b) Mantein iha Programa 983: lnvestimento e Diversiticação z
Económica, ho montante $2,500,000.00; neiebé fahe ba setor
prioridade 2 (rua), mak hanesan; Setor Komérsiu $500,000.00 &
Setor Indústria $2,000,000.00.

> Atokasaun ba setor komérsiu, ho montante $500,000.00, sei utiliza
hodi financia programa / atividades tuir mai:
= 535000000 aioka ba DNCl (070403: Direcção Nacional do

Comércio Interno): Subprograma 98314: Desenvolver e promover
actividades comerciais; Atividade 9831404: Apoio técnico e
formação para o setor privado na area do comércio; hodi tó apoio
ba Negociantes / Emprezas ne'ebe hetan impaktu Kalamidade
no Covid-i9 (alokasaun orsamentu iha kategória transferência
públika). _

== $150,000.00 aloka ba DNCt (070403: Direcção Nacional do
Comércio Interno): Subprograma 98314: Desenvolvere promover
actividades comerciais; Atividade 5850608: Estabelecimento Loja
do Povo, hodi apoia implementasaun programa Loja do Povo-
(atokasaun orsamentu iha kategória transferência públika)

v $350,000.00 alOka ba DNIM (070711: Direcção Nacional da
Industria Manufatureira) : Subprograma 98309: Apoio ao
Desenvolvimento de' indústrias nacionais; Atividade 9830906:
Apoio técnico e formação ao sector das indústrias
transformadoras; hodi Fó Apoiu Tekniku no Manutensaun ba
Produsaun Masin, Indústria Marina no lndustria Transformadora



sira seluk. (alokasaun orsamentu tha kategóría Transferência
públíka).
$300l000.00 aloka ba DNADMPME (070710: Direção Naciona/
de apoio e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias
Empregas): Suborograma 98310: Criação de Centro de
Desenvolvimento Industrial; Atividade 5870701: Estaoeleçímento
centros das industrias, hodi apoia implementasaun programa
Business lncubator Tímor~Lestrel ltu husi Business lnovaiion
Chai/enge. (alokasaun orsamentu íha kategoria Transferência
oúolíka).
$250l000.00 aloka DNADMPMES (070710: Direção Nacional de
apoio. e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias
Emprega-s): ba Subprograma 98311: Desenvolver Politíca
Nacional de .l_ndústría; Atividade 5870408: Promoção Social
Business para MPMEs (credit soft loan); hodi kontínua iasllíta
kre'dítu iunan ki'ik (kreditu suave)` ba MPMEs.(alokasaun
orsamentu iha kategória Transferência públika).

O



l. Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

Z. Categoria de Despesa: Transferências públicas

Programa l 983:investimento e Diversificação

' Subprograma 98309zApoio ao Desenvolvimento das industrias nacionais

Atividade 5870805:Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Media?
Empresas

Direção/Divisão C70710zDireção Nacional de apoio e desenvolvimento das micro.Pequenas_
e medias empregas

l_Dotação inicial 5.000.000 Alteração ~3-900.000 Dotação final 1.100.000
da Atividade -da Atividade

Rubrica

l..Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

Z. Categoria de Despesa: Transferências Púbiicas

rErograrna 982:Turismo

Subprograma 98208zDesenvolvimento do sector privado na área do turismo

Atividade Atividade foun

Direção/Divisão C?0603:

+895.000 Dotação final *1.895.000Dotação inicial 0 Alteração
da Atividadeda Atividade

Rubrica

1. Tituio (Serviço/Órgão): MTC!

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa 982:Turisrno

Subprograma 98207:Desenvolvimento e gestão de instalação turística em TL

Atividade 5340103zdesenvolver infraestrutura e gestão de sitios turístico

Direçã _o/Divisão C70602zDireção nacional de desenvolvimento Turistico

Dotação inicial 100.000 Alteração +270.000 Dotação final 370-000
da Atividade da Atividade

Rubrica



l. Título (Serviço/Órgão): MTCI

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

[_Programa 982:Turismo

[Subprograma 98208zdesenvolvimento do setor privado na área do turismo

[Atividade Atividade fo un

I Direção/Divisão C70603

Dotação inicial
da Atividade

Alteração +70.000 Dotação final
da Atividade

í Rubrica

l- Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

- Z. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa §8Z:Turismo

Subprograma 98206: desenvolvimento do turismo de base comunitário

Atividade Atividade foun

Direção/Divisão C70802

265.000Dotação inicial
da Atividade

0 Alteração +265.000 Dotação final
da Atividade

Rubrica

l. Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa 982:Turismo

Subprograma 98207zdesenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL

Atividade 9820702: desenvolvimento e gestão de sitios históricos

Direção/Divisão C70802zDireçao nacional de turismo comunitário e cultura

Dotação _ inicial
da Atividade

0 Alteração +150.000 Dotação final
da Atividade

150.000

Rubrica



l. Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

F'ograrna 983:lnvestimento e diversificação económica

Subprograma 98314zdesenvolver e promover atividades comercias

I Atividade Atividade foun

íDireção/Divisão C70403

l Dotação inicial
da Atividade

Alteração «il-350.000 Dotação final
da Atividade

Rubrica

l. Título (Serviço/Órgão); lViTCl

_Z. Categoria .de Despesa: Transferências Públicas

mograma 983zinvestimento e diversificação económica

Subprograma 98314: desenvolver e promover atividades comercias

Atividade 5850608zestabelese loja do povo

Direção/Divisão C70403.direçao nacional do comercio interno

Dotação inicial
da Atividade

100.000 Alteração +150.000 Dotação final
da Atividade

250.000

Rubrica

1. Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa 983: investimento e diversificação económica

Subprograma 98309zapoio desenvolvimento das industrias nacionais

Atividade Atividade foun

Direção/Divisão C7071'1

Dotação inicial
da Atividade

0 Alteração t850.000 Dotação final
da Atividade

350.000

Rubrica



1. Título (Serviço/Órgão): MTCl

2- Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa 983: investimento e diversificação económica ' l

98310zcriação de centro de desenvolvimento industrialFubprograma

I Atividade 5870701: Estabelecimento centro das industrias

i Direção/Divisão C70710 direção Nacional de desenvolvimento industria

Alteração +300.000 Dotação finalDotação inicial
da Atividadeda Atividade

Rubrica

l. Titulo (Serviço/Órgãol: MTCl

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa' 983: investimento e diversificação económica

Subprograma 98311: desenvolver politica nacional de industria

Atividade 5870406: promoção social business para MPMES

Direção/Divisão (270710: direçao nacional de apoio desenvolvimento das micro pequenas
e medias empregas

Alteração +250.000 Dotação final 500.000
da Atividade

Dotação inicial 250.000
da Atividade

Rubrica

l- Título [Serviço]Órgão): MTC!

ategoria de Despesa: Bens e serviçosM (É

Programa 982:Turismo

Subprograma 98207zdesenvolvimento e gestão de instalação turística em TL

Atividade Atividade foun

Direção/Divisão C70711

Dotação finalDotação inicial
daAtividade 100.000da Atividade O “teração +100_000.



l. Título (Serviço/Órgão}: MTCl

2. Categoria de Despesa: Bens e serviços

Programa l sazzrunsma T

Subprograma 98207: desenvolvimento e gestão de instalação turística em TL

ÉAtividade 5340103zdesenvolver infraestrutura e gestão de sitio turístico

Direçã0/Divisão C70602zdereçao nacional de desenvolvimento turístico

Dotação inicia! Dotação final

da At'V'dade 100.000 Alteração +20.000 da Atmdade 120-000
Rubrica

l. Tituio (Serviço/Órgão): MTCI

2. Categoria de Despesa: Bens e serviços

Frograma 982turismo

98207 desenvolvimento e gestão de instalação turística em TLSubprograma

Atividade Foun

Direção/Divisão C70802

Dotação finalDotação inicial
daAtividade 20.000da Atividade U Akeração 410,000

Rubrica

1. Título (Serviço/Órgão): MTCl

2. Categoria de Despesa: Capital desenvolvimento

Programa 982:Turismo

Subprograma 98207: desenvolvimento e gestão de instaiação turística em TL

Atividade 5340103: desenvolver infraestrutura e gestão de sitio turístico

Direção/Divisão (2707111 direção nacional de desenvolvimento turístico



Dotação inicial 132.000 Alteração +410.000
da Atividade

Fubrica

l. Título (Serviço/Órgão): MTCI
2. Categoria de Despesa: Capital desenvolvimento

íPrograma l 982turismo

Dotação final
da Atividade

542.000

Fibprograma 98207 desenvolvimento e gestão de instalação turística em TL

Lu
..

Atividade 9820702 desenvolvimento e gestão de sitios históricos

Direção/Divisão C70802 direção nacional de turismo comunitário e cultura

300.000Dotação inicial O Alteração +300-000
da Atividade

Dotação final
da Atividade

Rubflca



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

2. Categoria de Despesa: Capital de Desenvolvimento

Programa Dotação inicial da
categoria

Alteração Dotação Final
da categoria

982: Turismo 132.000 +300-000 432.000

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 132.000

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 432.000

1. Título (serviço/Órgão): MTC!

2- Categoria de. Despesa: Bens e Serviços

ff Programa Dotação Inicial da
categoria

Alteração Dotação Final
da categoria

982: Turismo 1.778.608 +250.000 2.028.608

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 6.039.000

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 6.289.000

1. Titulo (Serviço/Órgão): MTC!

2. Categoria de Despesa: Capital Menor

Programa Dotação inicial cla
categoria

Alteração Dotação Final
da categoria

982:Turismo 43.520 +144.000 187.520



3. Dotação inicial doTotaI da Categoria de Despesa: 94.320

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 238.320

l. Título (Serviço/Órgão): MTCI

2. Categoria de Despesa: Transferências públicas

Programa 'I Dotação Inicial da Alteração
categoria

Dotação Finai
da categoria

983: Investimento e 5.650.000 +150.000
Diversificação

Económica z i

5.800.000

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 6.039.000

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 6-189.000

'1. Título (Serviço/Órgão): MTCI

2. Categoria de Despesa: Transferências públicas

Programa Dotação Inicial da AIteração
categoria

Dotação Final
da categoria

983: Investimento e 0 +195.000
Diversificação

L Económica

195-000

¬I

3. Dotação iniciaI do Total da Categoria de Despesa: 6.039.000

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 6.234.000

1. Titulo (Serviço/Órgão): MTCI

2. Categoria de Despesa: Transferências pública

Programa Dotação Inicial da Alteração
categoria

Dotação Final
da categoria

983: Investimento e 5.650.000 +1.380.000
Diversificação

Económica

7.030.000



3- Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 6.039.000

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 7.419.000

Justificação sumária

1. Proposta Adisionai.

Programa prioridades MTC! ne'ebé laiha kabimentu orsamentu, no presija apoiu ba
programa sira hanesan:

No Programa f Atividade j Proposta
orsamentu

Observasaun Í Justitikasaun

Dezenvol_ve Jornada
Rezistencia / Sitius
Historikus (Matebian,
Larigutu. Paichau, etc.)

j 1 300,000-00 Orsamentu propoin hodi dezenvolve sitius
rezistência sira ne'ebe konhesidu iha Ponta Leste.

1% Orsamentu Aloka ba DNTCC: Programa 982:
Turismo; Subprograma 98207:
Desenvolvimento e gestão 'de instaiações
turísticas em TL; Atividade 9820702:
Desenvolvimento e Gestão de Sitios
Historioos, hodi apoia implementasaun
programa Dezenvolve Jornada Rejistência/
Sitiu Histórikus (Matebian, Larigutu, Paichau`
etc.) (alokasaun orsamentu iha kategória
kapitát desenvolvimento). '

2 Kompleta lnstalasaun /
Manutensaun ba Sistema
Digitalizasaun Jogos 8
Auditoria teknika no
mekanika ba modalidade
jogos hotu -hotu

250,00000 Orsamentu atu instala Sistema digitat preve ona iha
2021, maibe tanba prosesu aprovizionamentu tarde
no kompanhia nasionais seidauk tha kapasidade atu
instala Sistema refere, nune'e kompanhia vensedor
foin assina kontratu tha fulan outubru 2021. Nune'e
orsamentu adisional presija hodi assegura ninia
kontinuasaun Í kompleta instalasaun sistema no
manutensaun iha 2022.
*3: Orsamentu Aloka ba lGJ (070501: Gabinete de

inspecção Geral dos jogos): Programa 982:
Turismo; Subprograma 98204: Controlo,
regularização e industriazaçäo atividades de
jogos reoreativos; Atividade 5310702:
Consolidação e manutenção sistema
digitalização de jogus (alokasaun orsamentu iha
kategória bens serviços).

3 Akizisaun ekipamentos/
mobiliarios ba oco hodi
troka ekipamentus -

144.000.00 Sosa Mobiliados, Ekipamentos intormatikas, AC,
Projector, Ekipam'entos eletrikoI no ekipamentos
seluk hodi Fasilita no Assegura Kualidade



Proposta
orsamentu

No Programa [Atividade Observasaun / Justiiikasaun

' ne'ebe tuan no
kondisaun iadiak onai

Atendimentu ba Utentes, Tanba maioria material I
ekiparnentos tuan ona (presija troka).

Orsarnentu Aioka ba CCD (070706: Centro de
Convenções de Di/i) : Programa 982: Turismo;
Subprograma 98207: Desenvolvimento e
gestão de instaiações turísticas em TL;
Atividade 5340108: Desenvoiver e gerir o CCD.
(alokasaun orsamentu iha kategória kapita'i
minor).

'-Ír

implementasaun 150,00000
programa Loia do Povo

Hari Loja do Povu iha Kada Munisipiu, hodi
Garantia Merkadu ba Produsaun Lokai; Pasilita
Prosesu eskoamentu / distribuisaun no sirkulasaun
produtos; no Promove Kadeia de Valor ba
Produsaun Loka! ho kuantidade bot. _
Orsamentu preve ona, maibe nia montante
(825000000) ia-suficiente atu estabeiese Loja do
Povu iha munisipiu sira hotu.
ff Aumenta Aioka ba DNC! (070403: Direcção

Nacionai do Comércio Interno) : Programa 983:
investimento e Diversificaçâo Económica;
Subprograma 98314: Desenvolver e promover
actividades comerciais; Atividade 5850808:
Estabelecimento Loja do Povo, hodi apoia
implementasaun programa Loja do Povo.
(aiokasaun orsamentu iha kategória
transferência púbiika)

KOiOkaSaun Adidos 195130000
Komesiai
(4 Adidos, ba Portugal,
indonesiaI China,
Australia)

Hametin iasu amizade ho Nasaun parseiros, iha
Area Komersiu & Buka oportunidade merkadu ba
produtos nacionais.
af Aumenta Aioka ba DNCE (070402: Direcção

Nacionaí do Comércio Externo) : Programa 983:
vinvestimento e Diversificação Económica;
Subprograma 98313: Desenvolvimento
Politicas Económicas e do Comércio; Atividade
5850405: Cooperação e parceria na area
comércio.

Sosiai Business Í Fundo 1.380.00000
Negosiu sosiai (Kreitu
suavey

Orsamentu ho montante ,8188000000 preve hodi
re~orsamenta Fundo Negosiu sosiai nebe aloka
ona iha tinan 2021 hodi mantein io Fasiiidade
Garantia Kreditu iha tinan 2022.
Ho montante orcamento refere beie to Garantia
Minimu 80 Empreza Existente asesu kreditu Suave
(Wainnira propoin Emprestimo
$25,000.00/Empreza) no Maximu 200 Empreza
Existente asesu ba Kreditu Suave (Wainhira
propoin Emprestirno $10,000-00/Empreza).
Wainhira Empreza .Existente sira hetan



Observasaun I JustifikasaunNo l Programa l Atividade Proposta
orsamentu

Emprestimu sei mantein kria kampu de servisu,
hetan rendimentu no kontribui selu impostu.

Notas: Orsamentu preve ona, maibe nia montante
($500,000.00) la-suficiente hodi implementa
programa.

af Aumenta aloka ba DNADMPMES ( (37071 O:
Direção Nacional de apoio e desenvolvimento
das Micro, Pequenas e Medias Empregas) :
Programa 983: investimento e Diversiiicaçâo
Económica; Subprograma 98311: Desenvolver
Politica Nacional de indústria; Atividade
5870406: Promoção Social Business para
MPMES (creçlit soit loan); hocli kontin'ua fasilita
kréditu iunan ki'ik (kreditu suave) ba

_MPMES.(alokasaun orsamentu iha kategória
Transferência públika) '



l. Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

2. Categoria de Despesa: Capital Desenvolvimento

['Programa

Fubprograma

982: Turismo

98207:Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas

I Atividade 9820702zDesenvolvimento e gestão de sitios Humanos

¡Eireção/Divisão C70802:Direção Nacional de Turismo Comunitário e Cultura

Dotação inicial
da Atividade

Alteração +300.000 Dotação
final da

0
Atividade

300.000

I Rubrica

l. Título (Serviço/Órgão): M'TCl

Z. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

rPrograma 982: Turismo
___4

Subprograma 98204zControlo, regularização e instalação atividades de logos recreativos

Atividade 5310702zconsolidação e manutenção sistema digitalização de jogos

Direção/Divisão C7OSOlzGabinete de inspeção de jogos

Dotação inicial
da Atividade

Dotação final

+250.000 da Atív'dade 318.00068.000 Alteração

Rubdca

l. Titulo (Serviço/Órgão): MTCl

2. Categoria de Despesa: Capital Menor

Progra ma 982:Turismo

Subprograma 98207zDesenvolvimento e gestão de instalações turismo em TL

Ativida de 5340103zDesenvolver infraestrutura e gestão de sitios Turismo

Direção/Divisão C70602:Direçao Nacional_d'e Desenvolvimento Turismo



Dotação inicial]
da Atividade

Ai teração

0 +144.000

Dotação final
da Atividade

144.000

íRubrica

1. Titulo (Serviço/Órgão): MTC!

2- Categoria de Despesa: Transferências Públicas

íPrograma 983:!nvestimento e Diversificação Económica

f Subprograma 983 14:0esenvoiver e promover atividades comerciais

Atividade 5850608zEstabelecimento ioia do povo

Direção/Divisão C70403:Direção Nacionai do Comercio interno

Dotação inicial
da Atividade 100.000 +150.000Alteração

Dotação final
da Atividade 250.000

Rubñca

l- Tituio (Serviço/Órgão): MTCI

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

iPrograma 983: investimento e Diversificação Económica

Subprogra ma 98313: foun

Atividade 5850405zfoun

Direção/Divisão C70402:f0un

Dotação iniciai
da Atividade

i

Alteração 4 +195.900

Dotação final
da Atividade 195.000

Rubrica

l. Titulo (Serviço/Órgão): MTC!

2. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa 983: Investimento e Diversificação Económica

Subprograma ` 98311: foun

Atividade 5870406



,TDireção/Dívísão C70710

Dotação inicial
da Atividade O Aítera ção +1-380.000 1.380.000

Dotação final
da Atividade

lfRubríca



ANEXO -- Tabelas orçamentais

Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

1. Título (Serviço/Órgão): Ministério do Turismo Comercio e lndústría

2. Categoría de Despesa: Bens 'e Serviços

T Programa Dotação Inicial da Alteração
catego ria

Dotação Final
da categoría

983: Investimento e' 1.215.141 ' 40.000.000
Díversíficação

Económica

41.215.141

3. Dotação inicial do Total da Categoría de Despesa: 5.490.852

4. Dotação final do Total da Categoría de Despesa: 45.490.852



Justificação sumárial:

Reforçar o Orçamento para o Programa da Cesta Básica, medida do Plano de Recuperação
Económica com o objetivo de fornecer alimentos e produtos de higiene pessoal a toda a
população nacional. O principal objetivo desta medida é apoiar as familias no atendimento das
suas necessidades básicas, contribuindo para o combate à fome e às maiores vulnerabilidades
em algumas das regiões mais pobres e isoladas do pais, bem como apoiar agricultores,
produtores e comerciantes locais. de forma a estimular a dinâmica econômica local, por meio
da circulação dos recursos financeiros necessários ao aumento da produção nacional, visando
reduzir os impactos da crise económica.

l. Título (Serviço/Órgãol: Ministério do Turismo Comercio e indústria

Z. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Wograma 983: investimento e Diversificação Económica

Subprograma CriarSubprograma

Atividade Criar Atividade

Direção/Divisão

+4o.ooo.ooo ootaçâofinail +4o.ooo.oooinicial O Alteração
da Atividade

Dotação
da Atividade

Rubrica

l. Título (Serviço/Órgão): Dotações para todo o Governo

Z. Categoria de Despesa: Transferências Públicas

Programa

Subp rogra ma

Atividade

Direção/Divisão

1 Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução-da verba alocada a
determinado programa.
Na justifica ção da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e divisões
afetados pela proposta de alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro 2, de
acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possivel, as rubricas afetadas, constantes dos
Livros 4-A e 4-8.



ANEXO - Tabelas orçamentais

Tabela ll! - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério Da Agricultura e Pescas (MAP)

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Dotação Final _Dotação inicial da AlteraçãoPrograma
categoria da categoria

3.437.570 +550.000797: Agricultura 3.987.570

3. Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 10.354-627 USD

4. Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 10.904.627 USD

J ustificaçâo sumária:

Orçamento adicional 550-000 USD ida ne, hodi aumenta sosa fini sira hanesan, batar, modo, fos,
hare hotan fini seluk hodi aumenta produção ih arai laran.



l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério 0a Agricultura e Pescas (MAP)

Z- Categoria de Despesa: Capital de Desenvolvimento

I Programa I 797: Agricultura

Fubprograma 79713zAumenta sustentável na produção de plantas industriais

Atividade

máquinas agrícolas apropriados-

5740705: Mobilizar grupos ou associações de agricultores para multiplicar
sementes certificados e comerciais de culturas alimentares (arroz, milho,

legumes e tubérculos) mobilizando a efetividade e eficácia da utilização das

I Direção/Divisão C80901:Difeção nacional de agricultura, horticultura

+550.000_ Dota ção final200.000 Alteração
da Atividade

`Dotação inicial
da Atividade

750.000

Rubrica
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Tabela lll - Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central

l. Titulo (Serviço/Órgão): Ministério Da Agricultura e Pescas (MAP)

2. Categoria de Despesa: Capital de Desenvolvimento

Dotação Final e
da categoria

[_ Programa Dotação Inicial da Alteração
categoria

+500.000 2.170.120797: Agricultura 1.670-120

3- Dotação inicial do Total da Categoria de Despesa: 1-705.120 USD

4- Dotação final do Total da Categoria de Despesa: 2.205.120 USD

Justificação sumária:

Orçamento adicional 500.000 USD ida ne, hodi halo konstrusaun moru, kanalizasa un Be Mos no

Kazerna ba EstafTekiniku INPA Maubara hanesan iha anexo tuir mai ne.
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PARLAMENTO
NACIONAL

1- Título (Serviço/Órgão): Ministério Da Agricultura e Pescas (MAP)

Z. Categoria de Despesa: Capitai de Desenvolvimento

l_Progra ma 797: Agricuitura

FSubprograma 79727:Conservação e gestão de recursos naturais

íAtividade 5760110zOpereacionaiizar o centro viveiros permanentes Maubara, viveiro

permanente comunitário das florestas e viveiros ai-parapa

Direção/Divisão C81101zDireção nacional de Florestas e Gestão Bacais Hidrograficas

Dotação inicial
da Atividade

- Alteração +500.000 Dotação final 500.000
da Atividade

Rubrica

1._Títuio (Serviço/Órgão): Dotação para todo o Governo

., Z. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa 148: Contingência

Subprograma 14801: Fundo de Contingência

Atividade 1480102: Fundo de Resposta a Emergência

Direção/Divisão 830103: Fundo de Contingência

Dotação inicial
da Atividade

14.000.000 Alteração -500.000 Dotação final 13.500.000
da Atividade

Rubrica



abeša lšš - Despesas dos :rgã-os e se. 'äços e'a Aámhšs'cs'ação Ceniraš

i. Timão (Serviço/Dragão): Ministério da Defesa

2. Caáegorêa de Despesa: Bens e Serviços

f rograma Dotação Inicial da Alíeração

categ'o ria

Dotação Final da

çaƒcego ria

388: Defesa Nacional 4.645.542 +2.ooo.ooo 6.645.542

š. Estação šnšcšaš do To'ãaš cša Categoíša de Despesa: 6.278.201é

4. Estação final ešo 'i'oi'aš cša Categoría cše Despesa: 8.278.204-

í. Timão (Sewšço/Órgão}:

2. Caãego'rša de Despesa:

T Programa Dotação lníclal da Alteração

categoría

Dotação Final cla

catego ria

3. Doi'açãe inicial do Total da Categoría de Despesa:

4.. Dotação final cão Total cša Categoria de Despesa:



Justificação sumárial:

Com base no pedido de adicionaf submetido peio Ministério da Defesa, é proposto um

montante adicional de USS 2 milhões de dólares.

Desta forma, a presente iniciativa se quaiifica para salvaguardar:

o A aquisição de equipamento de comunicação e de viaturas táciico-miíiitares

(Mini Hicom), em prol do estado de prontidão dos serviços operacionais das

Forças Armadas.

l Devem ser indicadas as razões que fundamentam o aumento ou a redução da verba alocada
a determina do programa.
Na justificação da proposta devem também ser indicados os subprogramas, atividades e
divisões afetados pela proposta de alteração, com os respetivos códigos, constantes do Livro 2,
de acordo com o quadro abaixo, bem como, quando possível, as rubricas afetadas, constantes
dõs Livros 4-A e 4-8. '



-

3.. Ti'ãuio (Serviço/Orgão): Ministério da Defesa

2. Categoria de Despesa: Bens e Serviços

Programa 388: Defesa Nacional

Subprograma 38805: Defesa militar

Íividade 3880611: Aquisição de equipamentos e materiais para os Militares

Direção/D ivisão (290107: Direção Nacional de Gestão de Património

Dotação inicial
da Atividade

2.250.200 Alteração +2.000.000 Dotação finai
da Atividade

4.250.200

Rubrica


