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O Govemo tem, em conformidade com as disposi^oes constitucionais indicadas na Proposta de 

Lei, competencia exclusiva para proper a iniciativa legislativa em apre^o e o Parlamento Nacional 

tem competencia exclusiva para a aprovar (artigos 95° n° 3 alinea d) e 145° da Constitui^ao).

Apos dar entrada no Parlamento Nacional, a Proposta de Lei em aprec^o foi imediatamente remetida 

a Divisao de Apoio ao Plenario (DIPLEN) para registo, numera9ao e elabora^ao de Nota Tecnica, 

ao abrigo do disposto no artigo 4° alineas f) e i) do Regulamento das Competencias das Divisoes 

do Secretariado-Geral do Parlamento Nacional.

No dia 04/10/2022 a presente PPL foi admitida e remetida (baixada) a Comissao Especializada 

Permanente de Finangas Publicas (Comissao de Finangas Piiblicas ou Comissao “C”) para emissao 

de Relatorio/Parecer e as demais Comissoes Especializadas Permanentes para emissao de parecer 

setorial, conforme preve o artigo 163° do Regimento do Parlamento Nacional. Nos termos do 

despacho de admissao, o prazo regimental aplicavel a emissao do relatorio e pareceres comegou a 

sua contagem no dia 04 de outubro, com um prazo de 15 dias.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
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A Proposta de Lei tem por objeto a aprovagao do Orgamento Geral do Estado (OGE) para o ano 

de 2023, tendo sido preparado nos termos dos artigos 115° n°l alinea d) e 145° da Constituigao.

A Nota Tecnica n° 104/2022/DIPLEN, de 3 de outubro de 2022, verificou o cumprimento dos 

requisites formais constitucionais, legais e regimentals (Constituigao, Lei da Publicagao dos Atos 

e Regimento do Parlamento Nacional) necessaries para a admissao da proposta de lei n.° 46/V (5a), 

tendo concluido que a iniciativa legislativa em aprego cumpria os requisites necessaries para ser 

admitida.

l.CONSIDERACOES PREVIAS
Admissao da Proposta de Lei
A Proposta de Lei n.° 46/V (5a) - Orgamento Geral do Estado (OGE) para 2023 (PPL 46/V (5a) ou 

PPL OGE 2023) deu entrada no Parlamento Nacional a 03 de outubro de 2022 (porque o dia 01 de 

outubro caiu num sabado), nos termos do n° 1 do artigo 52° da nova Lei de Enquadramento 

Orgamental- LEO, ou seja, Enquadramento do Orgamento Geral do Estado e da Gestao Financeira 

Publica (Lei n° 2/2022, de 10 de fevereiro) e ao abrigo do disposto no artigo 97° n° 1 alinea c) e 

do artigo 145° n° 1 da Constituigao da Republica Democratica de Timor Leste (CRDTL).



m Tramitagao da Proposta de Lei

Comissao de Finangas Publicas11
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Recomenda-se a leitura dos pareceres setoriais das demais comissoes especializadas permanentes 

consultadas e do Conselho Consultivo do Fundo Petrolifero (CCFP). Sempre que referido, tais 

pareceres enformaram o presente relatdrio e parecer.

Na elaboragao do presente relatdrio e pareeer observou-se, eom as devidas adaptagoes, o previsto 

no artigo 34° do Regimento do Parlamento Nacional.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republic 1 Democriticade Timor-lx«te

Foi com base na proposta de lei e respetiva exposigao de motives, na nota tecniea datada de 4 de 

outubro de 2022, nos doeumentos de suporte apresentados pelo Govemo com a proposta de lei e 

na informagao obtida junto de entidades ouvidas que se desenvolveu a presente analise e 

sustentaram as conclusoes e recomendagoes vertidas neste relatdrio e pareeer.

0

O Regimento do Parlamento Naeional (RPN) regula o processo espeeial de apresentagao, 

discussao e aprovagao do OGE pelo Parlamento, nos artigos 162° a 180° do RPN, determinando 

que apds a admissao da iniciativa, esta baixe a todas as comissoes especializadas permanentes 

(artigo 163°, n° 2) - com particular incidencia na Comissao das Finangas Publicas (Comissao “C” 

- para emissao de relatdrios e pareceres. A PPL n.° 46/V(5a) baixou as comissoes no mesmo dia da 

sua admissao, em 4 de outubro de 2022.

Em razao da materia, a Comissao de Finangas Publicas e a comissao competente para apreciar a 

presente iniciativa legislativa, ao abrigo da Deliberagao do Parlamento Nacional 2/2018, de 26 de 

junho e do artigo 3° do seu Regulamento, que lhe atribuiram entre outras, competencias em materia 

orgamental e, em virtude do artigo 164° n°s 1 e 2 do Regimento do Parlamento Nacional, compete 

a Comissao de Finangas Publicas a elaboragao de relatdrio e parecer fundamentado, o qual deve 

tomar em consideragao os pareceres setoriais das restantes Comissoes Especializadas 

Permanentes.

Nos termos conjugados dos artigos 97° n° 1 alinea c), 115° n° 1 alinea d) e 145° n° 1 da Constituigao 

e do artigo 52°, n° 1 da LEO, a proposta de Orgamento Geral do Estado para o ano economico 

seguinte deve ser apresentada ao Parlamento Nacional, sob a forma de Proposta de Lei, ate ao dia 

01 de outubro do ano anterior ao que diz respeito.

infill —I



Relatoresin

Foram designados relatores, Deputada Maria Angelina Lopes Sarmento (PLP)

Antonio Maria Nobre Amaral Tilman (KHUNTO)

Audigdes publicasiv

No ambito da aprecia^ao inicial da PPL de OGE 2023,

(Comissao “C”), observando as disposi^oes do artigo 80.° do Regimento, conduziu audi^oes

publicas com diversas entidades do Setor Publico Administrative, entidades bancarias, ONGs e

outras. As audiencias publicas decorreram entre 10 e 18 de outubro de 2022, nas instalagoes do

Parlamento Nacional e de acordo com a seguinte calendariza9ao:

EntidadeData Hora Comissoes

Comissao C09H00

14H30

09H00

14H30

09H00

14H30

09H00

14H30 Autoridade da RAEOA e ZEESM
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11 de outubro 
Ter^a-feira

10 de outubro 
Segunda-feira

12 de outubro 
Quarta-feira

14 de outubro 
Sexta-feira

Comissao C 
eE

Comissoes 
(todas)

Comissoes
Ce D

Comissoes 
CeD

Comissoes 
(todas)

Comissoes 
(todas)

Comissao 
AeC

Banco Central Timor-Leste
BNCTL
Conselho Consultivo do Fundo Petrolifero

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republic* Democratic* de Timor-Leite

e o Deputado

a Comissao de Finan^as Publicas

• EDTL, E.P.
• Bee Timor E.P.
« FONGTIL___________________________________
• Ministra da Solid. Social e Inclusao (Nao compareceu)
• 1NSS, I.P. (Nao compareceu)____________________
• Ministro do Petroleo e Minerals
• Autoridade Nacional do Petroleo e Minerals (ANPM)
• Institute do Petroleo e Geologia (IPG)
• Timor Gap E.P.
• Companhia Mineira Timor-Leste S.A._____________
• Ministro Coordenador dos Assuntos Economicos
• Ministro do Turismo Comercio e Industria e
• SECOOP____________________________________
• Conselho de Gestao do Fundo COVID-19
Ministro das Finan^as, Ministra dos Negocios
Estrangeiros, Ministra da Saiide e Ministro Coordenador 
dos Assuntos Economicos__________________________
• Ministerio Administra^ao Estatal
• Administra^ao dos Municlpios



09H00

09H00
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atraves do envio de uma carta na qual referia a solicitaijao da presen^a da ONG La'o Hamutuk 

conjuntamente. Lamentavelmente a La'o Hamutuk nao foi convidada pela ONG FONGTIL e por 

esse motive compareceu a audi^ao.

18 de outubro 
Terva-feira

17 de outubro 
Segunda-feira

Comissao C 
eE

Comissoes 
(todas)

PARLAMENTO 
N AGIO N AL 
RcpuMiiu Itrmocriticide Timor*L«lte

Ministro do Plano e Ordenamento (MPO)
Fundo das Infraestruturas
Ministro das Obras Publicas (MOP)
Ministro dos Transportes e Comunica^des
Ministro das Finan^as (MF)
Autoridade Tributaria
Autoridade Aduaneira
Comissao National de Aprovisionamento (CNA) 
ANAPMA

No decurso das mesmas tiveram as entidades ouvidas a oportunidade de esclarecerem as duvidas 

dos senhores deputados e de transmitirem as suas opinioes e recomendaijoes sobre a proposta 

ornamental. Todos os documentos entregues a Comissao durante as audi^ces anexam-se ao 

presente Relatorio e Parecer. De salientar que o Ministerio da Solidariedade Social e de Inclusao 

e o Institute Nacional da Solidariedade Social nao compareceram a convocatoria do Parlamento 

Nacional no dia 11 de outubro de 2022. A Comissao C convidou a ONG Forum ONG Timor-Leste

Durante o periodo de audigdes publicas, a equipa da ANAPMA responsavel pelo Desenvolvimento 

e Gestao do Sistema Informatico de Planeamento, Monitorizagao e Avaliagao Dalan Ba Futuru 

Timor-Leste, tomou a iniciativa de reunir com a Mesa da Comissao C e com os tecnicos do servigo 

de apoio ao Plenario com o intuito de explicar a utilidade de criar na aplicagao um novo modulo 

destinado a insergao de propostas de alteragao que permita atualizar, em tempo real, e dar a 

conhecer aos seus subscritores, o efeito que cada alteragao orgamental em todas as tabelas 

alteradas, uma vez que o sistema GRP gerido pelo Ministerio das Finangas nao tern capacidade 

para correlacionar automaticamente todas as tabelas do OGE. A Comissao C compreendeu a 

utilidade pratica da solugao proposta e solicitou-lhe que produzisse com urgencia um demo para 

demonstragao e testes.

O Ministerio das Finangas compareceu no dia 18 de outubro na sala do Plenario para a sua audigao 

perante os Srs. Deputados. Foi pedido ao Sr. Vice-Ministro que enviasse para a Comissao das 

Finangas Publicas documentagao pedida pela Comissao juntamente com as respostas por escrito 

de algumas perguntas que foram efetuadas durante a audiencia. Esses documentos e as respostas 

por escrito nao chegaram a ser entregues em tempo util, pelo menos ate ao dia anterior a leitura e



II. ENQUADRAMENTO CONSTITUCIONAL, REGIMENTAL E LEGAL
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aprova^ao do Relatorio e Parecer da Comissao das Finantjas Piiblicas sobre a Proposta de Lei do 

Orgamento Geral do Estado para 2023.

Ao Parlamento Nacional, nos termos da Constituigao, compete, para alem das fungoes primordiais 

de representagao e legislativa, acompanhar e fiscalizar a atividade do Executivo, responsabilizando 

o Govemo, nomeadamente em materia financeira e orgamental (artigo 92° da Constituigao).

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republic! Democratic! de Timor-Lette

Nos termos conjugados dos artigos 97° n° 1 alinea c), 115° n° 1 alinea d) e 145° n'

e do artigo 52°, n° 1 da LEO, a proposta de Orgamento Geral do Estado para o ano economico 

seguinte deve ser apresentada ao Parlamento Nacional, sob a forma de Proposta de Lei, ate ao dia 

01 de outubro do ano anterior ao que diz respeito.

Tambem sobre as Grandes Opgoes do Plano e no dominio do planeamento orgamental, nos termos 

do artigo 44.° da LEO, as propostas de Leis das “Grandes Opgoes do Plano” e do Orgamento Geral 

do Estado refletem a componente financeira das prioridades nacionais, segundo um criterio 

objetivo de programagao orgamental plurianual. Contudo, importa enaltecer relativamente ao 

criterio, sob referencia, nos termos do n. °5 do artigo 47.° da LEO, o limite da despesa total do 

Setor Publico Administrative e vinculativo para o ano orgamental seguinte e indicatives para os 

quatro anos subsequentes, assim, configurando um importante enquadramento orgamental da 

respetiva correlagao legal do OGE com as Grandes Opgoes do Plano.

O Regimento do Parlamento Nacional (RPN) regula o processo especial de apresentagao, 

discussao e aprovagao do OGE pelo Parlamento, nos artigos 162° a 180° do RPN.

Atendendo a que a nova lei de enquadramento orgamental, a Lei n.° 2/2022, ja consagra no seu 

articulado de mais de 120 artigos, o novo regime juridico a que esta sujeito o Orgamento Geral do 

Estado e as normas que disciplinam a execugao orgamental e a gestao financeira publica, que 

anteriormente a aprovagao desse novo diploma tinham que ser previstos anualmente em cada 

proposta de lei do Orgamento Geral do Estado.

O Govemo tern, em conformidade com as disposigoes constitucionais, competencia exclusiva para 

proper a iniciativa legislativa em aprego, tendo o Parlamento Nacional competencia exclusiva para 

a aprovar (artigo 95° n° 3 alinea d) e artigo 145° da Constituigao).

i° 1 da Constituigao

■niltiit am



na em

■ Plano Estrategico de Desenvolvimento 2011-2030;

■ do Programa do Govemo;
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Adicionalmente, considera esta Comissao que o artigo 8.° da PPL de OGE 2023, que autoriza o 

Govemo, atraves do membro responsavel pela area das Finangas, a proceder no proximo ano a 

alteragoes das dota^oes onjamentais de quaisquer titulos ornamentals e dos tres subsetores do 

Ornamento Geral do Estado, sempre que ocorram alteragoes organicas na estrutura do Setor 

Publico Administrative, e um comando nao previsto pela nova LEO aprovada em fevereiro deste 

ano, que atenta contra as competencias exclusivas do Parlamento Nacional, podendo essa 

prerrogativa vir a ser arbitrariamente utilizada pelo referido govemante, inclusivamente ate a 

margem do Conselho de Ministros, devendo por isso o artigo 8.° ser eliminado da PPL.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republic! Democrilici de Timor-L««te

e dos pianos de medio prazo e pianos anuais dos servifos e entidades do Setor Publico 
Administrative.

Em termos do articulado da Proposta de Lei, a Comissao de Finan^as Publicas nao ve qualquer 

utilidade em o Govemo replique na PPL do OGE para 2023 alguns dos artigos ja previstos na 

LEO, concretamente o artigo 7.°, relative as Transferencia dos saldos da Seguran^a Social (ver o 

n.° 2 do artigo 16 de LEO), e o artigo 9.° sobre Controlo parlamentar (ver o n.°4 do artigo n.° 110 

da LEO), considerando que por ser redundante, ambos os artigos deviam ser expurgados da 

proposta de lei, pelo Parlamento Nacional.

As GOP apresentam as principals opnoes anuais e plurianuais em termos de planeamento com 

impacto no OGE 2023, em concretizanao do:

Nesta medida, a Lei n. °8/2022, de 15 de junho, “Grandes Opgoes do Plano para 2023” (GOP), no 

n. °3 do artigo 4.°, preceitua que a proposta de lei do Ornamento Geral do Estado para 2023 a 

apresentar pelo Govemo deve respeitar o valor da despesa global do Setor Publico Administrativo 

para 2023 previsto na programagao ornamental plurianual, concretizando-se 

US$3,155,715,306 dolares (Tres mil cento e cinquenta e cinco milhoes setecentos e quinze mil 

milhares trezentos e seis dolares)

MHJUHM MB



Estrutura da proposta de lei do Qrgamento Geral do Estado (OGE)
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Nos termos dessa LEO, a proposta de lei ornamental tem a estrutura e o conteiido formal definidos 

nos artigos 37° a 39° e 40° a 43° da mesma,

Quanto a conformidade da PPL OGE 2023 com as regras legais aplicaveis a estrutura e conteudo 

formal das propostas de lei ornamental em especial, que decorrem dos artigos 37° a 43° da LEO a 

lei do OGE e composta pelo articulado e pelas tabelas ornamentais, devendo a PPL OGE 2023 

comportar o Relatdrio, os Desenvolvimentos Ornamentals e os Elementos Informativos.

Nos termos do n.° 2 deste artigo, a proposta de lei do OGE e acompanhada do relatdrio (artigo 

41.°), dos desenvolvimentos ornamentals (artigo 42.°) e dos elementos informativos (artigo 43.°).

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republici DemocTirtcaJe Timor-Leste

A proposta do OGE 2023 contem um articulado com 10 artigos e um Anexo composto por 12 

tabelas ornamentais, devidamente numerados e referenciados no articulado da proposta como parte 

integrante da lei, em conformidade com as normas aplicaveis ao conteudo formal e estrutura da lei

Em materia de direito aplicavel, o regime ornamental, alem de enquadrado pela Constituinao 

conforme exposto sucintamente supra, encontra-se tambem regulado pela Lei n° 2/2022, de 10 de 

fevereiro - nova Lei de Enquadramento Ornamental (LEO).

O artigo 38.° preve os elementos que devem constar do articulado, estabelecendo o artigo 39.° as 

tabelas que devem ser apresentadas.

De acordo com o n.° 1 do artigo 40.°, da LEO, a proposta de lei do OGE tem uma estrutura e um 

conteudo identicos ao da lei do OGE.

Relativamente a sua configuranao formal, como ato ou instrumento normativo unitario e 

universal (artigo 3° da LEO), refira-se antes de mais que a PPL OGE 2023 respeita os requisites 

formais a que devem obedecer em geral as propostas de lei para a sua admissibilidade, em 

harmonia com o disposto nos artigos 91°, 96° n° 2 e 98° do Regimento do Parlamento Nacional, 

nomeadamente encontrando-se redigida em lingua portuguesa, sob a forma de artigos, contendo 

um titulo que traduz o seu objeto principal e vindo acompanhada de exposinao de motivos. 

Encontra-se tambem em conformidade com o disposto na Lei 1/2002, de 7 de agosto (Lei da 

Publicanao dos Atos). A proposta de lei obedece assim, as normas gerais da legistica formal.



e seguintes da LEO. As tabelas identificam-se
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For seu turno, nos termos do artigo 40.° n° 2, da LEO, a proposta de lei do OGE e acompanhada 

do relatorio, dos desenvolvimentos ornamentals e dos elementos informativos.

O artigo 42.° preve os desenvolvimentos ornamentals a apresentar, a saber,

• a) O desenvolvimento das receitas e das despesas dos servinos e entidades do subsetor da 
Administranao Central;

• b) O desenvolvimento das receitas e das despesas do subsetor da Seguranna Social; e.

PARLAMENTO 
NAC1ONAL 
Republic! Democratic! Je Timor- Leite

• Tabela I - receita do Setor Publico Administrative, por subsetores;
• Tabela II - despesa do Setor Publico Administrative, por subsetores;
• Tabela III - despesa do Setor Publico Administrative, por classificanao funcional;
• Tabela IV - receita do subsetor da Administranao Central, por classificanao economica;
• Tabela V - despesa do subsetor da Administranao Central, por classificanao organica e 

estruturada por programas;
• Tabela VI - despesa do subsetor da Administranao Central, por classificanao economica;
• Tabela VII - receita do subsetor da Seguranna Social, por classificanao econdmica, total 

e por regime e administranao;
• Tabela VIII - despesa do subsetor da Seguranna Social, por classificanao organica e 

estruturada por programas;
• Tabela IX - despesa do subsetor da Seguranna Social, por classificanao economica, total 

e por regime e administranao;
• Tabela X - receita do subsetor da Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, 

por classificanao economica;
• Tabela XI - despesa do subsetor da Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse 

Ambeno, por classificanao organica e estruturada por programas;
• Tabela XII - despesa do subsetor da Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse 

Ambeno, por classificanao economica.

do Ornamento, previstas nos artigos 37.° 

seguidamente:

Nos termos do n.° 1 do artigo 41.° da LEO, o relatorio da proposta de lei do OGE contem a 

apresentanao e a justificanao da politica ornamental proposta, bem como a analise dos elementos 

referidos no n.° 2 do mesmo artigo (projenoes macroeconomicas, execunao ornamental, FP, 

politica ornamental...).



Por fim, o artigo 43.° elenca os elementos informativos que acompanham a proposta de lei.

o
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O conteudo do relatdrio e delimitado pelo artigo 41.° da LEO e contem, no essencial, a informagao 

anteriormente prestada pelo Governo no Livro Ornamental n.° 1.

Por ultimo, o artigo 43.°, n.°s 1 a 4, elencam os elementos informativos que tambem acompanham 

a proposta de lei. Sao eles:

• Situagao financeira e patrimonial do Estado e dos servigos e entidades do Setor Publico 
Administrative;

• Situagao das operagoes de tesouraria e contas do Tesouro e dos servigos e entidades do 
Setor Publico Administrativo;

• Elementos informativos sobre os programas orgamentais, incluindo os indicadores de 
avaliagao do desempenho;

• Elementos informativos sobre o desempenho dos programas no exercicio orgamental 
anterior;

• Demonstragao orgamental e demonstragao financeira do Fundo Petrolifero de Timor-Leste;
• Estimativa do Rendimento Sustentavel Estimado para o proprio ano orgamental e no ano 

orgamental anterior;
• Relatdrio de auditor independente certificando o montante das estimativas do Rendimento 

Sustentavel Estimado a que se refere a alinea anterior;
• Estimativa de redugao do Rendimento Sustentavel Estimado nos exercicios orgamentais 

subsequentes, por forga de transferencia a partir do Fundo Petrolifero de montante superior 
ao Rendimento Sustentavel Estimado, caso tai seja previsto na proposta de lei do OGE;

PARLAMENTO 
NACIONAL 
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Os agora designados por desenvolvimentos orgamentais, correspondem no essencial aos 

anteriores Livros Orgamentais n.° 2 a 6. Sobre os desenvolvimentos orgamentais, prescreve o n.

2 do mesmo artigo 42.°, que as receitas e despesas de cada servigo e entidade sejam especificadas 

ate aos niveis maximos de desagregagao, de acordo com a estrutura por programas e as 

classificagoes organica e economica.

• c) O desenvolvimento das receitas e das despesas do subsetor da Regiao Administrativa 
Especial de Oe-Cusse Ambeno.

Nos termos do n.° 2, as receitas e despesas de cada servigo e entidade sao especificadas ate aos 

niveis maximos de desagregagao, de acordo com a estrutura por programas e as classificagoes 

organica e economica.
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Sao eles os Anexos correspondentes:

Anexo I - Situa^ao financeira e patrimonial do Estado e dos servigos e entidades do Setor Publico 
Administrative;
Anexo II - Situagao das operagoes de tesouraria e contas do Tesouro e dos servigos e entidades do 
Setor Publico Administrative;
Anexo III - Elementos informativos sobre os programas orgamentais, incluindo os indicadores de 
avaliagao do desempenho;

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Repubiici Democriticade Timor-

• Relatdrio de auditor independente certificando as estimativas de redugao do Rendimento 
Sustentavel Estimado a que se refere a alinea anterior;

• Numero de trabalhadores do Setor Publico Administrative, por servigo e entidade e por 
natureza do vinculo;

• Pianos anuais dos servigos e entidades do Setor Publico Administrativo;
• Compromissos plurianuais dos servigos e entidades do Setor Publico Administrativo;
• Vinculagoes externas e despesas obrigatorias dos servigos e entidades do Setor Publico 

Administrativo;
• Situagao da divida publica e das operagoes de tesouraria do Tesouro e dos servigos e 

entidades do Setor Publico Administrativo, com identificagao dos emprestimos 
contratados, das condigoes especificas e dos pagamentos relatives a juros e amortizagoes 
realizados por conta de cada emprestimo;

• Informagao individualizada sobre despesas com parcerias publico-privadas;
• Informagao individualizada sobre creditos e garantias concedidas pelo Estado;
• Situagao financeira e patrimonial das empresas, fundagoes e associagoes publicas ou com 

participagao do Estado;
• Previsao da receita tributaria e da receita tributaria cessante, por tribute;
• Previsao de creditos dos servigos ou entidades modificados ou extintos;
• Outras informagoes consideradas necessarias pelo Governo.
• Previsao da receita contributiva, que permita verificar o montante da receita bruta e da 

transferencia para o FRSS;
• Situagao das operagoes de tesouraria e das contas do subsetor da Seguranga Social;
• Composigao da despesa anual por regime e por prestagao;
• Projegao atualizada de longo prazo contendo os encargos com prestagoes diferidas e as 

contribuigoes dos trabalhadores e das entidades empregadoras.
• Fundo Especial de Desenvolvimento da Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse 

Ambeno e os seus investimentos.
• Sempre que a proposta de lei do OGE proponha autorizagao para transferencia a partir do 

Fundo Petrolifero acima do Rendimento Sustentavel Estimado, devera a proposta ser 
tambem acompanhada da justificagao prevista na alinea d) do artigo 9.° da Lei n.° 9/2005, 
de 3 de agosto, republicada pela Lei n.° 12/2011, de 28 de setembro.
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111.

iv.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
ReptiWica Democriitcaiic Timor-lxiite

Anexo IV - Elementos informativos sobre o desempenho dos programas o exercicio ornamental 
anterior;
Anexo V - Demonstranao ornamental e demonstranao financeira do Fundo Petrolifero de Timor- 
Leste;
Anexo VI - Estimativa do Rendimento Sustentavel Estimado para o proprio ano ornamental e no 
ano ornamental anterior;
Anexo VII - Relatdrio de auditor independente certificando os montantes das estimativas do 
Rendimento Sustentavel;
Anexo VII - Estimativa de redunao do Rendimento Sustentavel Estimado nos exercicios 
ornamentals subsequentes, por forna de transferencias a partir do Fundo Petrolifero de montantes 
superior ao Rendimento Sustentavel Estimado;
Anexo IX - Relatorio de auditor independente certificando as estimativas de redunao do 
Rendimento Sustentavel Estimado;
Anexo X - Numero de trabalhadores do Setor Publico Administrative, por servino e entidade e por 
natureza do vinculo;
Anexo XI - Pianos anuais dos servinos e entidades do Setor Publico Administrative;
Anexo XII - Compromissos plurianuais dos servinos e entidades do Setor Publico Administrative;
Anexo XIII - Vinculanoes extemas e despesas obrigatorias dos servinos e entidades do Setor 
Publico Administrative;
Anexo XV - Informanao individualizada sobre despesas com parcerias publico-privadas;
Anexo XVII - Situanao financeira e patrimonial das empresas, fundanoes e associanoes piiblicas 
ou com participanao do Estado;
Anexo XVIII - Previsao da receita tributaria cessante por tributo;
Anexo XX. Outras informanbes consideradas necessarias pelo Govemo:
1. Fundo das Infraestruturas;
2. Fundo Desenvolvimento Capital Humano;
3. Desenvolvimento dos Municipios;
4. Ornamento da Cidadania;
5. Parceiros de Desenvolvimento
6. Informanao sobre Grandes Opnoes do Plano (GOP) e marcadores.

Anexo XXI - Previsao da receita contributiva, que permita verificar o montante da 
receita bruta e da transferencia para o FRSS;
Anexo XXII - Situanao das operanbes de tesouraria e das contas do subsetor da 
Seguranna Social;
Anexo XXIII - Composinao da despesa anual por regime e por prestanao;
Anexo XXIV - Projenao atualizada de longo prazo contendo os encargos com 
prestanbes diferidas e as contribuinbes do trabalhador e das entidades empregadoras;
Anexo XXV - Elementos informativos sobre o Fundo Especial de desenvolvimento da 
Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e os seus investimentos;
Anexo XXVI - Justificanao prevista na alinea d) do artigo 9.° da Lei n.° 9/2005, de 3 de 
agosto, republicada pela Lei n.° 12/2011, de 28 de setembro.
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Analisados os documentos apresentados, conclui-se que foram apresentados os documentos 

previstos nos artigos 40.° a 43.° da LEO.

a) Relatdrio Ornamental;

b) Sintese do OGE 2023;

c) Desenvolvimentos ornamentals;

d) Elementos informativos;

Quanto ao conteudo material do ornamento, regulado pelo artigo 44° - Planeamento Ornamental 

e seguintes da LEO importa anotar que, como estipula, “as propostas de Leis das Grandes 

Opndes do Plano e do OGE refletem a componente fmanceira das prioridades nacionais defmidas 

com base no Plano Nacional de Desenvolvimento, no Programa do Govemo, nos pianos de medio 

prazo e nos pianos anuais dos servinos e entidades do Setor Publico Administrative, bem como em 

quaisquer outros documentos politicos e estrategicos do Govemo.”

Por outro lado, o artigo 10° da LEO consagra a Ornamentanao por Programas nos seguintes termos:

1. O OGE estrutura-se em programas.
2. A ornamentanao por programas e uma abordagem estruturada de preparanao do ornamento, 

que vincula a inscrinao de dotanoes no OGE a sua relanao com os programas, subprogramas 
e atividades previstas no piano anual e no piano de medio prazo do respetivo servino ou 
entidade do Setor Publico Administrative.

3. A estrutura por programas consiste no agrupamento das despesas por programas, que sao 
objetivos gerais com vista a produnao de resultados, cujas divisoes sao denominadas de 
subprogramas, que sao objetivos especiflcos com vista a produnao de resultados, e dentro 
destes de atividades, que sao um conjunto de anoes que contribuem a produnao de 
resultados.
Os programas estao vinculados ao piano nacional de desenvolvimento que exista e ao 
Programa do Govemo e definem objetivos gerais a alcannar.

5. Os subprogramas estao vinculados a um programa e definem objetivos especiflcos a 
alcannar.

6. As atividades estao vinculadas a um subprograma e detalham os processes ou tarefas que 
devam ser executadas para produzir resultados.

7. Cada programa, subprograma e atividade e acompanhado por indicadores de avalianao do 
desempenho, que medem diretamente o desempenho dos processes ou tarefas principals 
que constituem o programa, o subprograma ou a atividade.

8. A estrutura dos programas ornamentals tern base organica.
9. A regulamentanao da estrutura dos programas ornamentals e aprovada por decreto do 

Govemo
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Esta metodologia (Orgamentatjao por Programas) como meio de prepara^ao e organiza^ao do OGE 

pretende naproximar o orqamento das melhores prdticas orqamentais inter nationals, melhorando 

a qualidade conceptual do Orqamento Geral do Estado, harmonizando a apresentaqdo de 

informaqdo e anmentando a sua transparencia» e a apresentai^ao das despesas por programas, com 

nova classificaQao economica (Decreto-lei n° 19/2022, sobre Classificadores Ornamentals) e 

funcional/organica (o ente administrative autor da despesa, por ela responsavel, conforme exige o 

DE referido).

Assim, on0 1, do artigo 10° da LEO determina a estruturanao do OGE por Programas e o n° 1 e 2, 

do artigo 11° estabelece a obrigajpao de o OGE especificar as receitas e despesas nele inscritos, por 

classificagao organico-funcional e economica.

E, sem duvida, urn passo muito positive no sentido anunciado, mas tambem (e porventura 

sobretudo) um passo decisive na responsabilizanao dos entes publicos pela execuQao ornamental, 

ja nao simplesmente em termos de quanto dinheiro gastam (por categoria de despesa) mas 

doravante, e bem, em termos de eficiencia no gasto de dinheiro publico, em face nao so de quanto 

gastam, mas de como, no alcance das metas dos programas com as varias dotanoes ornamentais. 

Doravante, o controlo, desde logo o controlo parlamentar, da execunao ornamental podera 

averiguar mais facilmente se um certo montante de dinheiro publico esta a ser gasto sem que os 

respetivos objetivos de politicas publicas sejam alcannados, ou alcannados de forma satisfatoria, e 

dai retirar consequencias, nomeadamente instando o executive a repensar o programa e/ou os seus 

responsaveis para assegurar o alcance do objetivo ou a repensar o proprio objetivo de politica 

publica.

De acordo com a exposinao de motivos que acompanha a proposta do OGE 2023, “A Proposta de 

Lei do Ornamento Geral do Estado para 2023 apresenta uma distribuinao justa e equitativa dos 

recursos nacionais para melhorar a prestanao de servinos e a recuperanao e resiliencia economica, 

promover o crescimento economico sustentavel e inclusive a medio prazo, e para garantir que 

Timor-Leste possa tomar-se um pais de rendimento medio-alto ate 2030, sob o lema "'Investimento 

Produtivo e Crescimento Inclusivo para as Geraqdes Futuras”.

Refere a exposinao de motivos que “A estrutura da Proposta de Ornamento Geral do Estado de 

2023 segue as novas regras constantes da Lei de Enquadramento do Ornamento Geral do Estado e 

da gestao fmanceira publica”, referindo ainda que a proposta foi “simplificada em relanao aos anos 

anteriores”, uma vez que parte do seu conteudo, “como as defininoes, os regimes fmanceiros e as



novas
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classifica^oes ornamentals”, constam agora da Lei de Enquadramento do Orqamento Geral do 

Estado e da gestao financeira publica e de regulamentaqao posterior.

E ainda dito que as novas classificaqoes economica e funcional ’’representam um avanqo 

consideravel para um orqamento mais transparente e eficiente”, ao permitirem “uma organizaqao 

detalhada das receitas e despesas por tipo e funqao, seguindo as melhores praticas intemacionais”. 

Sobre este ponto, e ainda destacada a classificaqao funcional, “baseada na classificaqao das 

fungoes de govemo (COFOG), desenvolvida pela Organizaqao para a Cooperagao e 

Desenvolvimento Economico e publicada pela Divisao Estatistica das Nagoes Unidas como 

classificagao padrao das atividades govemamentais, garantindo a comparabilidade das contas de 

Timor-Leste com as de outros paises”.

Para alem de identificar as dotagdes relativas a algumas das principals medidas constantes da 

Proposta do OGE 2023, a exposigao de motives destaca as medidas introduzidas ao m'vel da 

receita, nomeadamente “a alteragao da taxa dos direitos aduaneiros de importagao dos atuais 2,5% 

para 5%, o que ira contribuir para aumentar as receitas domesticas e ira colocar Timor-Leste em 

linha com a media global das taxas alfandegarias”, bem como as alteragoes nas taxas do imposto 

especial sobre o consume, “ concretamente, o aumento da taxa sobre o tabaco de US$50 por quilo 

para US$100 por quilo, taxas de 10%, 20% e 30% para automoveis de passageiros com valores 

superiores a US$10,000, US$25,000 e US$50,000, taxa de US$1 por quilograma sobre o agucar, 

e taxa de US$3 por litro sobre bebidas agucaradas”.

1) Conformidade com a Lei das Grandes Opgoes do Plano para 2023

Nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 47.° da LEO, no que respeita a programagao orgamental 

plurianual que consta da Lei das Grandes Opgoes do Plano, o limite da despesa total do Setor 

Publico Administrative para o ano orgamental seguinte e vinculativo.

Em conformidade com este normative, o n.° 5 do artigo 4.° da Lei n.° 8/2022, de 15 de junho, 

Grandes Opgoes do Plano para 2023, determina que a proposta de lei do Orgamento Geral do 

Estado para 2023 a apresentar pelo Governo deve respeitar o valor da despesa global do Setor 

Publico Administrative para 2023 previsto na programagao orgamental plurianual.

Verificados os valores constantes das tabelas que integram a Proposta de Lei, os mesmos estao em 

conformidade com a programagao orgamental plurianual que consta da Lei das Grandes Opgoes 

do Plano para 2023, estando a faltar a desagregagao da dotagao do Orgamento Geral do Estado de 

2023 pelos 28 resultados nacionais que as Grandes Opgoes do Plano para 2023 visam contribuir,

Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.0 46 /V(5a) - Orgamento Geral do Estado para 2023
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A Lei de Enquadramento Ornamental fixa um Regime Especial no artigo 24° e define o Fundo 

Petrolifero como fundo publico do Estado, sem personalidade juridica.

PARLAMENTO 
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Estabelece ainda a LEO que, sem prejuizo da sua natureza, o Fundo Petrolifero de Timor-Leste 

nao integra o OGE, sendo o seu ornamento e prestanao de contas regulados por legisla<?ao especial, 

ainda que, cada OGE deve apresentar a titulo informativo toda a informagao orgamental e 

financeira relativa ao Fundo Petrolifero de Timor-Leste, bem como os fluxos financeiros entre este 

e o OGE.

Nos termos do artigo 8.° da Lei n.° 9/2005, de 3 de agosto, Lei do Fundo Petrolifero, na redaqao 

que lhe foi dada pela Lei n.° 12/2011, de 28 de setembro, e mais recentemente alterada pela Lei 

n.° 2/2022, de 10 de fevereiro, nao podem ser efetuadas, em cada ano financeiro, transferencias do 

Fundo Petrolifero sem que o Governo apresente ao Parlamento Nacional:

Relatdrio com a estimativa do rendimento sustentavel para o ano fiscal no qual a 
transferencia e feita e para o ano fiscal anterior;
Relatdrio de auditor independente certificando o montante da estimativa do rendimento 
sustentavel.

Do mesmo modo, nos termos do artigo 9.°, nao podem ser feitas transferencias a partir do Fundo 

Petrolifero superiores ao Rendimento Sustentavel Estimado sem que o Governo apresente 

previamente ao Parlamento Nacional o seguinte:

Relatdrio com a estimativa do rendimento sustentavel para o ano fiscal no qual a 
transferencia e feita e para o ano fiscal anterior;

pelo que o Plenario do Parlamento Nacional tera serias dificuldades em conseguir aprovar a 

proposta orgamental para 2023, na forma incompleta em que e apresentada.

2) Lei do Fundo Petrolifero

2.1. Proposta de lei

A proposta de lei propoe uma transferencia do Fundo Petrolifero no montante de 

US$1,346,090,000 milhdes de ddlares (Mil trezentos e quarenta e seis milhoes e 90 milhares de 

ddlares), sendo US$490,146,398 milhoes (Quatrocentos milhoes cento e quarenta e seis milhares 

trezentos e noventa e oito ddlares) correspondentes ao Rendimento Sustentavel Estimado (RSE) e 

USS 855.943.602 milhoes (Oitocentos e cinquenta e cinco milhoes novecentos e quarenta e tres 

milhares seiscentos e dois ddlares) relatives a transferencia superior ao RSE.

2.2. Requisitos legais
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Relatorio relativo ao calculo do rendimento sustentavel estimado para o ano fiscal de 2023 
e para o ano precedente (2022);
Relatorio do Auditor independente relativo ao calculo do Rendimento Sustentavel 
Estimado;
Relatorio relativo a estimativa de redu^ao do Rendimento Sustentavel Estimado para os 
anos fiscais a partir de 2024;
Relatorio do Auditor independente relativo a redutjao estimada no Rendimento Sustentavel 
Estimado;
Documento subscrito pelo Senhor Primeiro-Ministro com a justificagao da realizagao de 
uma transferencia do Fundo Petrolifero acima do Rendimento Sustentavel Estimado.

Analisados os documentos, concluir-se que o Governo procedeu a entrega dos documentos que 

devem ser submetidos ao Parlamento Nacional para efeitos das transferencias do Fundo 

Petrolifero, em conformidade com o disposto nos artigos 8.° e 9.° da Lei do Fundo Petrolifero.

Relatorio do Auditor independente relativo ao calculo do Rendimento Sustentavel 
Estimado;
Relatorio com a estimativa de reduqao do Rendimento Sustentavel Estimado para os 
exercicios orqamentais subsequentes em resultado da transferencia a partir do Fundo 
Petrolifero de montante superior ao RSE;
Relatorio do Auditor independente certificando a estimativa de reduqao do Rendimento 
Sustentavel Estimado para os exercicios orqamentais subsequentes;
Justificaqao sobre os motives com base nos quais e do interesse de Timor-Leste a longo 
prazo que se efetua uma transferencia superior ao Rendimento Sustentavel Estimado.

2.3. Documentos apresentados pelo Governo

O Governo entregou ao Parlamento Nacional os seguintes documentos relatives a transferencia do

Fundo Petrolifero:



Como ja foi referido anteriormente, o ano de 2022 foi extremamente produtivo em materia de legislaQao

com impacto na elabora^ao e estrutura do Or^amento Geral do Estado, com a aprova^ao da LEO e as

Grandes Opgoes do Plano para 2023 o que gerou mudan^as significativas na estrutura do or^amento, tais

como:

1.

2. Os livros do onfamento cumprem os requisites da LEO, sendo agora chamados de Anexos;

3.

4. Em 2023 o numero de Programas ira passar para 50

Tabela 1 - Or<,:amento de cada Programa para 2023

Programs % OGE

203.186

19
Relatorio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.0 46 /V (5a) - Orqamento Geral do Estado para 2023

O Loco das apresenta^oes do Or^amento e baseado em services e fun^des e nao em categorias de 
apropria^ao;

Foram introduzidos cinco Marcadores Onpamentais para melhorar a transparencia (Genero, 
Crian^a, Nutricional, Or^amento Climatico e Cadeia de Valor):

III. ALTERACOES ESTRUTURAIS DO ORCAMEN TO GERAL DO ESTADO 
PARA 2023

PARLAMENTO 
NACIONAL 
RepuMici DerrMxrirtCi de Ttmor-Le«e

023: Gestao das Finan<;as Publicas
024: Cultura e Patrimonio

025: Descentraliza<;ao Administrativa e Poder local
026: Estradas e Pontes

028: Desenvolvimento Rural e Urbano
029: Reformas do Estado
030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Maritimas Permanentes com a Indonesia
031: Fomentar as Relatjbes Internacionais e de Cooperaqao do Parlamento
148: Contingencia

152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Maritimas como um Centro de Excelencia sobre 
Fronteiras Maritimas e jurisdi<;ao maritima de Timor-Leste - Economia Azul
157: Direitos Humanos e Boa Governa<;ao
159: Garantir o exercicio das fun<;oes constitucionais do parlamento

160: Promover uma cultura de abertura e transparencia no parlamento
162: Estado de Direito Democratico
171: Aproximar os Servi<;os dos Tribunals da Populaqao
304: Formaqao Profissional

313: Treinamento Tecnico
314: Bolsas de Estudo

315: Outros Tipos de Formacjao
366: Seguran<;a Nacional
388: Defesa Nacional

392: Acesso a Justipa
400: Politica Externa de Timor-Leste

401: Gestao de Recursos Petroliferos e Minerals
439: Garantir a Liberdade de Expressao e Acesso a Informaqao
502: Transportes

510: Boa Governa<;ao e Gestao Institucional
797: Agricultura

798: Agua e Saneamento
802: Eletricidade

1.542.341
9.696.446
111.460
238.987

9.763.425
874,000

3.597.468
12.992.218

213.584
64.408.796
36.269.781
13.370.125
34.802.214
66.756.544
7.147.892
9.277.527

373.643.946
34.483.665
30.735.104

117.958.804

0,05% 
0,31% 
0,00% 
0,01% 
0,31% 
0,03% 
0,11% 
0,41% 
0,01% 
2,04% 
1,15% 
0,42% 
1,10% 
2,12% 
0,23% 
0,29% 

11,84%
1,09% 
0,97% 
3,74%

2,00%
0,18%
3,23%
5,30%
0,71%
0,04%
0,01%
0,04%
2,09%
0,01%

Or^amento 
(USD) 
48.296.563

5.535.526
101.880.345
167.139.803 
22.502.120 

1.137.171 
453.100 

1.272.017 
66.000.000



As classificaQoes ornamentals foram revistas e ampliadas para incluir 19 categorias de despesas e5.

17 categorias de receitas em substituinao das seis categorias economicas antenormente usadas.

A tabela 2 - Distribuinao do or^amento pelas novas categorias de dota^ac.

Categoria Notas

446.840.283 14%

95.820.583 3%

303.859.734 10%

27.697.595 1%
E06: Juros 3.576.864
EOS: Taxas 720.390
E10: Transferencias

Transferencias Publicas685.556.350 22%
Correntes

0,2%6.265.636

Inclui ativos de capital de desenvolvimento12%391.333.268

631.304 0.02%

4.482.512 0,14%
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E01: Despesas com 
Pessoal

E02: Aquisi?ao de Bens 
Correntes

E12: Outras Despesas 
Correntes

% OGE 
total

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republics Detnocrarsci de Tsmor-Le«e

805: Saude
809: Aeroporto
867: Desenvolvimento e Refor<;o de Zonas com Tratamento Administrative Econdmico Especial
874: Portos
977: Manutenqao, Reabilitarjao e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades
979: Educaqao e Formacao
980: Igualdade de Genero e Inclusao Social.
981: Proteqao e Conservacjao do Ambiente
982: Turismo
983: Investimento e Diversificacao Econdmica
984: Ordenamento do Territdrio
A01: Promover a Identidade Nacional
A02: Reforcar as Relates e Cooperacdes Internacionais
A03: Desenvolvimento Inclusive e Sustentavel
A04: Regime Contributivo de Repartitjao
AOS: Regime Nao Contributivo
A06: Administracao da Seguranca Social
A07: Regime Contributivo de Capitaliza<;ao
AOS: Tecnologia de Informacao e Comunica<;ao
A09: Capitalizaqao e Investimento do Fundo dos Combatentes da Libertacao Nacional (FCLN)

Total

E03: Aquisipao de 
Servipos Correntes 
E04: Rendas

E13: Aquisipao de Bens 
de Capital
E14: Aquisigao de 
Servipos de Capital 
E15: Transferencias 
Capital

0,11%
0,02%

103.182.875
22.517.295
51.260.633

1.862.474
6.903.500

150.444.298
259.123.782

2.033.356
8.208.338

38.206.545
4.403.864
1.009.378
1.361.189
1.820.000

10.665.499
57.650.000

5.392.156 
162.007.651 
25.358.315 

1.000.000.000
3.155.715.306

3,27% 
0,71% 
1,62% 
0,06% 
0,22% 
4,77% 
8,21% 
0,06% 
0,26% 
1,21% 
0,14% 
0,03% 
0,04% 
0,06% 
0,34% 
1,83% 
0,17% 
5,13% 
0,80% 

31,69% 
100,00%

.. ... ' ______________________
Inclui os Salaries e vencimentos da Funpao Publica, 
bem como os salaries dos Assessores Nacionais e 
Internacionais financiados pelo Governo.
Inclui despesas com a aquisipao de materiais, 
fornecimentos e bens publicos (anteriormente sob a 
categoria de capital menor)
Inclui despesas de manutenpao e servipos 
profissionais prestados por empresas (nao individuos) 
Arrendamento de Edifi'cios

Orpamento 
(USD)



1.173.007.651 37%

1%15.923.136

3.155.715.306 100%

% total do OGESetor

IV. PANORAMA ECONOMICO PARA 2023

o que representa o valor mais baixo desde 2001. Todavia o crescimento economico em 2023 ira

economia no future mais proximo.

A normalizatjao das politicas monetarias e fiscais que forneceram suporte sem precedentes durante

o combate a pandemia esta a comeQar a perder impacto em termos da procura, atendendo a que os
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mundo inteiro, em grande parte causadas pelo conflito armado entre a Russia e a Ucrania e a 

resistencia da Pandemia do COVID-19, tem um peso muito elevado na previsao da orienta^ao da

6. Aplicam-se as classifica^oes de fun^oes de Govemo (COFOG), permitindo a compara^ao com 
outros paises

ser restringido pelos efeitos da opera^ao especial militar da Russia contra a Ucrania e a pandemia 

do COVID.19.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republic* Democratic* de Timor-Leste

E16: Ativos Financeiros
E17: Passivos
Financeiros

Total

33% 
~8%

22%

38%

Capital Social 
Economico 
Infraestruturas 
Institucional

TOTAL

2023
(milhoes de USD)

702
162
474
817

2.155

2022
(milhoes de USD)

653
290
460

1.016
2.419

Presentemente, numa altura em que os niveis de infla^ao estao bastante elevados, os mais altos 

observados nas ultimas decadas, e a situagao de crises fmanceiras que assolam varias regioes no

Os prognosticos do Fundo Monetario Intemacional (FMI) em outubro de 2021 previram um 

crescimento em alta da economia mondial no ano 2021 e que o ano 2022 se iria manter na mesma 

linha de crescimento. Neste ano o relatdrio do FMI adiantou que a economia mundial iria 

desacelerar de 6% em 2021 para 3,2% em 2022 e avanga com uma estimativa de 2,9% em 2023,

Tabela 3 - Alocagao do Orgamento por Setores (excluindo o FCLN)
Variagao 

%
7%

-44%
3%

-20%

7. O OGE para 2023 vira agrupado nos quatro setores econdmicos (Capital Social, Economico, 
Infraestruturas e Institucional), os quais sao desagregados em subsetores



Tabela 4 - Indicadores de crescimento entre 2020 e 2023, em percentagem

Regiao/Pais

22

decisores dessas politicas visam reduzir os niveis da infla^ao de volta a valores sustentaveis para 

o crescimento da economia.

O Govemo apresentou no dia 10 de maio de 2022 a Proposta de lei sobre as Grandes OpQoes do 

Plano para 2023. No Anexo I desta proposta (a que se refere o n.° 3 do artigo 3.° da proposta) o 

Govemo apresenta um cenario macroeconomico com indicadores economicos num espa<?o 

temporal em que as previsoes sao calculadas ate ao ano de 2027.

PARLAMENTO
NACIONAL
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Mundo
Economias avan^adas
Economias emergentes e em desenvolvimento
Asia emergente e em desenvolvimento_______
China________________________________

Fonte: Panorama Econdmico Mundial do FMI, julho de 2022

2023
2,9
1,4
3,9
5,0
4,6

2021
6,1
5,2
6,8
7,3
8,1

Previsao
2022
3,2
2,5
3,6
4,6
3,3

Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.

Real
2020 
-3,1
-4,5
-2,0
-0,8
2,2

Os dados apresentados tern data de abril de 2022 e incidem sobre varios indicadores economicos, 

tais como o PIB real, inflaqao com base no indice de pre^o no consumidor (IPC), taxa de 

crescimento real do PIB, Receitas domesticas, etc. Todos estes dados foram calculados tendo em 

conta um cenario macroeconomico calculado com base numa serie de previsoes economicas e 

fatores dinamicos, mas a economia global tern estado a enfrentar uma serie de desafios turbulentos 

que, de acordo com toda a evolugao, implica que uma parcela crescente das economias esteja em 

desaceleraqao do crescimento ou em contra^ao absoluta.

Timor-Leste regista uma subida clara na inflaqao dos pre^os em 2022, registando uma taxa de 

7, 2%, segundo a previsao do Ministerio das Finances. Timor-Leste tern uma dependencia muito 

elevada em termos de importaqao de alimentos e combustiveis, o que provoca um impacto bastante 

acentuado em relaqao aos pre<?os dos produtos.
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Se por um lado a economia mundial se encontra num processo generalizado de desaceleraqao 

economica, regista-se uma revisao em baixa das previsoes de crescimento para 2022 e 2023 por 

parte do FMI e do Ministerio das Finanqas para a economia de Timor-Leste, que esta a enfrentar 

uma situaqao semelhante de baixo crescimento.



Resumo (GOP 2023)

Resumo (PPL OGE 2023)
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Em outubro de 2022 o Govemo reajustou os dados macroeconomicos que apresentou ao 

Parlamento Nacional, juntamente com a proposta de lei do OGE para 2023. O modelo das tabelas 

sao identicos, mas os dados diferem, inclusivamente as previsbes a partir de 2020 e anos seguintes, 

fruto das altera^oes economicas que foram emergindo, entretanto, durante este intervale de tempo, 

de abril a outubro de 2022. A tabela abaixo assinala as diferen^as apresentadas pelo Governo 

relativamente as proje^bes macroeconomicas que apresentou em maio e outubro deste ano.

PARLAMENTO
NACIONAL
Republic* Detnocritica de Timor-Leite

% do PIB real (nao petrolifero)
% Inflatjao CPI

% do PIB real (nao petrolifero)
% Inflagao CPI

Fonts: Livro Relatdrio OGE 2023 e GOP 2023

2027
3

2.3

2021
2,9
3,8

2022
2,9
6,7

2024
3,6
2,6

3

2026
3,4
2,4

2026
3,1
2,5

Institui^ao
Ministerio das Finan?as
EMI
Banco Mundial_________________
Banco Asiatico de Desenvolvimento
Banco Central de Timor-Leste

Fonts: Ministerio das Fmangas, FMl, Banco Mundial, BAD, BCTL, setembro 2022

Tabela 5 - Indicadores Econbmicos 2020-2027: GOP 2023 e PPL OGE 2023
Real

2021
1,5
3,8

___ Real 
2020 
-8,30
0,5

Tabela 6 - Previsbes de crescimento do PIB de diferentes instituigbes 
2022 
3,3 
2 
3 

2,3 
5,8

2023
3,5
3,6
3
3
2

2022
J,3
7,2

2025
3,5
2,4

2027
3,6 
3

2023
3,1
3,0

2023
3,5
5,5

Previsao
2024
3,4
3,0
Previsao

2024
3,6
3,3

2027
3,6
2,4

2025
3,5
2,6

2026
3,4
2,6

2025
3,5
2,8

Relatorio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.

2020 
-8,60 
0,5

Uma das consequencias de toda esta instabilidade financeira reflete-se no aumento do risco para 

as Receitas do Fundo Petrolifero decorrente da volatilidade nos mercados financeiros. As quedas 

em agbes e titulos este ano - a receita de investimentos do ano ate junho foi negativa em US$1,9 

mil milhbes (Mil e novecentos milhbes de dolares)- demonstra o risco de mercado na carteira de

Os valores apresentados indicam que o Govemo ajustou os valores dos indices por um lado pela 

positiva, no caso da percentagem do PIB Real, mas por outro lado, o ajuste resultou num 

agravamento da tendencia da taxa de inflagao, em que os valores aumentam constantemente desde 

2022. Por seu turno, o FMI tern uma projegao mais conservadora no tocante a percentagem do PIB 

real defendendo um valor inferior ao apresentado pelo Ministerio das Finangas, exceto em 2023, 

onde a percentagem e ligeiramente superior.

0 46 /V (5a) - Orgamento Geral do Estado para 2023
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investimentos do Fundo, e se o periodo de fraco desempenho do investimento se prolongar, isso 

pode ter consequencias ainda mais graves para a vida esperada do Fundo.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republics Democratici Titnot-lxite

Com o agravamento do rendimento do Fundo Petrolifero com a atual situa^ao Economica mundial 

instavel, e valorizando os riscos que o Govemo descreve no Relatdrio em rela^ao a 

Sustentabilidade Financeira, na Declara^ao de Riscos Onjamentais e Passives Contingentes e no 

Anexo Metodoldgico, recomenda-se aos Deputados a lerem atentamente esses documentos, e pedir 

ao govemo que planeie despesas consistentes que esteja de acordo com a realidade financeira de 

Timor-Leste.



V. PLANO E PRIORIDADES PARA 2023

Para o ano fiscal de 2023, o Govemo elege as seguintes prioridades:

O Govemo aloca USD 600 milhoes de dolares ao financiamento das 275 medidas-chave do

25

Nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 47.° da LEO, que diz respeito a programa<?ao ornamental 

plurianual, o limite da despesa total do Setor Publico Administrative aprovado pela Lei das 

Grandes Opcodes do Plano para o ano ornamental seguinte tem carater vinculativo para o Governo.

As Grandes Opnoes do Plano para 2023 visam contribuir para os 28 resultados nacionais que estao 

definidos no n.° 1 do artigo 3.° da Lei n.° 8/2022 e se organizam em tomo de 16 areas estrategicas, 

de acordo com o n.° 2 do mesmo artigo.

Governo, organizadas em dezasseis (16) areas estrategicas que se alinham com os subsectores do 

Plano Estrategico Nacional (PED).

Verificados os valores constantes das tabelas que integram a Proposta de Lei, os mesmos estao em 

conformidade com a programanao ornamental plurianual que consta da Lei das Grandes Opnoes 

do Plano para 2023, em anexo.

• Mobilizanao das receitas domesticas e introdunao de novas iniciativas fiscais.

• Utilizanao de cada vez mais fontes altemativas de financiamento, como emprestimos 

concessionais e comerciais e titulos do Tesouro.

PARLAMENTO
NACIONAL
Republic! Democritici de Timor-Lrtte

Relatorio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.

A Lei das Grandes Opnoes do Plano para 2023, promulgada em 10 de junho de 2022, aprovou a 

politica ornamental para o ano de 2023 e para os quatro anos subsequentes, direcionada para a 

consolidanao do crescimento economico e para a melhoria dos rendimentos da populanao e das 

condinoes socials, procurando salvaguardar a preservanao da riqueza petrolifera de Timor-Leste.

Em conformidade com esse normativo, o n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 8/2022, de 15 de junho, 

determina que a proposta de lei do Ornamento Geral do Estado para 2023 a apresentar pelo 

Govemo deve respeitar o valor da despesa global do Setor Publico Administrative para 2023 

previsto na programanao ornamental plurianual.

• Concentranao das despesas publicas na qualidade em vez da quantidade, abandonando a 

ornamentanao tradicional por rubricas e melhorando a ornamentanao anual e de medio 

prazo dos programas, que se passa a concentrar no impacto em vez da execunao.

° 46 /V (5") - Orfamento Geral do Estado para 2023
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A Lei das Grandes Opgoes do Plano para 2023 apresenta no Anexo II a correlagao entre os 28 

resultados nacionais e as areas estrategicas das Grandes Op^oes do Plano, no entanto, a Proposta 

de lei do OGE de 2023 e todos os documentos que foram entregues em anexo nao contem qualquer 

informaqao sobre a desagregaqao do orqamento proposto pelos 28 resultados nacionais.

O Orqamento Geral do Estado para 2022 foi aprovado pela Lei n.° 1/2022, de 3 de Janeiro, tendo 

posteriormente sido alterado pela Lei n.° 6/2022, de 18 de maio, por o Governo ter considerado 

ser necessario contrariar atraves de um Orgamento Retificativo, o impacto negative provocado 

pela instabilidade economica e politica internacional e controlar urgentemente a escalada da taxa 

de inflagao domestica. Esse OGE Retificativo de 2022 aprovou um conjunto de medidas adicionais 

destinadas a mitigar o impacto economico negative no pais, criando igualmente um fundo, o Fundo 

dos Combatentes da Libertagao Nacional, destinado a assegurar o fmanciamento adequado dos 

programas de apoio aos Combatentes da Libertagao Nacional, designadamente nas areas do apoio 

social, da educagao, da saude, do emprego, do acesso ao credito e das atividades geradoras de 

rendimento.

VI. EXECUCAO DO ORCAMENTO GERAL DO ESTADO 2022 E ANALISE
DA PROPOSTA DO ORCAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2023

O OGE Retificativo de 2022 elevou o limite maximo da despesa do Setor Publico Administrative 

para o corrente ano de US$2,106,2 milhoes (Dois mil cento e seis milhoes virgula dois) para 

US$3,347,4 milhoes (Tres mil trezentos e quarenta e sete milhoes virgula quatro), mantendo o 

Orgamento de despesa da Seguranga Social inalterado, com uma dotagao de 388 milhoes de dolares 

(ou US$229,3 milhoes de dolares americanos se descontadas as transferencias entre regimes) e o 

Orgamento da RAEOA tambem inalterado, com uma dotagao de US$89,6 milhoes de dolares.

No tocante a receita, a lei do OGE Retificativo de 2022 aprovou uma previsao de US$2,106,8 

milhoes de dolares para o conjunto dos orgaos e servigos da Administragao Central, de US$90, 2 

milhoes de dolares para a RAEOA e de US$229,3 milhoes de dolares para a Seguranga Social 

(descontando as transferencias entre regimes).

PARLAMENTO
NACIONAL
Republic! Detruxriticj Je Timoe-Lette



Tabela 7 - Execu^ao do Or^amento Geral do Estado em 30 de setembro de 2022

Ate 30 de setembro de 2022, tendo em considera^ao as seis categorias de classificagao economica

vigentes apenas ate final deste ano, a execu^ao da despesa atingia US$E082,3 milhoes de dolares,

correspondendo a uma taxa de execugao de 33,6%. A tabela acima inclui apenas os pagamentos

acumulados, nao contabilizando as obrigagoes assumidas no periodo. A categoria orgamental de

Transferencias e a que mais pesa no Orgamento Retificativo e apresenta no final do 3.° Trimestre

de 2022 um nivel de execugao ainda muito modesto, em virtude de ainda nao ter sido concretizada

pelo Ministerio das Finangas a transferencia para o titulo a criar para o Fundo dos Combatentes da

Libertagao Nacional, no valor de US$1,000 milhoes de dolares.

Destacam-se igualmente pelo sen fraco desempenho, as categorias de despesa de Capital Menor e

de Capital de Desenvolvimento, a refletirem taxas de execugao de 13,2% e 16,4% respetivamente.

Apenas as despesas realizadas no ambito da categoria de Salaries e Vencimentos estao em linha

com a execugao temporal do ano fiscal, com uma taxa de 67%.

A tabela que se segue identifica as entidades que a data de 30 de setembro de 2022 mantinham

ainda uma taxa de execugao inferior a 50%
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Categorias
01: Salaries e Vencimentos
02: Bens e Servigos________
03: Capital Menor_________
04: Capital de Desenvolvimento
05: Transferencias_________
40: Despesas de Contigencias
_______ Grand Total______
Fonts: Dalan ba Futuru

Virement
$ 8302 268,00
$ 19 136 847,82
$ 7043864,97
$ 4706273,63
$-46879965,27
$ 7 690710,85
$0,00

%Exec 
67,0% 
38,0% 
13,2% 
16,4% 
32,4% 
21,4% 
33,6%

Dota;ao Original 
$ 256 523 989,00 
$ 488238821,00 
$ 42 561252,00 
$ 442135 664,00 
$ 655 882 526,00 
$________ __
$ 1885 342252,00

Dota;ao Final
$ 270040117,00
$ 525038595,28
$ 53422619,57
$ 459771345,63
$ 1908513 308,73
$ 7 690 710,85
$3224476697,06

Execu;ao
$ 180990749,04
$ 199579966,91
$ 7025 224,00
$ 75503894,25
$ 617591329,82
$ 1642 776,12
$1082333940,14

Retificativo
$ 5 213 860,00
$ 17 662 926,46
$ 3 817 502,60
$ 12 929 408,00
$ 1299 510748,00
$___________
$1339 134 445,06



Tabela 8 - Entidades com uma exectiQao ornamental inferior a 50% em 30 de setembro de 2022

Retificativo Dotafao Final ActualEntidade Dotapio Original %ExecVirement

0,00

75 000,00

1612 475,06

4 554 050,00

2 331950,00

13 000 000,00

Fonts: GRP -Freelance

Em 30 de setembro, numa altura em que ja tinham decorrido tres quartos do ano 2022, 32 entidades

refletiam ainda taxas a variarem de 49,7%

Desenvolvimento de Atauro, o novo fundo criado no inicio do ano pela lei do Ornamento Geral do

Estado de 2022.

Tambem a RAEOA, com uma taxa de execugao de 29,5% da dotagao anual de despesa que lhe foi

atribuida de US$89,6 milhbes de dolares, o Fundo COVID-19, a refletir uma taxa de execugao de

27,0% da sua dotagao anual de US$56,4 milhoes de dolares, e o Fundo das Infraestruturas com

apenas 17,6% executados da sua dotagao anual de US$332,4 milhoes de dolares.

For seu turno, o titulo orgamental Dotagoes para todo o Governo atingia apenas 13% da dotagao

anual que lhe foi atribuida no montante de US$1,272 milhoes de dolares, o Ministerio da

Solidariedade Social e Inclusao com um nivel de execugao de 9,9% da sua dotagao de US$91,3
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milhoes, o Ministerio do Turismo, Comercio e Industria, com 9,5% executados da sua dotagao de
28
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9 530,00
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1 
$. 
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1 
1 
$. 
$. 
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$.
$

1
1 
$

-0,00
715027,50

A3: Primeiro-Ministro_____________________________
F9: Agenda Nacional para Avaliapio e Acreditapio Academica 
Al: Presidencia da Republica________________________
L2: Autoridade Nacional Electricidade, IP_______________
12: Inspepio-Geral do Estado________________________
G4: Centro Nacional de Emprego e Formapio Profissional, I.P. 
DI: Ministerio do Interior__________________________
13: Instituto Nacional da Administrapio Publica___________
D3: Tribunals___________________________________
K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, I.P._________
K7: Instituto de Petroleo e Geologia, I.P.________________
F6: Administrapio dos Portos de Timor-Leste (APORTIL), I.P.
D6: Comissao Anti-Corruppo_______________________
B2: Ministerio das Finanps_________________________
J6: Centro Nacional Chega!_________________________
C8: Ministerio da Agricultura e Pescas_________________
F4: Instituto de Gestao de Equipamento de Timor-Leste, I.P. 
J9: Ministerio do Plano e Ordenamento________________
A9: Secretaria de Estado do Ambiente_________________
L5: Servipis de Apoio a Sociedade Civil e Auditoria Social 
19: Autoridade Regiao Adm. Esp. Oecusse Ambeno - RAEOA
J8: Fundo COVID-19______________________________
C9: Ministerio da Defesa___________________________
Fl: SAMES, I.P.__________________________________
J3: TIC TIMOR I.P________________________________
17: Fundo das Infraestruturas________________________
14: Municipal of Atauro_____ _______________________
B3: Potatoes Para Todo 0 Governo___________________
C2: Ministerio da Solidariedade Social e da Inclusao_______
C7: Ministerio do Turismo, Comercio e Industria__________
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas_______________
L6: Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro (FEDA)

$ 
$.
1
1 
$.
$.
1
1 
i 
$.
1 
$.
$.
$. 
$.
$.
1
1 
$.
$. 
$.
1 
$. 
$. 
$.
$.
1
$-254 234 987,60 
$ 68 560 310,00 
$ 50000 000,00 
$_______ __
$-

101038,00 
4 510,00 

$ 1241210 748,00 
$. 
$.
$. 
$

49,65% 
49,19% 
48,78% 
48,57% 
47,99% 
47,97% 
45,20% 
45,13% 
43,58% 
43,57%
42,33% 
42,10% 
36,86% 
36,69% 
34,87% 
34,75% 
33,71% 
33,16% 
30,42% 
29,97% 
29,48% 
27,01% 
26,68% 
25,47% 
25,37% 
17,64% 
13,25% 
13,03% 
9,89% 
9,50% 
9,04% 
0,08%

$ 4 915494,00 
$ 368416,00
$ 10088413,00 

543 000,00 
932 054,00 
979 354,00 

$ 30516862,00 
$ 1028 885,00 
$ 7 351 187,00 
$ 1042 858,00 
$ 4000 000,00 
$ 2925 042,00 
$ 2 632 856,00 
$ 29 869 289,00 
$ 2 547 331,00 
$ 23 592 218,00 
$ 4113 844,00 
$ 6480851,00 
$ 2 753 596,00 
$ 10 151000,00 
$ 89 565 344,00 
$ 37 625 198,00 
$ 18 784 731,00 
$ 9235 500,00 
$ 6353916,00 
$332 352 101,00 
$ 2 574 860,00 
$284 043 680,00 
$ 22 727 705,00 
$ 56003 356,00 
$ 44 605 547,00 
$-

4 915494,00 
368416,00

10088413,00 
543000,00 
932054,00 
979 354,00 

30 591862,00 
1028885,00 
7 351187,00 
1042 858,00
5 612 475,06 
3 640 069,50 
2632 856,00

29 869 289,00 
2 547 331,00 

28 146 268,00 
4113844,00 
6480851,00 
5085 546,00 

10 151000,00 
89 574 874,00 
56 389489,00 
18 784 731,00 
9235 500,00 
6353916,00 

$ 332 453 139,00 
$___ 2 579 370,00
$1271019440,40 
$ 91288015,00 
$ 106003 356,00 

44 605 547,00 
13000 000,00

a 0,1%, como por exemplo o Fundo Especial de

$ 2 440 742,17 
$ 181225,85
$ 4 920 786,37 

263 730,71 
447 338,18 
469 772,60 

$ 13 828689,94 
$ 464 342,03
$ 3 203 716,91 
$ 454 403,49
$ 2 375836,36 
$ 1532 403,61 
$ 970 535,10
$ 10 959 177,81 
$ 888219,26
$ 9 779 672,33 
$ 1386 725,72 
$ 2149 316,10 
$ 1 547 073,43 
$ 3041895,26 
$ 26403390,22 
$ 15 230 238,52 
$ 5 012 448,48 
$ 2 352 504,73 
$ 1611888,42 
$ 58 641996,40 
$ 341 874,50
$165 595 828,21 
$ 9 030 633,12 
$ 10070 256,92 
$ 4 033114,33 
$ 10 285,71
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US$106 milhoes e a Secretaria de Estado de Cooperativas, a refletir apenas 9,0% de pagamentos 

da sua dota^ao anual de US$44,6 milhoes de dolares.

Olhando em seguida para o proximo ano, importa destacar que a proposta de Or^amento Geral do 

Estado para 2023 sera a primeira a ser apresentada de acordo com as novas regras aprovadas pela 

Lei 2/2022. de 10 de fevereiro de 2022, sobre Enquadramento do Or^amento Geral do Estado e da 

gestao financeira publica (LEO), a lei que substituiu a Lei n.° 13/2009, sobre Or9amento e Gestao 

Financeira. Este novo diploma consagra a orqamenta^ao por programas como meio de preparagao 

e organizagao do Orgamento Geral do Estado, implementa uma nova classificagao economica e 

adota a classificagao funcional, baseada na classificagao das fungoes de Governo (COFOG), que 

permite uma organizagao detalhada das receitas e despesas por tipo e fungao.

Por seu tumo, o Anexo da proposta de lei passa a partir de 2023 a incluir tres tabelas para as 

receitas e despesas do Setor Publico Administrative, incluindo a classificagao funcional, e tres 

tabelas cada para as receitas e despesas da Administragao Central, da Seguranga Social e da 

RAEOA, incluindo a estrutura programatica e a classificagao organica e economica.

O OGE passara tambem em 2023 a dar prioridade a qualidade das despesas publicas em vez da 

sua quantidade, abandonando a orgamentagao tradicional estruturada por rubricas e melhorando a 

orgamentagao anual e de medio prazo dos programas, que se passa a concentrar no impacto dos 

programas em vez da sua taxa de execugao. Lamentavelmente, a nova estrutura do OGE nao 

permite efetuar comparagoes entre a execugao do Orgamento do corrente ano com o que e proposto 

para o proximo ano, atendendo a que os metodos de avaliagao se alteraram radicalmente, fruto da
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Nas audigoes que realizou com o Governo no decurso deste mes, a Comissao C ficou muito 

apreensiva com a execugao de determinados programas governamentais que reportavam em 30 de 

setembro resultados de execugao muito baixos, nomeadamente o programa Cesta Basica e o 

programa Fasilidade Garantia Credito Suave, tendo entendido que este assunto devia ser 

devidamente aprofundado no debate da proposta de lei em Plenario, para se apurarem as causas da 

morosidade na implementagao desses programas, os motives que impedem os apoios de chegarem 

aos seus destinatarios e para procurar em conjunto com o Governo, encontrar solugoes que 

permitam minimizar o impacto negative de tais atrasos na execugao orgamental desses programas, 

ate final do corrente ano.
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introdugao de um novo classificador orgamental, e nao foi disponibilizada informagao suficiente

pelo Govemo.

Execugao da Receita

O produto da cobranga de receitas petroliferas e nao petroliferas ate a data de 9 de outubro de 2022

atingia US$965,6 milhoes dolares, sendo maior contribuinte para a receita do OGE aso

transferencias provenientes do Fundo Petrolifero, conforme se retira da tabela que se segue:

Tabela 9 - Receitas arrecadadas pelo Govemo ate 9 de outubro de 2022

Execucjao %Dota?ao Receita SaldoEntidade

Total
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$.00 
$122 355 351,43 

$7 395 010,04 
$3 625 368,93 
$2 475 652,75 
$3 375 401,63 

$951 110,85 
___________ $,00 

$1 060 562,64 
$917 179,06 
$214 805,23 
$127 255,95 

___________ ShOO 
-$308 267,86 

___________ ^00 
$171 445,97 

$1 579 634,25 
$2 520,00 

$,00 
$250 009,00 

___________ $.00 
$93 474,45 

$3 099 841,51 
$133 751,15 

___________ $.00 
___________ $,00 

$.00 
___________ $,00 
___________ $.00 
Z $.00 

___________ $.00 
___________ $.00 
___________ $.00 
___________ $,00 

$64 344,80 
___________ ShOO 

$3 953,40 
$,00 

___________ $.00 
$103 535,00 

$,00 
$7 887,32 

________ $.00 
___________ $,00 
___________ ShOO 

$6 530,87 
$318 735,71 
$66 552,14 

-$14 734,07 
$75 020,00 

$209 018,16 
$2 063 110,11 

$50 318,20 
$150 474 378,62

$854 000 000,00 
$102 061 195,46 

$1 945 638,91 
$2 042 276,97 
$1 510 599,30 
$1 155 673,51 

$761 597,15 
$723 108,27 
$302 210,65 
$285 709,10 
$136 577,29 

$97 627,04 
$88 307,73 
$74 922,67 
$58 720,04 
$46 610,00 
$45 641,02 
$32 420,50 
$25 732,55 
$22 916,33 
$22 785,50 
$21 840,00 
$15 947,71 
$13 875,00 

$5 560,75 
$5 403,57 
$5 174,75 
$3 480,00 
$2 956,82 
$2 617,11 

______ $2 447,51 
______ $1 800,00 
______ $1 048,38 

$896,50 
$850,00 
$712,91 
$600,00 
$580,29 
$513,04 

________ $389,20 
$381,16 
$269,71 

$80,18 
$50,00 

_________ $45,08 
____________$,00 
____________$,00 
____________$,00 
____________$.00 
____________$,00 
____________$,00 
____________$.00 
____________$,00 
$965 527 841,66

-$854 000 000,00 
$20 294 155,97 
$5 449 371,13 
$1 583 091,96 

$965 053,45 
$2 219 728,12 

$189 513,70 
-$723 108,27 
$758 351,99 
$631 469,96 

$78 227,94 
$29 628,91 

-$88 307,73 
-$383 190,53 

-$58 720,04 
$124 835,97 

$1 533 993,23 
-$29 900,50 
-$25 732,55 
$227 092,67 
-$22 785,50 
$71 634,45 

$3 083 893,80 
$119 876,15 

-$5 560,75 
-$5 403,57 
-$5 174,75 
-$3 480,00 
-$2 956,82 
-$2 617,11 
-$2 447,51 
-$1 800,00 
-$1 048,38 

-$896,50 
$63 494,80 

-$712,91 
$3 353,40 
-$580,29 
-$513,04 

$103 145,80 
-$381,16 

$7 617,61 
_________ -$80,18 

-$50,00 
-$45,08 

$6 530,87 
$318 735,71 
$66 552,14 

-$14 734,07 
$75 020,00 

$209 018,16 
$2 063 110,11 

$50 318,20 
-$815 053 463,04

Ministerio das Finan^as - Fundo Petrolifero_________________________________
Ministerio das Finangas - Receitas Fiscais_________________________________
Ministerio das Finangas - Receitas Nao Fiscais____________________________
AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAQOES Serving e Fundo Autonomo 
Ministerio do Petrolio e Recursos Minerals_________________________________
Administra^ao dos Portos de Timor Leste Servitpo e Fundo Autonomo_______
Ministerio da Justitpa_____________________________________________________
Fundo das Infraestruturas_________________________________________________
Ministerio do Turismo Comercio e Industria________________________________
Ministerio do Interior_____________________________________________________
Ministerio da Administragao Estatal_______________________________________
Institute de Gestao de Equipamento de Timor Leste I P
Fundo COVID 19_________________________________________________________
Hospital Nacional Guido Valadares________________________________________
Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano_____________________________
Secretaria de Estado para a Politica da Formapao Profissional e Emprego 
Universidade Nacional de Timor Lorosa e___________________________________
Comissac Nacional de Eleigoes___________________________________________
Instituto de Petroleo e Geologia I P_______________________________________
Servigo de Registo e Verificagao Empresarial I P___________________________
Secretariado Tecnico da Administragao Eleitoral____________________________
Ministerio da Agricultura e Pescas_________________________________________
Ministerio dos Transportes e Comunicagdes________________________________
Ministerio da Saude______________________________________________________
Instituto Para a Qualidade de Timor Leste I P______________________________
Administragao Municipal de Viqueque_____________________________________
Instituto Nacional de Saude
Inspecgao Geral do Trabalho______________________________________________
Autoridade Municipal de Ermera___________________________________________
Administragao Municipal de Lautem_______________________________________
Administragao Municipal de Liquiga_______________________________________
Municipal of Atauro______________________________________________________
Administragao Municipal de Manufahi______________________________________
Administragao Municipal de Ainaro________________________________________
Autoridade Insp. Alimentar Fiscalizagao Ativid, Econ. Sanitaria Alimentar 
Comissao Anti Corrupgao________________________________________________
Arquivp e Museu da Resistencia Timorense________________________________
Pariamento Nacional_____________________________________________________
Conselho de Imprensa Servigo e Fundo Autonomo_________________________
Presidencia do Conselho de Ministros_____________________________________
Administragao Municipal de Aileu_________________________________________
Instituto de Apoio ao Desenvjlvimento Empresarial_________________________
Conselho para a Delimitagao Definitiva das Fronteiras Maritimas_____________
TATQLI Agencia Noticiosa de Timor Leste I P____________________________
Autoridade Nacional Electricidade IP______________________________________
Ministerio das Obras Publicas____________________________________________
Tribunais________________________________________________________________
Instituto de Pesquisa Desenvjlvimento Formagao e Promogao do Bambu 
Centro de Formagao SENAI Servigo e Fundo Autonomo___________________
Servigo Autonomo de Medicamentos e Equipamentos de Saude I P_________
Laboratorio Nacional de Saude I P________________________________________
Centro de Logistico Nacional______________________________________________
Instituto Politecnico de Betano

,0% 
83,4% 
26,3% 
56,3% 
61,0% 
34,2% 
80,1% 

,0% 
28,5% 
31,2% 
63,6% 
76,7%

,0% 
-24,3%

,0% 
27,2% 
2,9% 

1286,5% 
,0% 
9,2% 
,0% 

23,4%
,5% 

10,4%
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
1,3% 
,0% 

15,2%
,0% 
,0% 
.4% 
,0% 
3,4% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0% 
,0%
,0% 

641,7%
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Receitas Receita SaldoDota^ao

S150 474 378,62 S38 946 588,96Sill 527 789,66 74,12%
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Em resultado da aprovagao da primeira alteragao a Lei do OGE para 2022, o Govemo ficou 

autorizado a realizar transferencias do Fundo Petrolifero ate ao montante de US$2,552 milhoes de

dolares, tendo ate a data sido transferidos somente US$854 milhoes, equivalendo a 33,5% do valor 

total anual autorizado. No Portal da Transparencia do Orgamento, a Comissao C confirmou que o 

Ministerio das Finangas nao inscreveu para o ano de 2022 a verba a transferir do Fundo Petrolifero 

para o OGE, o que desvirtua qualquer analise que se pretenda fazer sobre a execugao orgamental 

da receita e contribuindo tambem para a desorgamentagao da receita.

Na tabela acima podemos ainda observar que existem 23 entidades que nao orgamentaram receitas, 

mas que de fato, no seu conjunto apresentaramja receitas cobradas no montante de US$952,4 mil 

dolares, existindo tambem oito entidades que orgamentaram receitas para 2022, mas ate a data 

continuam a zero.

Excluindo as transferencias do fundo Petrolifero, obtem-se a seguinte situagao para a cobranga das 

receitas nao petroliferas, acumuladas ate 9 de outubro:

Execmjao 
%

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republic! Detnocriuci Je Timor- teste

Total Receitas ate 9 de outubro 

de 2022

Fonte: Portal da Transparencia

O maior volume de receitas foi arrecadado pelo Ministerio das Finangas, englobando as 

transferencias do Fundo Petrolifero e receitas fiscais e nao fiscals. O Ministerio das Finangas e 

assim a entidade responsavel pela cobranga de 99,2% de toda a receita arrecadada pelo Estado ate 

9 de outubro de 2022, somando US$958 milhoes de dolares, enquanto os correspondendo aos 

restantes 0,8% a receita cobrada pelas restantes 51 entidades que cobram receitas para o Estado, 

totalizando 7,52 milhoes de dolares.

Ha tambem a salientar que o Centro de Formagao SENAI apresenta em 2022 um orgamento de 

receita no montante negative de US$(-14.734) dolares americanos, uma situagao que nao faz 

qualquer sentido. Tambem o Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) apresenta um 

orgamento de receita negativa de US$(-308,3) mil dolares americanos e com uma cobranga de 

receita de US$75 mil dolares, o que nao faz sentido.

Tabela 4 - Receitas arrecadadas pelo Govemo ate 9 de outubro de 2022, excluindo as 
transferencias do Fundo Petrolifero



FUNDOS

• Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataiiro (FEDA)
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Na PPL de OGE para 2023 o Govemo vem proper um refor^o do FEDA de mais US$13,4 milhoes 

de dolares, a serem distribuidos por 10 programas ornamentals, o que nao parece ser muito razoavel 

atendendo 'situagao descrita.

Presentemente o OGE fmancia diretamente sete fundos. Sao eles o Fundo de Infraestruturas (FI), 

o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH), o Fundo COVID-19, o Fundo Especial 

de Desenvolvimento de Ataiiro (FEDA), o Fundo dos Combatentes da Libertagao Nacional 

(FCLN), o Fundo Especial de Desenvolvimento (FED) e o Fundo de Reserva da Seguranga Social 

(FRSS), enquadrando-se os primeiros cinco no ambito do subsetor de Administragao Central, o 

FED, no ambito da RAEOA e o FRSS, no ambito da Seguranga Social.

A lei que aprovou o OGE para 2022 e estabeleceu o FEDA em Janeiro deste ano, atribuiu-lhe uma 

dotagao inicial de 13 milhoes de dolares e autorizou o Ministro das Finangas a criar posteriormente 

durante o ano um titulo orgamental para acomodar as verbas do fundo e a transferir para esse novo 

titulo orgamental a dotagao que lhe era destinada e ficou originalmente inscrita na categoria 

“Transferencias Piiblicas” do titulo “Dotagoes para todo o Govemo”. No entanto, no final de 

setembro de 2022, o Ministro das Finangas ainda nao tinha dado cumprimento a esse comando 

legal, nao tendo criado o titulo orgamental e mantendo ainda a totalidade da dotagao do FEDA, no 

valor de 13 milhoes de dolares, em “Dotagoes para todo o Govemo” sem execugao alguma.

O Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataiiro (FEDA) Integra, conforme referido, o subsetor 

da Administragao Central do Estado, tendo sido criado pelo artigo 15.° da Lei n.° 1/2022, de 3 de 

Janeiro, que aprovou o Orgamento Geral do Estado para 2022, como pessoa coletiva de direito 

publico dotada de personalidade juridica e autonomia administrativa, financeira alargada e 

patrimonial, destinando-se a financiar programas e projetos, anuais e plurianuais, de carater 

socioeconomico e ambientalmente sustentaveis, visando o desenvolvimento do territorio e da 

populagao do municipio de Ataiiro, concretamente infraestruturas necessarias ao desenvolvimento 

do municipio, formagao de recursos humanos e programas de bolsas de estudo e de formagao e 

qualificagao de profissionais em setores estrategicos para o desenvolvimento do municipio de 

Ataiiro.
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Fundo Covid-19

• Fundo de Desenvolvimento de Capital Humane (FDCH)
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O n.° 2 do Decreto-lei n.° 13/2020, de 15 de abril, que operou a sua regulamentagao, confirma que 

este Fundo foi constituido como um instrumento de gestao financeira publica sem personalidade

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republici Democrat ica de

O Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) integra tambem o subsetor da 

Administraijao Central do Estado, tendo sido criado pelo artigo 9.° da Lei n. 1/2011, de 14 de 

fevereiro com autonomia financeira e destinando-se a financiar programas e projetos plurianuais 

de formaqao dos Recursos Humanos, nomeadamente programas destinados a aumentar a formaqao 

dos profissionais timorenses em sectores estrategicos de desenvolvimento tais como a justiqa, 

saude, educagao, infraestruturas, agricultura, turismo, gestao petrolifera e gestao financeira, entre 

outros, que incluam atividades e agoes a realizar em Timor-Leste e a participagao de cidadaos 

timorenses em formagoes fora do pais, incluindo bolsas de estudo para cursos universitarios e de 

pos-graduagao.

Quanto ao Fundo Covid-19, que integra tambem o subsetor da Administragao Central do Estado, 

foi estabelecido pela Lei n.° 2/2020, de 6 de abril com a natureza de fundo autonomo e dotado de 

autonomia administrativa e financeira, para financiar as despesas relacionadas com a prevengao e 

o combate a doenga COVID-19 e com a aquisigao de medicamentos, materials e equipamentos 

medicos utilizados na prevengao e combate ao virus SARS-Cov-2 e a doenga COVID-19, 

incluindo a contratagao de servigos de transporte aereo, a instalagao e manutengao dos lugares para 

a realizagao de quarentena e isolamento, formagao e operacionalizagao dos profissionais 

envolvidos na prevengao e combate ao virus SARS-Cov-2 e a doenga COVID-19, aquisigao e 

fornecimento de bens essenciais, protegao social as vitimas do virus SARS-Cov-2 e da doenga 

COVID-19 e outras despesas relacionadas com essas finalidades descritas.

A execugao orgamental deste fundo a 30 de setembro do corrente ano atingia apenas 27% da 

dotagao anual que lhe foi atribuida pelo OGE 2022, ou seja, dos US$37,6 milhoes de dolares que, 

lhe foram atribuidos foram pagos ate final do 3.° trimestre do ano US$15,2 milhoes de dolares. 

Para o ano 2023 o Governo propoe uma dotagao para o Fundo COVID-19 de US$18,3 milhoes de 

dolares, o que parece ser excessive observando o seu desempenho deste ano.



• O Fundo de Infraestruturas (FI)

• Fundo dos Combatentes da Liberta^ao Nacional (FCLN)

34
Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.0 46 /V (6") - Orfamento Geral do Estado para 2023

juridica, o que parece nao se coadunar com as amplas competencias de gestao que estao atribuidas 

pelo mesmo diploma ao seu Conselho de Administraqao, no artigo 6.°.

Ate final do 3.° trimestre de 2022, da dotaqao anual de US$12,4 milhoes de dolares que o OGE 

Retificativo lhe atribuiu para este ano, tinham sido pagos pelo FDCH somente US$6,9 milhoes, 

correspondentes a 55%.

O Fundo dos Combatentes da Libertaqao Nacional (FCLN) tambem Integra o subsetor da 

Administraqao Central do Estado, tendo sido estabelecido pela Lei n.° 6/2022, de 18 de maio, com

PARLAMENTO 
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Tambem o Fundo de Infraestruturas (FI) Integra o subsetor da Administraqao Central do Estado, 

tendo sido estabelecido em 2011 como fundo especial, com o objetivo de fmanciar os projetos de 

infraestruturas centrals e de capital desenvolvimento. Com a lei n.° 1/2016, de 14 de Janeiro, o FI 

foi convertido em fundo autonomo, com personalidade juridica e de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e receitas proprias, e destinado a assegurar o fmanciamento dos 

investimentos piiblicos em infraestruturas, incluindo a manutenqao e reabilitaqao das mesmas. Em 

2022 o portfolio deste fundo foi reestruturado e, no proximo ano o FI acomodara 26 programas, e 

70 subprogramas, tendo-lhe sido atribuido uma dotagao orgamental de US$201,7 milhoes de 

dolares, incluindo emprestimos extemos. Ate 30 de setembro deste ano tinha conseguido executar 

cerca de US$247 milhoes de dolares (47,8%) dos 516 milhoes que lhe foram alocados pela lei do 

OGE Retificativo de 2022.

A dotagao orgamental que lhe e atribuida pelo Govemo na proposta de lei de OGE 2023 e de 

US$17,8 milhoes de dolares a repartir por quatro programas, destinado o Govemo ao programa 

"Bolsas de Estudo” a maior fatia de fmanciamento, com US$12,4 milhoes de dolares, ou seja, 70% 

do total. O programa "Formagao Profissional” sera o menos beneficiado pelo OGE de 2023, 

recebendo somente US$874 mil dolares, ou seja, 5% da dotagao total do FDCH.

No proximo ano o programa “Estradas e Pontes” do FI absorvera 52% da dotagao orgamental 

global do fundo, enquanto ao Programa “Agriculture” apenas contara com 4%. E essa a informagao 

prestada pelo Govemo na pag. 3 do Anexo II a PPL OGE 2023.
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Conforme ja atras indicado, ate 15 de outubro deste ano, decorridos cinco meses desde a aprovaijao 

da lei do OGE Retificativo pelo Parlamento Nacional com carater prioritario e urgente, nem o novo 

titulo ornamental tinha ainda sido criado pelo Ministro das Finan<?as, nem a verba que lhe foi 

destinada por aquela lei, tinha ainda sido transferida do Fundo Petrolifero para o OGE. 

Confirmam-no o facto de as transferencias do Fundo Petrolifero para o OGE somarem a data de 

15 de outubro somente US$854 milhoes de dolares.

Para 2023, vem o Governo solicitar ao Parlamento Nacional que autorize a integra^ao da totalidade 

do saldo de gerencia do Fundo como receita, no valor de USS 1.000 milhoes de dolares para realizar 

despesas no mesmo montante no proximo ano. A nova contabilizanao dessa verba so fara sentido 

para a Comissao C se ate final deste ano o fundo nao for afinal inscrito como novo titulo ornamental 

como devia, e a transferencia do Fundo Petrolifero de US$1,000 milhoes de dolares ja tiver 

ocorrido em 2022, porque caso contrario, a reornamentanao dessa avultada quantia inflacionara 

desnecessaria e incompreensivelmente as receitas e despesas do OGE do proximo ano em quase 

30%.
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uma dotanao inicial de US$1,000 milhoes de dolares e a natureza de fundo autonomo, com 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e tendo como finalidade financiar programas 

de apoio aos Combatentes da Libertanao Nacional, designadamente nas areas do apoio social, da 

educanao, da saude, do emprego, do acesso ao credito e das atividades geradoras de rendimento, 

constituindo despesas deste fundo a atribuinao de subvennoes publicas; as aplicanoes financeiras 

do fundo, as despesas pelo deposito de valores e outros encargos documentados diretamente 

relacionados com a gestao e manutennao do seu patrimonio, as taxas, encargos e demais tributes 

que lhe sejam devidos e as despesas de administranao do fundo, designadamente encargos com 

remuneranoes e pagamentos realizados no ambito da gestao operacional do mesmo.

A lei do OGE Retificativo de 2022, discutida e aprovada pelo Parlamento Nacional com carater 

prioritario e urgente a pedido do governo, autorizou o Ministro das Finannas a criar um titulo 

ornamental para acomodar o novo FCLN ainda este ano e a transferir do titulo ornamental Dotanoes 

para todo o Governo para esse novo titulo os US$1,000 milhoes de dolares que lhe foram atribuidos 

pela lei do OGE, devendo a dotanao inicial do fundo ser assegurada por uma transferencia 

adicional do Fundo Petrolifero em igual montante.



• Fundo Especial de Desenvolvimento (FED)
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Nao se trata apenas de uma questao de bom senso. A Comissao C teve a oportunidade de confirmar 

esse seu entendimento nas reunides que manteve este ano em Portugal com a comissao sua 

homologa na Assembleia da Republica (AR), a Unidade Tecnica de Apoio Ornamental (UTAO) e 

com o Conselho das Finannas Publicas (CFP).

No ano 2023 o FED passara a integrar o sistema de gestao financeira do Estado, e a registar os 

sens dados no sistema GRP gerido pelo Ministerio das Finangas e no sistema Dalan ba Futuru 

gerido pela ANAPMA, motive pelo qual em 2022 a sua execunao ornamental nao esta disponivel 

impossibilitando quaisquer comparanoes.
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Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.

Esta Comissao chama a atennao do Governo para que, atendendo a que a contabilidade publica 

utilizada em Timor-Leste continua a assentar ate hoje no sistema de base de caixa modificado e 

nao numa contabilidade patrimonial ou analitica, os ativos e os passives financeiros de fundos de 

investimento que se destinem a capitalizanao, so poderao ser contabilizados no OGE como receita 

e como despesa, no ano da sua constituinao e/ou extinnao e/ou nos(s) ano(s) em que recebam 

refornos ornamentals ou aquando da sua venda, sempre que o resultado dessa venda seja utilizado 

como fonte de financiamento do OGE. A partir do momento em que o Fundo e constituido pelo 

OGE e investido numa conta propria e distinta de investimento, a sua execunao passa a ser feita a 

margem do mesmo, ainda que em tabela de apoio o Governo possa e deva informar o Parlamento 

Nacional do seu desempenho, como ja o faz em relanao ao Fundo Petrolifero.

No que diz respeito ao Fundo Especial de Desenvolvimento (FED), Integra o subsetor da RAEOA, 

tendo sido estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 1/2015, de 14 de Janeiro, como instituto publico de 

fomento e dotado de personalidade juridica e de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, com o objetivo de financiar a implementanao de projetos estrategicos plurianuais de 

caracter social e economico e pianos de desenvolvimento na Regiao Administrativa Especial de 

Oe-Cusse Ambeno e da Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e 

Atauro, assegurando o investimento publico em infraestruturas e formanao de recursos humanos, 

nomeadamente programas e bolsas de estudo destinadas a aumentar a formanao de profissionais 

da Regiao em sectores estrategicos de desenvolvimento.

046/V(5") - Or<;amento Geral do Estadopara 2023



• Fundo de Reserva da Seguran^a Social (FRSS)
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Para o proximo ano, a proposta de lei de OGE 2023 atribui ao FED uma dotagao de despesas de 

US$36 milhoes de dolares e o Fundo espera arrecadar, entre outras receitas, US$69,24 mil dolares 

em receitas provenientes de arrendamentos (Anexo XXII, pag. 30). Contudo essa receita nao esta 

refletida na tabela V do Anexo da PPL de OGE para 2023. Por outro lado, o FED, sendo um fundo 

destinado exclusivamente a financiar despesas de capital e chamado pela RAEOA em 2023 a pagar 

despesas com pessoal e bens correntes, como sejam vestuario e combustivel, seguranga, limpeza, 

o que nao e permitido a luz da lei que o estabeleceu.
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Por nao serem dinheiros publicos, mas dos beneficiarios da Seguranga Social, devem deixar de ser 

contabilizados como receitas do OGE os ativos existentes nesse fundo, a partir do momento em 

que o OGE procede a sua constituigao. Na sua deslocagao a Portugal em junho deste ano, a 

Comissao “C” confirmou isso mesmo junto da Instituigao que gere os fundos de investimento da 

Seguranga Social.

Pelo artigo 16.° da Lei do OGE 2022, ficaram o Fundo COVID-19 e o FI autorizados a transitarem 

os seus saldos de gerencia apurados no exercicio orgamental de 202 e a integrar esse saldo no 

exercicio orgamental e 2023 e a aplica-lo em despesa. Contudo, o livro orgamental “Relatdrio” 

(anterior Livro 1), nao faz referenda alguma aos saldos de gerencia estimados do FI e do Fundo 

COVID-19 no final de 2022, nem o Anexo da PPL do OGE 2023 acusa a incorporagao de tais 

saldos de gerencia no orgamento de receita do proximo ano. Como a nova lei de Enquadramento 

Orgamental autoriza o Govemo a aumentar a dotagao global do OGE 2023 a posteriori, apos a

O Govemo apresentou ao Parlamento Nacional um conjunto de Anexos contendo “Outras 

informagoes consideradas necessarias pdo Governo”, entre eles o livro sobre a Seguranga Social.

Quanto ao Fundo de Reserva da Seguranga Social (FRSS) Integra o subsetor da Seguranga Social, 

tendo sido constituido pelo Decreto-Lei n.° 55 /2020 de 28 de outubro, com a natureza de pessoa 

coletiva de direito publico dotada de personalidade juridica, autonomia administrativa, financeira 

e patrimonial, sendo tutelado pelo membro do Govemo responsavel pela area da seguranga social 

e destinando-se a assegurar e estar exclusivamente afeto a estabilizagao financeira e 

sustentabilidade do regime contributivo de Seguranga Social, nao sendo as verbas que lhe estao 

afetas consideradas dinheiros publicos nos termos do n.° 2 do artigo 3.° desse diploma legal.



MUNICIPIOS
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O artigo 5° da Constitui^ao fixa o Principio da Descentralizapao como compromisso do Estado a 

ser efetivado por lei. Essa lei ja foi aprovada com vista a institucionaliza^ao das Autarquias Locals, 

mas as mesmas ainda nao foram instaladas.

aprovapao pelo Parlamento Nacional - sem necessitar de voltar a submeter ao Parlamento Nacional 

uma alteragao ornamental - quando esse aumento resultar da incorporaqao de saldos de gerencia, 

seria importante que o Govemo informasse nas tabelas orqamentais ou apenas nos livros, se a PPL 

de OGE para o proximo ano contempla ou nao os saldos de gerencia transitados de ambos os 

fundos, e qual o sen valor.

Depois, na pagina 12 desse Anexo XX, reproduz-se outra tabela, com dados desagregados por 

municipio e por programas de desenvolvimento municipal, designadamente, o programa o PDIM 

(Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal), o PMOPA (Programa de Mao de Obra dos 

postos administrativos), o PNDS (Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos), o PMOHA 

(Programa Movimento Hafoum Aldeia) e o UKL (Uma kb 'it laek). Somando as dotaqoes atribuidas

1 Que nao se confundem com as estruturas eletivas dos sucos e aldeias, estruturas de raiz costumeira que nao pertencem 
a estrutura administrativa formal do Estado - cfr. Lei 9/2016, de 8 de julho, na senda do artigo 2° n° 4 da Constituinao.
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A proposta de OGE para 2023 nao atribui fundos atribuidos a autarquias ate que estas sejam 

instituidas em concrete as autarquias locals1 em Timor-Leste. Ate la, consagram-se no OGE 

dotaqdes orqamentais para as autoridades e administraqoes municipals.

A informagao orgamental prestada pelo Governo sobre os Municipios encontra-se compilada no 

Anexo este ano numerado como XX - “Outras informagoes consideradas necessarias pelo 

Govemo. Na pag. 11 desse documento, indica-se que a dotagao orgamental de despesa a distribuir 

em 2023 pelo conjunto dos 14 municipios incluindo a RAEOA, perfaz US$81,1 milhoes de 

dolares, sem contar com a dotagao a atribuir ao Fundo Especial de Desenvolvimento de Atauro 

(FEDA), repartindo-se a verba por 16 programas orgamentais criados no ambito do subsetor da 

Administragao Central e transversals a todas os Autoridades e Administragoes Municipais.

Por seu tumo, o artigo 23° da LEO estabelece que “os municipios sao as pessoas coletivas de 

territorio dotadas de orgaos representatives que constituem o poder local, cujo regime orgamental 

e defmido na lei que as implemente.”



a cada um desses programas de desenvolvimento municipal no proximo ano, a dota<?ao total de

despesas dos municipios atinge US$179,8 milhoes de dolares.

Atendendo a que a Tabela V da PPL de OGE para 2023 - Despesa do subsetor da Administra^ao

Central, por classifica^ao organica e estruturada por programas, apresenta valores de despesa por

municipio, muito dispares dos indicados nas pag. 11 e 12 do livro Anexo XX, a Comissao “C” nao

pode ir mais longe na sua analise.

E porque os programas e as politicas municipais dizem respeito a materias transversals a todas as

comissoes parlamentares setoriais em razao de cada materia, a Comissao C nao compete

pronunciar-se sobre a razoabilidade das verbas propostas para cada programa municipal de ambito

nacional ou municipal no proximo ano, apenas identifica-las devidamente, para que o Parlamento

fmanceira, possa ajuizar sobre a sua

sustentabilidade fiscal e reparti^ao equitativa.

A despesa executada pelos municipios ate 30 de setembro de 2022, conforme reportada pelo

sistema GRP {Free Balance) correspondia globalmente a 61,9%, conforme se retira da tabela

seguinte, expressa em dolares):

Tabela 11 - Execu^ao do orgamento dos Municipios ate 30 de setembro de 2022

M unicfpio Pago

3 852 080

4 535 364 2 909 289 64,1%

Excluindo o Municipio de Atauro, cuja constituigao e muito recente, todos os demais municipios

acusam execugoes acima de 50%. De entre os Municipios, Dili e o que reporta pior execugao

orgamental em 2022, com 53,7%.
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G6: Autoridade Municipal de Baucau 
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro 
G8: Autoridade Municipal de Dili_________
G9: Autoridade Municipal de Ermera_____
Hl: Administragao Municipal de Aileu 
112: Administra<;ao Municipal de Ainaro 
H3: Administragao Municipal de Covalima 
H4: Administragao Municipal de Lautem 
H5: Administra^ao Municipal de Liquiga 
H6: Adrninistra<;ao Municipal de Manufahi 

H7: Administra<?ao Municipal de Manatuto 
H8: Administratpao Municipal de Viqueque 
14: Administra<?ao Municipal of Atauro____

Total

4 661 362
2 579 370

63 603 805

5 438 746
10 827 461
5 357 941
3 496 303
3 704 571
4 816 452
4 765 547
3 544 1 74
4 171 743

2 848 421
341 875

39 347 358

3 503 610
5 816 031
3 833 205
2 343 975
2 499 305
3 051 138
3 094 413
2 355 122
2 898 894

61,1%
13,3%
61,9%

% de 
execufao

67,5% 
64,4% 
53,7% 
71,5% 
67,0% 
67,5% 
63,3% 
64,9%
66,5% 
69,5%

Dota?ao final de 
Despesas 2022 

5 704 771

Nacional, na posse de toda a informagao orgamental e



• Ministerio das Finan^as

Na otica da OrQamentatjao por Programas, para o ano fiscal de 2022 o Ministerio das Finangas

conta com uma dotagao de US$29,9 milhoes de dolares para financiar 2 programas, 8

subprogramas e 39 atividades. O Orgamento do Ministerio das Finangas nao sofreu alteragoes

orgamentais com a aprovagao do OGE Retificativo ocorrida em abril de 2022 A tabela abaixo

reflete a execugao dos Programas do Ministerio das Finangas ate o dia 17 de outubro;

Tabela 12 - Execugao dos programas do Ministerio das Finangas (em dolares americanos)

Execugao Ministerio das Finangas por Programas ate 17 de outubro de 2022

Obrigagoes FreeBalanceCompromissosProgramas Orgamento Pago

Fonte: Portal da Transparencia do Orf amenta

Na otica das categorias economicas de despesa, o Ministerio das Finangas reparte o seu orgamento

Servigos a mais beneficiada,

com uma dotagao de US$19,9 milhoes de dolares. A sua execugao atingia quase 63% em 17 de

outubro de 2022.

Tabela 13 - Execugao orgamental do Ministerio das Finangas por categorias (USD)
Execugao Ministerio das Finangas por Categorias ate 17 de outubro de 2022

FreeBalanceCategorias Obrigafoes CompromissosOrfamento Pago

Fonte: Portal da Transparencia

A categoria de Salaries e Vencimentos reflete uma taxa de execugao de 62, 8% quando ainda nao

salaries correspondentes aos ultimos tres meses do ano nem o pagamento

extraordinario de um mes de salario adicional na epoca de Natal, este ultimo, caso o Governo

Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n. ° 46 /V (5a) - Orgamento Geral do Estado para 2023

TITULOS ORGAMENTAIS INCLUIDOS ABRANGIDOS NO AMBITO DAS ATRIBUIQOES 

DA COMISSAO C: MINISTERIO DAS FINANGAS E DOTAQOES GERAIS DO ESTADO

aprove em Conselho de Ministros a sua atribuigao este ano. Adicionalmente, ao longo dos ultimos
40
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023 Gestao das Finangas Publicas_____
510 Boa Governagao e Gestao Institucional

Total Ministerio das Finangas

01 Salaries e Vencimentos
02 Bens e Servigos__________
03 Capital Menor___________
04 Capital Desenvolvimento

Total Ministerio das Finangas

$ 5922435,61
$ 5298277,57

$ 29 869 289,00 $ 11220 713,181 $ 6 050 938,291 $ 5 783 665,86 $ 6 813 971,67

$19 193815,00
$10675474,00

$3717837,30
$2333 100,99

$ 4929581,03
$ 854084,83

$4623961,06 
$2 190010,61

$
$
$
$

2 524 368,91
7 756 790,26
714 935,00
224 619,01

$ 11220 713,18

$ 
$ 
$ 
$. 
$

1494 820,09 
5110118,58 

99 740,00 
109 293,00

6 813971,67

Execugao
%

50,23%
71,49%
57,82%

Execugao 
%

62,81% 
66,95% 
14,54% 
82,46%
57,82%

anual por quatro categorias em 2022, sendo a categoria de Bens e

$______ -
$5 562 426,30
$ 30 617,00
$ 457 894,99
$6 050938,29

$ 4 019189,00 
$ 19 894 433,00 
$ 5128 010,00 
$ 827 657,00
$29869 289,00

$______ -
$ 1465 097,86
$ 4 282 718,00
$ 35 850,00
$ 5 783 665,86

foram pages os



anos, o Ministerio das Finan^as tem tambem autorizado um pagamento suplementar aos

fecho da Conta Geral do Estado.

Categoria e Rubricas Obrigafoes FreeBalanceOrfamento Pago Compromissos

76 120,00

Servigos apresenta uma taxa de execugao de 39% de pagamentos.

aumentando a execugao para 67% se lhe somarmos as obrigagdes assumidas. A rubrica com maior

verba alocada e a de Servigos Profissionais, com um montante alocado de US$11,1 milhoes de

servigo de manutengao das maquinas de raios X Bloomberg, servigos de limpeza, servigos de

seguranga e Assessoria tecnica, sendo que nesta ultima rubrica.

obrigagoes totaliza US$7,4 milhoes de dolares. A assessoria tecnica neste Ministerio compoe-se

de 90 assessores nacionais e intemacionais, com uma escala de salaries em que no caso dos

assessores intemacionais, chega a atingir US$18,277 dolares por mes.

Categoria e Rubricas ObrigagdesOrgamento Compromissos FreeBalancePago
99 740,00

19 500,00

714 935,00 30 617,00 99 740,00
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02 Goods & Services______________
620 Local Travel_________________
630Training & Workshop_________
640 Utilities____________________
645 Rental of Property___________
650 Vehicle Operation Fuel_______
651 Vehicle Maintenance_________
660 Office Stationary & Supplies
670Operational material &supplie
680 Fuel for generators___________
690 Maintenance of Euip & Building
700 Operational Expenses________
705 Professional Services_________
706 Translation Services__________
710 Other miscellaneous services
780 Catering Services____________

Total Bens e Servigos_____________
Fonts: Portal da Transparencia

____ 03 Minor Capital__________________
_____ 820 EDP Equipment______________
_____ 850 Other miscellaneous equipmem
_____ 860 Furniture & Fittings__________
_____ 870 Office equipment____________

Total Capital Menor______________
Fonte: Portal da Transparencia

S 5 128 010,00 
$ 2 942 355,00 
$ 2 010 255,00 

79 700,00 
95 700,00 

$ 5128 010,00
$

$

$
$.
$

$.$.$.$.
$.$

200 099,50 
1755,00 

30 979,00 
697 208,67 
125 915,61 

$ 4 293 495,99 
23 584,00 

780 943,50 
255 662,50 

$ 7 756 790,26

$ 7 756 790,26
263 850,00 
55 029,82 
943 366,67 

8 500,00 
66 400,00

1
1
A
1

A 
$

$
$
$

714 935,00
695 435,00

$.$.$.
$.1$

1 
$

30 617,00
30 617,00

$ 4 282 718,00 
$ 2 216 303,00
$ 1911015,00

59 700,00
95 700,00

$ 4 282 718,00

$.
$

1 
$. 
$. 
$.
1 
$

$ 5 110 118,58 
1280,00

99 240,00
500,00

Tabela 14 - Execugao Ministerio das Finangas - Categoria Bens e Servigos 
Execufao Ministerio das Finanfas por Categoria Bens e Services ate 17 de outubro de 2022

Tabela 15 - Execugao Ministerio das Finangas Categoria Capital Menor
Execugao Ministerio das Finangas por Categoria Capital Menor ate 17 de outubro de 2022

Execugao 
%

14,54%
24,68%
0,00%

24,47% 
0,00%

14,54%

Execugao 
% 

66,95% 
130,58 
171,81 
116,03 
131,05 

0 
100 

42,35 
197,48 

_______ 0 
42,86 
88,76 
57,99 
10,71 
89,57 
20,87

66,95%

$ 1465 097,86
$ 427130,00
$ 164 605,18
$ 275,00
$_____ __
$_____ __
$_____ __
$_______ 6,50
$ 248 586,00
$_____ -
$ 394172,81
$ 160 495,39
$ 3 031467,97
$ 2 000,00
$ 638 272,23
$ 53107,50
$ 1465097,86

/s' • T of z ?■
mtmt mb

trabalhadores do ministerio afetos ao processo de preparagao do Orgamento Geral do Estado e

dolares. Essa rubrica engloba pagamentos relacionados com o sistema Asycuda, Sigtas, com o

a soma dos pagamentos mais

$5 562 426,30 
$ 840,00
$ 3 700,00
$ 260152,60 
$1A 
$ 322 969,00

4 659,00 
71022,00 

$ 679 763,02 
$ 101429,00 
$3 125100,31 
$ 161416,00 
$ 509 780,37 
$ 245 475,00 
$5 562426,30

A Categoria de Bens e

$ 19 894 433,00 
$ 693100,00
$ 223 335,00
$ 1435 678,00 

22 800,00 
142 520,00 
11000,00 

690 000,00 
298 500,00 
102 001,00 

$ 1948 781,00 
$ 414 840,00
$ 11087 351,00 
$ 197 000,00
$ 2 060152,00 
$ 567 375,00
$19 894 433,00

1
1 
$ 231883,73 
$ 14 300,00
$_____ -
$ 11000,00
$ 166 925,00 
$ 43 500,00
$_____ -
$ 177 636,50 
$ 27 000,00
$ 637 286,73
$ 10000,00
$ 131155,90 
$ 13130,00
$ 5 110 118,58
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Tabela 16 - Alocagao do Orgamento por Programas 2023 (USS) - Ministerio das Finangas

• Dotagao Geral do Estado
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Quanto a categoria de Capital de Desenvolvimento, com um orgamento de US$827,7 mil dolares 

para este ano, apresenta uma taxa de execugao de 27,1% ao nlvel dos pagamentos e uma taxa de 

82,5% ao somarem-se as obrigagoes. Foram efetuadas obras no melhoramento de um parque de 

estacionamento, e construido um dormitorio, casas de banho e protegoes para os peoes no Posto 

fronteirigo de Batugade.

Para 2023 o orgamento proposto para o Ministerio das Finangas foi reduzido a US$26,4 milhoes 

de dolares, que se destinam a para financiar dois programas, 10 subprogramas e 42 atividades.

Em relagao as categorias economicas, o Ministerio das Finangas mantem as mesmas quatro 

categorias de classificagao economica de 2022.

Para o Ano Fiscal de 2022, as Dotagoes para Todo o Governo tern um Orgamento de US$1,268 

milhoes de dolares, distribuidos por 8 programas como se pode ver na tabela abaixo:

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republici Democratic., Je Timor-Leste

Alocagao do Orgamento por Programas 2023 
Programas

023: Gestao das Finangas Publicas_______
510: Boa Governagao e Gestao Instituc ional

Total Ministerio das Finangas
Fonte: Ministerio das Finangas

Dotagao OGE 2023
$_____ 16 222 943
$_____ 10 179 024
$ 26 401 967

Tambem a data de 17 de outubro de 2022, a Categoria de Capital Menor apresenta uma taxa de 

execugao de 13,9% em tennos de pagamentos e uma taxa de 14,5% ao somarem-se as obrigagoes 

ja assumidas. Os pagamentos efetuados referem-se a aquisigao de equipamento informatico, 

instalagao do circuito CCTV na Torre do Ministerio das Finangas e a aquisigao de um sistema de 

armazenamento para o EMC PowerStore, etc. A rubrica de Outros equipamentos Diversos com 

um orgamento de US$2 milhoes de dolares apresenta ainda uma taxa de execugao de 0,0%.

O Titulo Dotagao Geral do Estado, e o servigo da Diregao Geral do Tesouro responsavel pelo 

pagamento de despesas publicas e das operagdes do Tesouro, bem como pela gestao e execugao 

das Dotagoes para Todo o Governo, cuja gestao esta a cargo do Ministerio das Finangas. Este 

Titulo vem substituir o Titulo Dotagoes para Todo o Governo, como era anteriormente chamado 

ate este ano, 2022.



O Programa AA7 foi introduzido em maio, com a aprovagao da Primeira alteragao do OGE 2023

e e neste Programa que esta alocado o orgamento para o Fundo dos Combatentes da libertagao

execugao de zero atendendo

Desenvolvimento de Atauro.

O Programa 983 Investimento e Diversificagao Economica, ja executou 98%do sen orgamento,

fruto das transferencias para o BNCTL e BCTL (US$70 milhoes ja transferidos) e para a Criagao

da linha de credito para o Ensino Superior e Qualidade (US$2,5 milhoes ainda em Obrigagoes).

O Programa 023 Gestao das Finangas Publicas apresenta uma boa taxa de execugao, 80,3% em

virtude do pagamento de emprestimos aos Parceiros de Desenvolvimento, ADB, WB e JICA,

amortizagao e juros de emprestimos.

O Programa 400 Politica Externa de Timor-Leste, com uma taxa de execugao de 14,2%, e

responsavel pelo pagamento de viagens ao estrangeiro e respetivas ajudas de custo dos membros

do Govemo, com especial destaque para o Ministerio dos Negocios Estrangeiros.

titulo Dotagoes para todo o Govemo a dotagao do orgamento esta distribuida por quatro categorias.
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PARLAMENTO 
NACIONAL 
RepuMicji Democritica de Timor-Le«te

____________ Programas____________
023 Gestao das Finangas Publicas________
028 Desenvolvimento Rural e Urbano
148 Contingencia__________________
400 Politica Externa de Timor-Leste______
510 Boa Governa;ao e Gestao Institucional 
980 Igualdade de Genero e Indusao Social
983 Investimento e Diversificagao Economica
AA7 Medidas Ornamentals Complementares

_____ Total Potatoes Para Todo 0 Governo
Fonte: Portal da Transparencia

$
$
$
$
$
$
$

Tabela 17 - Execugao do Titulo Dotagoes para todo o Govemo ate 17 de outubro 2022 
_____________________ Execugao Potatoes para Todo o Governo por Programas ate 17 de outubro de 2022_____________________

Orgamento
29080981,00 
13130000,00
20164289,15

500 000,00 
28071205,25
96 520000,00 
74133543,00

$ 1006498690,00 
$ 1268 098708,40

Obrigagoes 
$1706 869,11 
$________
$________
$ 36580,00 
$ 58 376,34 

$____ _
$2581067,44 
$________
$4 382 892,89

Compromissos 
$ 912821,49

J____
1_
1_

$ 239 735,61 
$1135851,79 
$ 224157,18
1_
$2512 566,07

11930,48
34 223,40 

$ 14472970,59 
$ 59481877,95 
$ 70013695,45 
$_______ __
$165652463,74

Pago
$ 21637765,87
$
$
$

Execugao % 
80,27% 
0,00% 
0,06% 
14,16% 
51,77% 
61,63% 
97,92% 
0,00% 

13,41%

Nacional, no montante de US$1,000 milhoes. O Programa Desenvolvimento Rural apresenta uma

Em relagao a alocagao do Orgamento para o Ano Fiscal de 2022 por categorias economicas, o

FreeBalance
$ 4823524,53
$ 13130000,00
$ 20152358,67
$ 429196,60
$ 13300122,71
$ 35902270,26
$ 1314622,93
$ 1006498690,00
$ 1095550 785,70

a que ainda nao houve transferencias para o Fundo Especial



Pago

O titulo Dota^oes para Todo o Govemo viram o seu or^amento original a ter algumas alteratjoes

nas suas categorias sendo este o cenario presente em 17 de outubro, em que apresenta uma taxa de

execu^ao de 13,41%, pagamentos e obriga^oes incluidas. Esta baixa executjao nesta altura do ano

esta ligado a transferencia de US$1,000 milhoes para o Fundo dos Combatentes da Libertaqao

Nacional, que ainda nao foi efetuada.

A categoria de Salaries e Vencimentos ainda nao teve qualquer utiliza^ao, a categoria de Bens e

Servigos apresenta uma taxa de execugao de 23%, com pagamentos efetuados de US$8,6 milhoes.

dos quais cerca de US$5 milhoes destinaram-se ao pagamento do Fundo fiduciario do Projeto

Proteus a companhia DLA PIPER.

Em termos da Categoria de Capital Menor, ate agora, os pagamentos efetuados referem-se

compra de uma camara digital.

Em termos de execugao a categoria de Transferencia Publicas apresenta uma taxa de execugao de

13% com pagamentos e obrigagbes assumidas, principalmente para pagamento da contribuigao ao

Estado de 6% a Instituigao da Seguranga Social, INSS, RAEOA, Conferencia Episcopal

Timorense, Banco Asiatico de Desenvolvimento, Banco Mundial, G7+, BCTL, BNCTL, etc.

Ainda esta por transferir os 1.000 milhoes do Fundo dos Combatentes da Libertagao Nacional.
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PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republics Democrilicade Timor-leJte

_________ Categorias_________ 
01 Sal ari os e Vencimentos_______
02 Bens e Servi^os____________
03 Capital Menor_____________
OSTransferencias_____________
Total Potatoes Para Todo 0 Govemo 
Fonte: Portal da Transparencia

$
$
$

$
$
$

Or;amento
500000,00 

41371907,60 
722150,80 

$ 1225 504 650,00 
$ 1268098708,40

Tabela 18 - Execugao orgamental do titulo Dotagoes para todo o Governo 
_________ Execugao Dotagoes para Todo o Govemo por Categorias ate 17de outubro de 2022____________ 

FreeBalance 
500000,00 

30940947,08 
69 561,91 

$ 1064040 276,71 
$1095550785,70

Obrigagdes 
$_________
$ 910985,01 
$ 134 438,89 
$3 337 468,99 
$4 382 892,89

Compromissos
_$_____ -

$ 910239,16
$ 376 230,00 
$1226096,91 
$2512566,07

Execugao % 
0,00% 

23,01% 
38,27% 
13,08% 
13,41%

maioritariamente a aquisigao de Tablet PC para apoiar na realizagao do Sensus da Populagao e

$________-
$ 8609 736,35
$ 141920,00
$156900807,39
$165 652463,74



Tabela 19 - Aloca^ao do Or^amento por Programas e Categorias2023 - Dotagao Geral do Estado

E04: Rendas TotalPrograma EOG; Juros

$ 280 279,00

$ 11000000,00

RAEOA e ZEESM

Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.0 46 /V (5a) - Orqcimento Geral do Estado para 2023

A Proposta de Lei para o OGE 2023 aloca para o Titulo Dotagao Geral do Estado (substitui o nome 

Dotagoes para Todo o Govemo), um orgamento de US$261,4 milhoes de dolares para financiar 

uma estrutura programatica que ira ter 8 programas, 18 subprogramas e 29 atividades.

A Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) e um dos tres subsetores do 

Setor Publico Administrative que integram o OGE. A dotagao orgamental que lhe foi fixada na 

Lei das Grande Opgoes do Plano para 2023 de receitas e despesas, foi de US$ 121,2 milhdes dolares 

e de US$120 milhoes de dolares, respetivamente.

E01: Despesas 
comPessoal

E03: Acquisicao 
de Services 
Correntes

E16: Ativos
Financeiros

E17: Passives 
Financeiros

No que conceme as categorias economicas, o Titulo Dotagao Geral do Estado ira contar com o 

orgamento distribuido por nove categorias, de acordo com a implementagao do novo Classificador 

Orgamental, sendo as categorias de Aquisigao de bens correntes e Transferencias Correntes 

aquelas que maior orgamento comportam, cerca de 79% de todo o orgamento atribuido a este 

Titulo de despesa.

A sua previsao de despesas para o proximo ano corresponde a 4% da dotagao global do OGE para 

2023.Entretanto, porque de junho de 2022 a esta parte, o contexto macroeconomico interno e 
45

Eld;
Transferencias 

Correntes

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Rrpublica Democrittca de Timor-L*ste

$16000 000,00 ____________________
$ 88 604,00 $ 33600,00 $ 1332407,00 $ 64 000,00
$16413 889,00 $ 997800,00 $104235048,00 $ 64000,001 $ 3 576 864,001$ 101947974,001 $7281094,001 $ 11000000,001 $ 15923136,001 $261439805,00

$ 6287668,00
$ 10300000,00
$ 2000000,00
$ 82860306,00

$ 705344,00
$ 130000,00
$ 3900,00

$ 15923136,00 $ 28973620,00
_______ $ 177200,00
_______ $ 66000000,00
_______ $ 11987668,00
_______ $ 40830000,00
_______ $ 2092400,00
_______ $ 98860306,00

$ 12518611,00

023:Gestaodas Finangas Piiblicas_____
028: Desenvolvimento Rural e Urbano
148:Contingencia_____________
400: Politica Externa de Timor-Leste
510: Boa Governagao e Gestao Institucional
805:Saude________________
980: Igualdade de Genero e Inclusao Social
983: Investime nto e Di ve rsificacao Economica
Total Orgamento Dotagao Geral do Estado
Fonte: Livro Desenvolvimentos Orgamentais OGE 2023

E13: 
Acquisigaode 

Bens de 
Capital

$ 3 576 864,001$ 500000,001 $6417650,00 
$ 24200,00$ 145800,00 

$ 66000000,00 
$ 4714 377,00 
$ 30400000,00 
$ 88500,00

Despesas por titulo orgamenta desagregadas por Programa e Categoria Econdmica 
E02:

Acquisipo 
de Bens 

Correntes
$ 45 006,001 $ 957000,00 $ 1553964,00

$ 7 200,00
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intemacional se alterou, poderajustificar-se um ajustamento dessas dota^oes da RAEOA para mais 

ou para menos, por parte do Parlamento Nacional.

Nenhum dos 10 artigos da PPL OGE 2023 respeita especificamente a Regiao, apenas a tabelas X, 

XI e XII do Anexo a proposta de lei lhe dizem respeito. A expositjao de motivos da proposta de 

lei de OGE explica que o conteudo que anteriormente constava da lei do OGE foi agora bastante 

simplificado, terem as definiqoes, os regimes financeiros e as classifica^oes orqamentais passado 

a constar na nova lei de Enquadramento do OGE e da gestao financeira publica, a LEO.

Da Tabela X retira-se indica que nao esta programada nenhuma transferencia de verbas do 

orqamento do subsetor da Administragao Central para o orgamento da RAEOA no proximo ano, e 

tarnbem que a totalidade da receita que financiara as suas despesas sera proveniente do saldo de 

gerencia acumulado ate ao final de 2022 (US$118,7 milhbes de dolares) e da cobranga de taxas no 

ano 2023 (US$2,5 milhoes de dolares).

A mesma Tabela X, evidencia que a RAEOA em 2023 nao preve tarnbem obter quaisquer 

rendimentos ou arrecadar qualquer receita da venda de bens e servigos correntes, o que contraria 

as previsoes de cobranga de receita que a RAEOA indica na pagina 27 a 30 do Anexo XXII dos 

Elementos Informativos a PPL de OGE 2023. Alias grande parte da tabela das paginas 27 a 30 do 

Anexo XXII, onde esta registada a previsao de cobranga de receita da RAEOA necessita de ser 

devidamente explicada durante o debate do Orgamento deste subsetor em Plenario.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republics Detnocriika de Timor-lxite

Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.

A Tabela X do Anexo a proposta de lei, apresenta a distribuigao das receitas da RAEOA para 2023 

por classificagao economica, enquanto a Tabela XI distribui as despesas desse subsetor por 

classificagao organica e estrutura por programas e, por fim, a Tabela XII exibe a despesa da 

RAEOA por classificagao economica.

O saldo de gerencia da Regiao de 2022 a integrar em 2023, no valor aproximado de US$119 

milhoes de dolares, tern origem em depositos a ordem e a prazo da RAEOA, dos quais US$36 

milhoes de dolares provem do Fundo Especial de Desenvolvimento da RAEOA (FED), e essa a 

unica conclusao que e possivel retirar da informagao fornecida na Tabela XII. Exorta-se por isso 

a Autoridade da Regiao a desagregar de futuro, na linha 16 da tabela orgamental X, desejavelmente 

ja na proposta de OGE para 2024, a origem do saldo de gerencia que pretende incorporar no 

exercicio seguinte, melhorando substancialmente a informagao orgamental que atualmente presta 

ao Parlamento Nacional.

° 46 /V(5") - Orfamento Geral do Estado para 2023
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Quanto a tabela XI do Anexo da proposta de lei, revela que a RA.EOA inscreve 21 programas para 

o ano 2023, ficando 12 programas afetos a Autoridade e os restantes nove ao sen Fundo Especial 

de Desenvolvimento (FED). A maior fatia do or^amento da RAEOA destina-se ao Programa 

Desenvolvimento e Refor^o de Zonas com Tratamento Administrativo e Economico Especial, que 

beneficiara de aproximadamente US$49,0 milhoes de dolares, ou seja 41% dos US$120 milhoes 

de dolares globalmente propostos para a Regiao.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republics Democriticade Timor-Leite

Por seu tumo, a Tabela XII informa que no proximo ano a RAEOA destinara 46% do seu 

orgamento a realizagao de despesas correntes (anteriormente designadas por despesas recorrentes) 

e que 14% da dotagao global da Regiao se destina a suportar despesas com pessoal (US$16,4 

milhoes de dolares). A mesma Tabela XII preve, no agrupamento de despesas de investimento da 

Autoridade, a compra de imoveis pelo valor de US$57,6 milhoes de dolares e de novos veiculos 

perfazendo a quantia de US$157,2 milhoes de dolares.

A RAEOA nao faz refletir na Tabela XII a sua situagao patrimonial (ativos e passives financeiros), 

mas tambem nao teria de o fazer, porquanto a contabilidade nao empresarial do Estado assenta 

ainda hoje no modelo de base de caixa modificado. Isso nao e, contudo, justificagao, para que a 

Regiao omita a sua situagao patrimonial ao Parlamento Nacional, situagao que poderia fomecer 

numa tabela indicativa autonoma, ja que em sede de apreciagao do OGE nao existe outra forma de 

dar a conhecer ao Parlamento Nacional as obrigagoes da Regiao perante terceiros e a rentabilidade 

positiva ou negativa esperada da capitalizagao do Fundo Especial de Desenvolvimento (FED). 

Independente dessa questao, a Comissao “C” aplaude a Autoridade da Regiao por ter passado a 

indicar na Tabela XII da PPL, a aplicagao em despesa de 36 milhoes de dolares do FED. Estranha- 

se no entanto que o FED possa legalmente financiar despesas correntes, como por exemplo 

despesas com pessoal, vestuario, limpeza e seguranga, impressao, etc., quando a natureza desse 

Fundo o restringe a investimento em projetos estrategicos plurianuais de carater social e 

economico da Regiao, tais como infraestruturas rodoviarias, incluindo estradas, pontes e

A grande maioria dos programas da RAEOA sao tambem comuns a Administragao Central, como 

e o caso do Programa Saude, da Educagao e Formagao, da Agricultura e do Acesso a Justiga, entre 

muitos outros, significando que todas as comissoes especializadas permanentes do Parlamento 

Nacional se deveriam debrugar sobre eles nos respetivos pareceres setoriais, em fungao das suas 

respetivas areas de competencias.

At'*’0

MHltHMtam



aeroportos, hospitals, escolas e universidades, infraestruturas que previnam catastrofes naturals,

etc.
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Por seu turno, le-se na pagina 124 do Anexo XXII que esta prevista para 2023 uma atividade, 

alocada ao FED com uma dotaqao de 32 mil dolares, que se destina ao pagamento da formatpao a 

tripulaqao para a embarcaqao “Hciksolok". Significa isso que a Autoridade RAEOA espera concluir 

a morosa construgao do ferry e receber finalmente a embarcagao no decurso do proximo ano? A 

data desconhece ainda o Parlamento Nacional o investimento total da Regiao na construgao do 

ferry '"Hciksolok”, bem como a situagao financeira real desse projeto, uma vez que os livros 

orgamentais de 2023 nao o esclarecem.

Os Pianos de Agao Anual da RAEOA e do FED para 2023, contendo os seus programas, 

subprogramas, atividades e as despesas que lhe estao associadas, bem como as diregoes/divisoes 

responsaveis pela sua implementagao, foram tambem incluidos no mesmo Anexo XXII, paginas 

58 a 129.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
RepuMic4 Democr&icade Timor-Lewe

Na pagina 55 do Anexo XXII dos Elementos Informativos dedicado ao FED, consta um resumo 

da alocagao orgamental do orgamento da RAEOA distribuida pelos Resultados e Estrategias 

Nacionais que foram aprovados pela Lei das Grandes Opgoes do Plano. Essa informagao e util, 

mas incompleta, por nao associar esses resultados nacionais e estrategias aos programas que as 

irao concretizar em 2023.

No passado dia 5 de outubro, foi aprovado pelo Conselho de Ministros um conjunto de alteragoes 

ao estatuto da RAEOA, que incluem ajustamentos na sua estrutura organizativa e nas suas 

competencias, visando reforgar a relevancia da Regiao e atribuir maior flexibilidade a sua gestao, 

com vista a corrigir assimetrias regionais. Por ainda nao ter sido publicado o diploma a data da 

produgao deste relatdrio e parecer, a Comissao C desconhece em pormenor o seu conteudo.

Mais a frente, na pagina 128 do mesmo Anexo XXII, uma nova atividade, identificada com o 

cddigo 1301, revela-nos que o FED pretende vir a concretizar em 2023 a sua participagao social e 

financeira em sociedades, consdrcios, fundagoes, associagoes, empreendimentos e projetos, 

reservando para o efeito uma verba de US$2,7 milhoes de dolares, sem mais adiantar sobre o 

assunto, nomeadamente sobre o risco desses investimentos, as areas de negdcio, as nacionalidade 

das entidades recetoras dos mesmos, ou estudos sobre as taxas de retorno exigidas a tais 

investimentos.
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A Autoridade da RAEOA registava ate 30 de setembro deste ano uma execu^ao da despesa 

especialmente modesta de 29,5%, ou seja, pagamentos de pouco mais de US$26,4 milhoes de 

dolares, da dotagao total de 89,6 milhoes de dolares que lhe foi atribuida pela lei do OGE para 

2022 e que se manteve inalterada com a aprovagao do OGE Retificativo de 2022.

Onde estao refletidos os rendimentos da RAEOA; tais como juros, etc. referidos no livro, mas nao 

na correspondente tabela de receitas da PPL?

A RAEOA nao prestou ainda ao Parlamento Nacional informagao alguma sobre os fluxos de caixa 

{cash flows) das varias contas bancarias abertas em nome da Autoridade e do FED, nem evidenciou 

as suas dividas a credores, limitando desse modo a informagao que o Parlamento tern ao seu dispor 

para decidir de forma informada, sobre a proposta orgamental da Regiao.

O capitulo III do articulado da PPL OGE 2023 e dedicado a proposta de Orgamento da Seguranga 

Social, compondo-se de um unico artigo, o artigo 7.° - Transferencias dos saldos da Seguranga 

Social. Porque o conteudo desse artigo ja consta do artigo 16.°, n.°s 1 e 2 da LEO, Comissao “C” 

considera que esse artigo da PPL de OGE 2023 e redundante, devendo ser expurgado da proposta 

de lei.

O subsetor da Seguranga Social e representado por duas instituigoes do Estado, o Institute Nacional 

de Seguranga Social (INSS) e o Fundo de Reserva da Seguranga Social (FRSS),

A projegao de receitas e de despesas do subsetor Seguranga Social para o proximo ano e identica, 

situando-se em US$235,715,306 dolares americanos, ou US$284,972,957 dolares, ao expurgar-se

SEGURANQA SOCIAL

Com a entrada em vigor da LEO, o articulado da proposta de lei orgamental foi substancialmente 

encurtado, passando de mais de 20 artigos (OGE 2021) para os atuais 10 artigos. A razao e simples, 

e evitar repetir na proposta de lei do OGE os comandos que a LEO ja preve.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republic j Democratic de Tinwr-Lette

Para o ano de 2022 o OGE aprovou a realizagao de uma transferencia do subsetor da 

Administragao Central para a RAEOA. Contudo, a consulta ao Portal de Transparencia do 

Orgamento a data de 30 de setembro de 2022 nao evidencia essa transferencia, no montante de 

aproximadamente US$5,6 milhoes de dolares. O Portal de Transparencia tambem nao evidencia a 

coleta de receitas por parte da Autoridade da RAEOA ao longo de todo o ano.



montante de
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Execugao ornamental da Seguranga Social: a semelhanga dos outros dois subsetores do Estado que 

integram o OGE, tambem a Seguranga Sogial esta obrigada pelo artigo 110.° da LEO, a prestagao 

regular, numa base trimestral, de informagao de reporte sobre a sua exeeugao orgamental e 

programatica ao Parlamento Nacional, de forma a possibilitar o controlo politico que compete a 

esse orgao de soberania. Contudo, somente em outubro deste ano, no momento da apresentagao 

da proposta de OGE para 2023 ao Parlamento Nacional, a Seguranga Social veio relatar a sua 

exeeugao orgamental e fisica (por programas) ate ao mes de julho de 2022, incumprindo a lei.

O orgamento de receita e de despesa da Seguranga distribui-se pelas tabelas VII, VIII E IX do 

Anexo a PPL de OGE 2023.

Em setembro de 2019 e posteriormente em junho deste ano, a Comissao “C” reuniu em Portugal 

com o Institute de Gestao de Fundos de Capitalizagao da Seguranga Social, I.P., tendo ficado a 

saber que o sistema de gestao da Seguranga Social de Timor-Leste em desenvolvimento ha varios 

anos com o apoio de Portugal esta longe de ficar concluido, sendo a responsabilidade imputavel a

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republic.* Detnocrinca de Timor-Leste

Excluindo os US$1,000 milhoes de dolares que sao destinados ao Fundo dos Combatentes da 

Libertagao Nacional, o Govemo atribui ao capital social, que engloba a saude, a educagao e a 

protegao social, 26% da despesa do OGE para 2023.

A exeeugao fisica e orgamental da Seguranga Social e reportada nas paginas 59 a 71 do Anexo 

XXI dos elementos informativos a Seguranga Social a PPL de OGE para 2023. De acordo com a 

informagao ai prestada, a Seguranga Social executou nos primeiros sete meses deste ano, somente 

15,6% do seu orgamento de despesa, um desvio assinalavel cujos motivos sera importante ao 

Parlamento Nacional apurar e corrigir.

E com base no ‘"Relatdrio” que acompanha a PPL de OGE para 2023, nos Desenvolvimentos 

Orgamentais, nos Elementos Informativos sobre a Seguranga Social compilados no Anexo XXI - 

Seguranga Social e no parecer setorial da Comissao “F” que a Comissao “C” tece as seguintes 

consideragoes acerca do subsetor da Seguranga Social.

o efeito da transferencia interna entre regimes da Seguranga Social, no 

US$49,257,651 dolares. O referido teto orgamental foi proposto pelo Governo e aprovado pelo 

Parlamento Nacional em maio deste ano, e consta da lei das Grandes Opgoes do Plano (GOP).
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Tambem na sua recente visita de trabalho a Portugal de junho de 2022, os membros da Comissao 

C questionaram o govemo portugues (Ministerio das Finan^as e Seguramja Social) e a Assembleia 

da Republica (UTAO) sobre leitura que o Governo e a Seguran^a Social tem tido sobre essa 

questao, tendo-lhes sido explicado que nao era a mais adequada, atendendo a que contabilidade 

publica timorense se baseia unicamente no sistema de base de caixa modificado e ainda nao dispoe 

de contabilidade patrimonial para o setor nao empresarial do Estado. Perante essa explica?ao, 

devera a Seguran?a Social procurar corrigir o procedimento incorreto de varies anos.

Alem do mais, desde o momento em que o excedente de execugao do Orgamento da Seguranga 

Social e transferido para o FRSS, esses dinheiros deixam automaticamente de ser considerados 

dinheiros publicos para passarem a ser considerados como dinheiros dos cidadaos beneficiaries do 

sistema da Seguranga Social, nao podendo, de forma alguma, ser confundidos com verbas do 

Estado.

A Seguranga Social preve arrecadar no proximo ano aproximadamente US$2,8 milhoes de dolares 

de rendimentos em resultado da capitalizagao do FRSS. A capitalizagao do FRSS e sem duvida 

uma boa noticia aguardada ha varios anos, que se aplaude, porque o nao investimento do fundo 

representa avultados prejuizos anuais para o mesmo.

Uma outra novidade que o Orgamento da Seguranga Social nos apresenta para o proximo ano e 

que a Comissao “C” aplaude, e a rapidez de adogao do classificador de despesas e receitas unico

Seguranga Social timorense, que continua sem selecionar os dois colaboradores timorenses que 

irao receber formagao em Portugal.
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Uma outra situagao que se arrasta ha anos e sem resolugao a vista, tem a ver com a contabilizagao 

incorreta, por parte da Seguranga Social, dos seus ativos financeiros como despesa, apesar dos 

diversos reparos da Comissao C. Tai contabilizagao desvirtua nao apenas o Orgamento da 

Seguranga Social como a sua execugao, empolando substancialmente as despesas anuais desse 

subsetor. Porque e um assunto que deve ser resolvido o quanto antes, volta a Comissao “C” a 

esclarecer ao INSS que os saldos da execugao da Seguranga Social sao transferidos no final de 

cada exercicio para o Fundo de Reserva da Seguranga Social para serem aplicados, devendo no 

momento da sua transferencia ser contabilizados como despesas da Seguranga Social (fluxo de 

saida de caixa), e nunca como ativos financeiros no ambito do OGE.
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do Setor Publico Administrativo recentemente aprovado, que permitira finalmente uniformizar 

toda a contabilidade publica do setor nao empresarial do Estado, como tornar tambem comparaveis 

as contas dos varies subsetores do Estado.

O subsetor da Seguranqa Social e uma area que se enquadra na esfera de competencias da 

Comissao “F”, pelo que a analise da politica setorial e das prioridades da Seguranqa Social e tratada 

no parecer setorial dessa comissao.
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O artigo 4.° da proposta de lei de OGE para 2023 autoriza o Governo a realizar levantamentos do 

Fundo Petrolifero para financiar o OGE, ate ao montante de US$1,346 milhoes (mil trezentos e 

quarenta e seis milhoes de dolares), dos quais US$490,1 milhoes correspondentes ao Rendimento 

Sustentavel Estimado (RSE). O Governo ficara obrigado por lei a notificar o Parlamento Nacional 

previamente a transferencia de cada tranche do Fundo Petrolifero, em conformidade com o 

disposto do n.° 8 da Lei n° 9/2005 Lei do Fundo Petrolifero, de 3 de agosto.

O RSE corresponde a 3% da riqueza petrolifera liquida acumulada no fundo soberano, sendo 

considerado esse valor como referencia para todos os calculos de sustentabilidade do Fundo 

Petrolifero. Atendendo a que Bayu-Udan e presentemente o unico o campo de exploraqao 
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O Plano do INSS para 2023 inclui 3 programas, o Programa do Regime Contributivo da Seguranqa 

Social, com uma despesa programada de aproximadamente US$10,7 milhoes de dolares, o 

Programa Regime nao Contributivo, com uma previsao de despesas de US$57,7 milhoes de 

dolares e o Programa Administraqao da Seguranqa Social, correspondentes as despesas de 

funcionamento do INSS, com US$5,4 milhoes de dolares, enquanto que o Plano do FRSS para o 

proximo ano inscreve apenas um programa, o Programa Contributivo de Capitalizaqao, com uma 

previsao de encargos na ordem dos US$162,0 milhoes de dolares.

O Plano da Seguranqa Social e descrito nas paginas 34 a 37 do Anexo XXI dos elementos 

informativos a PPL OGE 2023. Reparte-se por 4 programas, 7 subprogramas e constam das 

paginas 97 e 98.



petrolifera de operational, todos os calculos govemamentais sobre a produQao petrolifera futura

tem como unica referenda o produto da sua explora^ao.

A estrategia de investimento do Fundo Soberano de Timor-Leste inclui atualmente uma carteira

de liquidez a juntar a de crescimento e de rentabilidade, apos a Segmentagao do Fundo Petrolifera

ter sido ordenada pelo Govemo, em julho de 2021, por recomendagao do Ministro das Finangas.

Os investimentos nos mercados financeiros foram entao separados em duas carteiras, a Carteira de

Liquidez que e uma carteira de baixo risco de dinheiro e de titulos de baixa maturidade e nao detem

participagoes em agoes, destina-se a financiar os levantamentos destinados ao financiamento do

rentabilizagao a longo prazo), e composta em 35% por agoes, estando a restante riqueza acumulada

elevado do que o da carteira de liquidez. A atual estrutura do Fundo e apresentada na Figura 1,

juntamente com as suas participagoes noutros investimentos, tais como o seu investimento na

exploragao petrolifera, feito apor intermedio da empresa publica Timor Gap:

Figura I: Participagoes do Fundo Petrolifero em junho de 2022

1r

I
i

Ir

A lei do OGE 2022 autorizou o Govemo a transferir este ano, do Fundo Petrolifero para o OGE,

ate ao limite de US$2,552 milhoes (Dois mil quinhentos e cinquenta e dois milhoes de dolares).
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biota: Os valores sdo em percentagem do Total do Fundo.

Fonte: Gabinete de Politica e Gestao do Fundo Petrolifero, Ministerio das Finangas, setembro de 2022

Total Fund 
$17344-82

$1,105.43
(6.18%)

Financial Market 
Investments 
$17,229.12 
(96.55%)

I
Fixed interest 

$9,752.83 
(54.65%)

Liquidity Portfolio 
$2,973.37 
(16.66%)

Investment in Petroleum 
Operations 

$615.70 
(3.45%)

USD Cash 
$1,869.94 
(10.48%)
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I
Growth Portfolio 

$14,255.75 
(79.89%)

no Fundo aplicada em titulos do estado americano. O risco na carteira de crescimento e mais

OGE para os proximos tres anos. Quanto a composigao da Carteira de Crescimento (visando a

I
International Equities 

$4,502.91 
(25.23%)

DemsKrirtca.de


Ate 15 de outubro foram efetuados levantamentos em quatro momento diferentes, perfazendo

US$854 milhoes. A proxima tabela indica os meses em que cada um desses levantamentos teve

lugar:

Tabela 6— Levantamentos do Fundo Petrolifero efetuados em 2022
Dota$3o 2022

$ 300 OOP 000,00

do FP $ $ 854 OOO 000,00

15.10.2022

Na tabela 6 acima, extralda do Portal de Transparencia do Orqamento, confirma-se que o Govemo

voltou uma vez mais a nao registar este ano, no sistema integrado de gestao financeira gerido pelo

Ministerio das Finanqas, a previsao de levantamentos anuais do Fundo Petrolifero aprovados pela

lei do OGE. L>esconhece-se a razao por que ainda persiste em faze-lo, apesar dos sucessivos apelos

da Comissao C para que a situaqao fosse corrigida, atendendo ao desvio que provoca. Renova-se

por isso o apelo ao Ministerio das Finangas que em 2023 passe a incluir essa informagao no sistema

integrado de gestao financeira GRP.

O livro “Relatorio” que acompanha a proposta de lei de OGE 2023 disponibiliza nas tabelas 6 e 7

as projegoes do Govemo para os levantamentos do Fundo Petrolifero ate ao ano 2027, inclusive,

levantamentos que a primeira vista, aparentam ser incomportaveis perante o precipicio orgamental

que o Governo preconiza. Esses dados transcreveram-se na tabela que se segue:

Tabela 7 — Contribuigao do PF para o financiamento dos OGE de 2021 a 2027 (milhoes de dolares)

ano 2023 perfazem

milhoes de dolares americanos, mas observando a evolugao dos quatro anos seguintes, o panorama
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toma-se ainda mais preocupante. Em apenas cinco anos, de 2023 a 2027, o Govemo tern a intengao
54

T ransfe rencias 
Efetuadas
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_______Dotagao______
Rendimento Sustentavel Estimado 
Levantamentos acima do RSE
Total Levantamentos do FP

2021
547,1
600,8

1147,9

2025
439,9

1008,4
1 448,3

2022
554,1

1998,5
2 552,6

2023
490,1

856
1 346,1

2024
466,7
959,7

1 426,4

2026
411,5
1103

1514,5

2027
380,1

1195,2
1 575,3

$
$

450 OOO 000,00
104 OOO 000,00

Levantamentos em 2022 
_________ por meses 
Janeiro___________
Fevereiro_________
Margo_____________
Abril_______________
Maio______________
Junho_____________
Julho______________
Agosto____________
Setembro________
Outubro__________
Novembro________
Dezembro_______
Levantamentos 
em 2022

Fonte: Portal da Transparencia do OrQamento, em

Os levantamentos propostos para o a significativa quantia de US$1,346



ano.
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de extrair do Fundo Petrolifero ate US$7,3 mil milhoes de dolares americanos, para fmanciar o 

defice ornamental.

Retomando a analise do livro Relatdrio, a Tabela 6 reproduzida abaixo, contempla as projenoes 

govemamentais para o crescimento da riqueza do Fundo Petrolifero ate ao ano 2027, tomando em 

consideranao a sua atual previsao de levantamentos de receitas a arrecadar pelo Fundo ate esse
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2021
18905,0

719,6
1088,3
1147,9

19565,0

2022
19565,0

631,1
-1418,5
2552,6

16225,1

2023__
16225,1

115,2
561,9

1346,1
15556,1

Tabela 8- Cash flow do Fundo Petrolifero ate 2027 (milhoes de dolares)

Cash Flow do Fundo Petrolifero
Saldo Inicial do FP em cada ano
Receitas petroliferas (excl, Juros do FP)
Juros do Fundo Petrolifero, Liquidos* 
Total de Lexantamentos
Saldo do FP no final do ano

2024
15556,1

0,0
534,3

1426,4
14664,0

2025
14664,0

___00
501,8

1448,3
13717,6

2026
13717,6

0,0
466,6

1514,5
12669,7

2027__
12699,7

0,0
427,8

1575,3
11552,2

A receita de investimento reportada ate de final de junho de 2022 inclui a contabilizaqao de um 

prejuizo de US$85,65 milhoes de dolares associado aos emprestimos feitos a Timor Gap E.P. em 

dezembro de 2020. Estima-se que o retorno anual do investimento financeiro do Fundo para o ano 

2022 seja negative, atingindo (- 7,9%), o que se traduz numa perda anual de US$1,418,5 milhoes, 

fruto da grande volatilidade do comportamento do mercado de capitals mundial, resultante da 

instabilidade politica e economica global.

Fonte: Gabinete de Politica e Gestdo do Fundo Petrolifero, Ministerio das Finan<;as, setembro de 2022.

* Liquidos de toxas de gestao e reavaliaqdo do mercado.

As projeqoes govemamentais acima indicadas, que nao tern em conta a inflanao nem outras 

variaveis macroeconomicas para alem dos levantamentos previstos para os anos anteriores, 

apontam para que, ate final de 2027 o saldo da riqueza acumulada do Fundo Petrolifero se tenha 

reduzido para US$11,5 milhoes de dolares americanos, em resultado do esgotamento das receitas 

provenientes da exploragao petroliferaja a partir de 2024 e dos levantamentos excessivos dos anos 

anteriores, a superarem sempre, bastante, as receitas entradas. Alem disso, o desempenho total do 

Fundo ate 30 junho deste ano, obteve um retomo negative de 9,1%, tendo os rendimentos de 

investimento negatives reportados neste ano sido negatives em US$1,938 milhoes de dolares.

Segundo informaqao obtida no livro Relatdrio, as receitas petroliferas estimadas em 2022 sao 

revistas em alta de US$45,6 milhoes de dolares no OGE 2022 para US$631,1 milhoes de dolares, 
55



Receita Domestica

56
Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.0 46 /V (5") - Orqamento Geral do Estado para 2023

De acordo com dados fornecidos pelo Govemo no livro Relatdrio, no final de agosto de 2022 o 

total das receitas domesticas arrecadadas e depositadas no Fundo Consolidado de Timor-Leste 

(FCTL) e em outras contas do Banco Central de Timor-Leste era de US$107,2 milhoes (64%) do 

total inscrito no OGE para o ano de 2022, no valor de US$166,8 milhoes).

tendo por base a cobran^a real ate junho de US$582.5 milhoes e uma receita estimada de US$48.6 

milhoes para o resto do ano.

Com base na sua analise de sustentabilidade fiscal, o Govemo estima que o declinio da riqueza do 

FP se agrave nos anos subsequentes ate se esgotar completamente ate o final de 2034, se entretanto 

novas receitas petroliferas nao surgirem, e a politica fiscal permanecer inalterada.

O livro Relatdrio volta a evidenciar que em 2019, o Govemo decidiu emprestar US$650 do Fundo 

Petrolifero a Timor Gap, E.P. e as suas subsidiarias, para financiar a aquisigao de participagoes no 

projeto de desenvolvimento do Greater Sunrise, emprestimo cujos reembolsos ficaram vinculados 

as receitas da Timor Gap, E.P. com o projeto petrolifero, o que significa que o Fundo esta exposto 

ao sucesso ou insucesso desse projeto.

As receitas domesticas sao compostas por receitas tributarias, direitos aduaneiros, taxas e 

encargos, vendas de bens e servigos, rendimentos (locagoes, juros, dividendos e agoes), vendas de 

bens de capital, coimas e outras penalidades.
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Para o ano 2023, o Govemo preve que a receita domestica cresga para US$174,9 milhoes 

comparativamente ao ano anterior, quando o OGE a orgamentou em US$153,7 milhoes, com base 

no pressuposto que as receitas intemas beneficiem de uma combinagao do aumento dos direitos 

aduaneiros de importagao e da introdugao de novas taxas de impostos especiais de consume, 

contempladas pelo Governo da proposta de lei para o OGE de 2023; propoe-se por exemplo que 

os direitos aduaneiros de importagao aumentem dos atuais 2,5% para 5% no proximo ano.

O produto da receita domestica sofreu um grande declinio em 2021, especialmente devido a 

transformagao da Eletricidade de Timor-Leste (EDTL) e da Bee Timor-Leste em empresas 

publicas, o que implicou a sua exclusao do perimetro do Orgamento Geral do Estado e numa 

redugao de 74% nas Taxas e Encargos arrecadados nesse ano.



Emprestimos

/

O Govemo preve igualmente que as receitas fiscais possam aumentar com a implementagao do 

Imposto sobre o Valor acrescentado (IVA) no pais.

Como a despesa total orqamentada para 2023 sera superior a receita domestica a arrecadar propoe 

o Govemo ao Parlamento Nacional, financiar esse defice atraves de varias fontes, entre as quais 

emprestimos. A falta de receitas correntes suficientes para pagar a totalidade das despesas, obriga 

o Setor Publico Administrative a financiar o defice com receitas de capital, atraves de emprestimos 

(divida publica).

Analisando a informaqao relativa a evoluqao e sustentabilidade da divida publica prestada pelo 

Govemo nas pag. 59 e seguintes do livro ornamental “Relatorio”, e possivel discorrer o seguinte:

Nos ultimos anos, o Govemo alargou o numero de investimentos financiados por divida publica, 

na area das infraestruturas socials, incluindo a saude, educaqao, habitagao e agua e saneamento, 

ascendendo presentemente o valor acumulado da divida publica contraida pelo Estado, constituida 

pelos emprestimos externos contraidos, totalizava US$852,6 milhoes de dolares em agosto de 

2022, enquanto os desembolsos medidos no mesmo momento se ficavam pelos US$265,8 milhoes 

de dolares, uma execuqao muito reduzida comparativamente a divida subscrita, nas palavras do 

proprio Governo, que justifica a situaqao com o fato de varios projetos associados a emprestimos 
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A Proposta de Lei do OGE propoe a introduqao de novas taxas de imposto especial de consumo 

em 2023, incidindo sobre automoveis de passageiros, tabaco, agucar e bebidas agucaradas, o que 

se espera vira a contribuir para o crescimento das receitas domesticas no proximo ano. Alem disso, 

espera-se que as receitas fiscais sejam igualmente impulsionadas por reformas nos sistemas de 

cobranga de impostos, em particular a mudanga para o SIGTAS, o Sistema Padrao Integrado de 

Administragao Tributaria, que visa aumentar a capacidade da Autoridade Tributaria para garantir 

um maior cumprimento fiscal.

As receitas fiscais podem, no entanto, aumentar para alem do previsto como resultado da 

aprovagao de uma nova lei tributaria e de um novo codigo de procedimento tributario no proximo 

ano, que visa incorporar progressividade nas taxas de imposto e ampliar a base tributaria, bem 

como rever e harmonizar os impostos sobre o rendimento e sobre os salaries.

° 46 /V (5") - Or^amento Geral do Estado para 2023



58
Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n. ° 46/V(5a) - Orqamento Geral do Estado para 2023

Projeto de Agua e Saneamento em Viqueque, Lautem e Same - Emprestimo contraido junto do 

ADB pelo valor de US$47 milhoes de dolares, sem execu^ao prevista ate final de 2022. O 

desembolso previsto em 2023 e de apenas US$249 mil dolares;

Projeto Habita^ao Acessi'vel - Emprestimo ainda por celebrar com o Banco Mundial (WB) pelo 

montante de US$50 mil dolares a executar pela totalidade em 2023.

PARLAMENTO 
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Projeto de Fornecimento de Agua em Dili - Emprestimo no valor US$60,5 milhoes de dolares 

contraido junto do Banco Mundial (WB), sem qualquer execugao ate ao momento e com uma 

alocagao para 2023 de US$249 mil dolares.

significativos serem programas relativamente novos ou prestes a iniciar a sua fase de 

implementagao, incluindo os projetos de Abastecimento de Agua de Dili e Baucau, o projeto de 

desenvolvimento do Aeroporto Intemacional Presidente Nicolau Lobato e o projeto de Melhoria 

do Sistema de Educagao Basica.

O que o Govemo pela primeira vez nao indica no atual livro orgamental "Relatdrio”, anterior Livro 

1, e que perante as instituigoes financeiras internacionais com as quais ja contratualizou 

emprestimos, o Estado acumulou ate ao momento uma divida publica de US$852,6 milhoes de 

dolares, nem as taxas de juros a que esses emprestimos estao sujeitos ou os seus periodos de 

carencia, o que na opiniao desta Comissao reduz substancialmente a transparencia nesta materia.

Projeto de Fornecimento de Agua em Dili - Emprestimo no valor US$60,5 milhoes de dolares 

contraido tambem junto do Asian Development Bank - ADB, sem qualquer execugao ate ao 

momento. O desembolso previsto em 2023 e tambem de US$249 mil dolares.

Projeto de Agua e Saneamento em Baucau - Emprestimo no valor de US$28,9 milhoes 

contraido junto do Banco Mundial (WB) e com uma alocagao orgamental para 2022 de US$3,0 

milhoes de dolares. O desembolso previsto para 2023 e de US$449 mil dolares.

So no Anexo XX respeitante ao Fundo de Infraestruturas, e possivel recolher muito a custo alguns 

dados sobre os emprestimos em curso e os montantes subscritos, ja executados e ainda por 
executar. Sao eles:
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Projeto de Fornecimento e Transforma^ao de Educa^ao Basica - Emprestimo no valor 

US$20,0 milhoes de dolares ja contraido junto do Banco Mundial (WB), a execu^ao programada 

para 2022, mas que nao se ira concretizar e de US$2,6 milhoes de dolares e uma alocaijao prevista 

para 2023 de US$2,0 milhoes de dolares.

Da informa<?ao prestada acima, retira-se que neste memento existem dois emprestimos contraidos 

pelo mesmo valor, para o Fornecimento de Agua em Dili, junto de buncos diferentes.

A analise da sustentabilidade da divida publica feita pelo Governo, tendo em considerate o peso 

dos emprestimos ja subscritos comparativamente a capacidade de o pais gerar riqueza, medida 

pelo Produto Interne Bruto (PIB), mantem-se ainda razoavelmente abaixo do limite de 30% a 40% 

recomendado pelo FMI para paises de baixo rendimento como e o caso de Timor-Leste, devendo 

a divida permanecer em niveis sustentaveis por mais 3 a 4 anos, nas palavras do Governo.

Os emprestimos contratados beneficiaram ate agora de uma taxa media de juros de cerca de 1,21%, 

e o Governo sustenta que o custo do fmanciamento do Estado atraves de emprestimos ira manter- 

se mais competitive do que o recurso a utilizaijao da riqueza acumulada no Fundo Petrolifero para 

fmanciamento do OGE, havendo ainda margem para aumentar o fmanciamento atraves de divida
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Projeto de extensao da pista do Aeroporto de Dili - Emprestimo no valor de US$135,0 milhoes 

de dolares, celebrado com o ADB, com uma aloca^ao ornamental para 2022 no valor total de 

US$2,9 milhoes de dolares que nao se ira concretizar ate final do ano, e uma alocanao prevista 

para 2023 de US$5,0 milhoes de dolares.

A fazer fe no Anexo I do orqamento do FI por programa e projetos (Anexo XX a PPL) existem 

ainda mais outros 30 projetos de construnao e supervisao de estradas em todo o pais, celebrados 

pelo Governo com o ADB, com o WB e com o JICA, muitos dos quais ainda sem qualquer 

execunao. O valor global contratado pelo estado com estes 3 bancos soma US$427,2 milhoes de 

dolares e a execute prevista para 2023 sera de US$20,5 milhoes.

Projeto de Modernizanao da Distribuito de Energia - Emprestimo no valor de US$3,5 

milhoes de dolares, celebrado com o ADB, com uma alocaQao ornamental prevista para 2022 no 

valor total do emprestimo, mas que nao se concretizara ate final deste ano, e com uma alocanao 

prevista para 2023 de US$1,5 milhoes de dolares.
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e continuar a contrair emprestimos em niveis sustentaveis, se os emprestimos forem utilizados para 

investimentos a longo prazo.

O desembolso de emprestimos proposto pelo Govemo para o ano 2023 e de US$74,1 milhoes de 

dolares, com tendencia a aumentar nos proximos anos e, no artigo 5.° da PPL de OGE 2023, o 

Governo solicita ao Parlamento Nacional que o autorize a assinar novos emprestimos (emitir nova 

divida publica) ate ao maximo de US$200 milhoes de dolares, para serem amortizados ate 40 anos.

O Apoio Direto ao Orqamento (ADO) e considerado como um financiamento ao Orqamento Geral 

do Estado 2023, porque utiliza o sistema de fmangas publicas do Govemo (o dinheiro e depositado 

numa subconta do Tesouro) e e executado dentro do Orqamento, seguindo as normas de execuqao 

orgamental. Os fundos provenientes do ADO sao entregues diretamente ao Govemo sem alocaqao 

previa a uma determinada despesa.
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Para o proximo ano o governo adota como prioridade a "utilizaqao de cada vez mais fontes 

alternativas de financiamento, como emprestimos concessionais e comerciais e titulos do Tesouro” 

(Pag. 7 do livro ornamental “Relatorio”).

No proximo ano o Governo preve novamente regular e emitir os primeiros titulos do tesouro 

direcionados para entidades e fundos nacionais, que lhe irao proporcionar uma nova fonte de 

receitas e reduzir o custo de financiamento do OGE. Esta e uma promessa do Govemo com varies 

anos que se mantem por concretizar, mas e entendimento desta Comissao que a questao de 

encontrar alternativas complementares de financiamento do Estado se torna cada vez mais 

premente, ate para conseguir prolongar a vida util do Fundo Petrolifero por mais alguns anos.

A Comissao C alerta para a possibilidade de a partir de 2023, inclusive, todos os subsetores do 

Estado passarem a ter autorizaqao para subscreverem divida publica de curto, medio e longo 

prazos, inclusivamente a margem do OGE e do Parlamento Nacional em determinadas situaqoes, 

como o sejam durante a vigencia do periodo duodecimal, nos termos do artigo 28.° n.° 1 alinea g) 

e do artigo 75.° da LEO, sendo essa uma area relativamente “cinzenta” sobre a qual mais nada e 

possivel apurar na proposta ornamental do proximo ano. Porque o Governo nao o refere, o limite 

maximo de US$200 milhoes de dolares de divida publica a subscrever pelo Estado no proximo 

ano podem como destino a Administraqao Central ou outro subsetor.



Parcerias Publico-Privadas

carteira a desenvolver no modelo de

61
Relatdrio e Parecer sobre a Proposta de Lei n.° 46 /V (51) ~ Orf amenta Geral do Estado para 2023

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republics DemocrMtci Je Timor-Leste

A PPP Turismo Cristo-Rei encontra-se na fase de preparagao do Estudo de Viabilidade e o 

Govemo estima que o projeto custara US$3,115 milhoes, incluindo o piano de mudanga do 

estacionamento para o terreno da Area Branca. O Fundo das Infraestruturas tem alocado US$300 

mil dolares no OGE de 2023 para o Programa Uabitagao Acessivel, US$667 mil dolares para

O Governo da Australia, por seu turno, ira fmanciar US$8,2 milhoes nos proximos dois anos dois 

programas tambem, o Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos e o Programa Bolsa de 

Mae. O Governo, no livro Relatdrio, disponibiliza somente informagao do financiamento de 

US$1,6 milhoes para o Programa Bolsa de Mae para 2023. No entanto, a Australia pretende 

reforgar o montante do seu apoio financeiro a tres programas govemamentais no proximo ano, os 

dois programas anteriormente referidos e tambem o Programa Mobilidade Trabalhista e 

Capacitagao. Este apoio adicional tem um orgamento estimado de US$12,7 milhoes, mas os 

acordos especificos para estes apoios ainda nao foram concluidos.

Presentemente Timor-Leste tem seis projetos em 

financiamento de Parceria Piiblico-Privada (PPP), um desses projetos encontra-se em Fase de 

Implementagao e Operagao, a PPP do Porto da Baia de Tibar e um em Fase de Aquisigao e 

Negociagao na area do Diagndstico Medico, enquanto outros estao em Fase de Avaliagao da 

Viabilidade (Habitagao Acessivel, Cristo Rei, Porto de Dili e Aeroporto Intemacional Presidente 

Nicolau Lobato em Dili), este ultimo ja atualmente em fase de aquisigao, para a fase um da 

extensao da pista. O Projeto de Desenvolvimento do Aeroporto em Dili esta a ser desenvolvido na 

modalidade PPP Hibrida, um acordo de financiamento combinado, em que algumas componentes 

das infraestruturas aeroportuarias sao custeadas por investimentos publicos a fmanciar por 

emprestimos, doagoes e financiamentos estatais, enquanto outros componentes sao custeados por 

investimentos do setor privado. O valor do emprestimo que ira ser contraido para este projeto e de 

US$165 milhoes de dolares.

Em 2023 a Uniao Europeia ira fmanciar US$3,3 milhoes de ADO, atraves de dois programas, o 

Programa de Nutrigao (US$2,2 milhoes) e o Apoio Orgamental a Desconcentragao e 

Descentralizagao (US$1,1 milhoes).

e o



mais US$222 mil para o Projeto

Saldos Gerencia

Rendimentos
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No caso da Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, o saldo de gerencia para 2023 

inscrito na Proposta de lei do OGE 2023 e US$118,7 milhoes de dolares.

No caso da Seguran^a Social, a situagao e distinta, porque os saldos apurados no final de cada ano, 

revertem obrigatoriamente para o Fundo de Reserva da Seguranga Social, e se destinam a 

capitalizagao.

O livro orgamental Relatdrio informa que a conta garantia {escrow account) criada pelo Governo 

de Timor-Leste para o fmanciamento do Projeto de PPP do Porto de Tibar tern vindo a render juros 

desde a sua criagao, acumiilando esses juros ate 31 de agosto de 2022, US$8,829 milhoes de 

dolares. A data prevista para a conclusao deste projeto de PPP em Tibar e o dia 30 de novembro 

de 2022, deverao os juros acumulados na conta em Singapura serem depois devolvidos aos cofres 

do Estado. Os documentos apresentados pelo Governo nao explicam se esses juros estao ja a ser 

previstos como receita nao petrolifera, no OGE de 2023.

A Proposta de lei do OGE 2023 contempla na Tabela IV as receitas provenientes de rendimentos, 

no montante total de US$5,526 milhoes de dolares com origem em tres rubricas: Rendas 

(US$3,890 milhoes de dolares), Dividendos e participagoes (US$1,635 milhoes de dolares) e Juros 

(US$1,471 milhoes de dolares).

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republita Detnocririci de Timor-

Assessoria Financeira para o Projeto Diagnostico Medico e 

Turismo Cristo-Rei.

Conforme informagao obtida na Conta Geral do Estado de 2021, o Saldo de Gerencia do Tesouro 

e da RAEOA no fim desse ano ascendeu a US$455,043 milhoes de dolares, dos quais US$330,7 

milhoes transitaram como saldo de gerencia do Tesouro com a aprovagao do Orgamento Geral do 

Estado para 2022.

No final do mes de agosto de 2022, o Governo contabilizava um salto total de caixa de US$535,3 

milhbes, englobando o total depositado nas contas do Governo Central e da RAEOA. O saldo da 

conta do Tesouro a ser integrado no orgamento do proximo ano na Administragao Central e de 200 

milhoes de dolares americanos, um valor que tambem ja surgia na Lei das Grandes Opgoes do 

Plano, como valor estimado.
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Com base na nota tecnica preparada pelos services a pedido do Senhor Presidente do 

Parlamento Nacional, a proposta de lei de OGE para 2023 foi admitida, e baixou a todas as 

comissoes especializadas permanentes, para emissao de parecer.

Para 2023, o Governo atribuiu US$600 milhoes de dolares ao financiamento das 275 medidas- 

chave, agrupadas em torno de 16 areas estrategicas e alinhadas com os subsectores do Plano 

Estrategico Nacional (PED), que o Parlamento Nacional aprovou em maio deste ano no ambito

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republics DemocrMica de Timor-Leste

5. Igualmente prejudica a transparencia ornamental o nao cumprimento, por parte do Ministerio 

das Finanqas, dos prazos legais para a publicanao das Contas do Estado de 2022 e dos relatorios 

de execuqao ornamental, a partir de Janeiro de 2022. A Comissao C critica fortemente a 

situanao e a ONG La ’o Hamutuk tambem o lastima na analise a proposta ornamental que 

submeteu a Comissao C.

4. Causa igualmente apreensao que o Governo tenha decidido introduzir tao subitamente um novo 

classificador de despesas e receitas e novos codigos para os programas e titulos ornamentals, 

sem previamente assegurar a devida formanao as entidades responsaveis pela introdunao de 

dados ornamentals no sistema e realizar os testes necessarios para evitar graves erros na 

classificanao das receitas e das despesas em 2023.

A proposta de OGE para 2023 foi apresentada pelo Governo ao Parlamento Nacional, para 

consideranao e aprovanao em 3 de outubro de 2022, ultrapassando a data-limite fixada pelo n.° 

1 do artigo 52.° da Lei n.° 2/2022, de 10 de fevereiro (LEO). Por lei, a iniciativa legislativa 

deve ser submetida ate ao dia 1 de outubro.

3. A proposta de lei subordina-se ao tema "Investimento produtivo e crescimento inclusivo”, 

compreendendo o Articulado composto por 10 artigos e um Anexo com 12 tabelas ornamentals 

e, comparativamente a 2022, sofre alteranoes significativas, em resultado da aplicanao pela 

primeira vez, das novas regras introduzidas pela nova Lei de Enquadramento do Orqarnento 

Geral do Estado e da gestao financeira piiblica (LEO). As alteranoes sao de tai forma 

profundas, que tornaram a analise comparativa com os anos anteriores uma tarefa praticamente 

impossivel para a Comissao C, o que nao abona a favor da transparencia ornamental.
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PARLAMENTO 
NACIONAL 
RepublicsDetnsxratirade Timor-Leste

9. A proposta govemamental de receitas da Administra^ao Central iguala a de despesas, fixando- 

a em US$2,8 mil milhoes de dolares, limitando tambem o teto de receitas e despesas da 

Seguran^a Social em US$235,7 milhoes de dolares e o teto de receitas da RAEOA em 

US$121,2 milhoes de dolares, o que supera a despesa da Regiao calculada em US$120 milhoes 

de dolares.

Ao fixar a receita total do Setor Publico Administrativo em US$3,157 mil milhoes de dolares 

e a despesa total em US$3,156 mil milhoes, a proposta ornamental para 2023 e apresentada 

pelo Governo como sendo superavitaria, quando factualmente nao o e, uma vez que o 

“excedente ornamental” e constituido a custa de mais levantamentos excessivos desnecessarios 

do Fundo Petrolifero.3 Comparativamente ao OGE 2022, a proposta ornamental de 2023 traduz 

uma redunao global na despesa do Estado de US$264 milhoes de dolares.

E uma imposinao constitucional que o OGE contenha a previsao global de todas as receitas e 

despesas dos servinos e entidades do Setor Publico Administrativo, desagregadas para cada um 

dos seus tres subsetores, o subsetor Administranao Direta do Estado, o subsetor da Regiao 

Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) o subsetor da Seguranna Social. A 

proposta de lei de OGE para 2023 cumpre esses requisitos.

2 Ver: Anexo XX: Distribuiijao do OGE por Medidas de Grandes Op9des do Plano (GOP)
3 A receita e a despesa propostas para o OGE de 2023, deveriam igualar-se. Quando o Governo apresenta uma proposta de lei em 
que o valor da receita e superior a despesa, significa na pratica que Governo tem a intemjao de retirar do Fundo Petrolifero mais do 
que realmente necessita para financiar as suas despesas do proximo ano. Umorfamento superavitario justifica-se quando acobran<;a 
de receitas ultrapassa os gastos, o que nao e de todo o caso, e da uma imagem falsa sobre o real desempenho economico do pais.
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10. Na Exposinao de Motives a proposta de lei de OGE, afirma o Governo que em 2023 o maior 

peso ornamental sera dado ao Capital Social, mas os numeros contradizem-no. De facto, o 

Capital Social consumira 33% da dotanao total do OGE, mas o setor Institucional consumira 

38%.

da lei das Grandes Opnoes do Plano (GOP).2 Com a aprovanao das GOP, o Governo 

comprometeu-se tambem a atingir no proximo ano 28 resultados nacionais; contudo, na 

proposta ornamental que apresentou ao Parlamento Nacional para 2023, nao faz qualquer 

referenda a esses resultados nem aos recursos financeiros que lhes atribuiu, uma situanao que 

tera que ser esclarecida com o Senhor Primeiro-Ministo e regularizada mediante uma proposta 

de aditamento.
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11. Tanto o valor da receita global e da despesa global do OGE, como das dotagoes orgamentais 

dos tres subsetores do Setor Publico Administrativo, coincidem com os limites orgamentais ja 

fixados pelo Parlamento Nacional em maio deste ano e aprovados na lei das Grandes Opgoes 

do Plano (GOP).

12. A lei das GOP fixou com carater vinculativo para o Govemo, os limites maximos da despesa 

e da receita para o proximo ano, contudo essa limitagao nao se aplica ao Parlamento Nacional, 

o qual mantem o poder de alterar a proposta orgamental para mais ou para menos se assim o 

entender, caso considere que os pressupostos macroeconomicos que justificaram a aprovagao 

das GOP em maio se alteraram desde entao, ou por consideraram necessario ajustar a dotagao 

orgamental a capacidade de execugao orgamental historica do Governo, de forma a aumentar 

a vida util do Fundo Petrolifero atualmente estimada em 12 anos.

15. Para financiar as despesas do proximo ano o Governo vem requerer, ao abrigo do artigo 4.° da 

proposta de lei orgamental, a autorizagao do Parlamento Nacional para transferir do Fundo 

Petrolifero ate US$1,346 mil milhoes de dolares, valor esse que excede em US$856 milhoes 

de dolares o valor do Rendimento Sustentavel Estimado, calculado em US$491 milhoes de 

dolares para o ano 2023.

PARLAMENTO
NACIONAL
Republics Democriticade Timor-L««e

13. Habitualmente o Govemo demonstra modesta capacidade de execugao orgamental, solicitando 

ao Parlamento Nacional que aprove orgamentos demasiado ambiciosos, que delapidam 

desnecessariamente o fundo soberano de Timor-Leste e, sobretudo, dao sinais errados a 

economia. Em 2023, com a realizagao de Eleigoes Legislativas antecipa-se novamente um 

grande abrandamento da execugao do OGE.

14. Globalmente, a execugao acumulada das despesas do OGE 2022 ate 30 de setembro, fixava-se 

em 33,6% no que se refere a pagamentos programados, mas, individualmente, muitos servigos 

e entidades do Setor Publico Administrativo nem sequer atingia ainda 30%, como e o caso do 

Fundo COVID-19 (com 27%), do Fundo das Infraestruturas (com 17,6%), do Fundo Especial 

de Desenvolvimento Atauro - FEDA (com 0,1%), da Secretaria de Estado de Cooperativas 

(com 9%), do Ministerio da Solidariedade Social e da Inclusao (com 9,9%), do Ministerio do 

Turismo, Comercio e Industria (com 9,5%) ou o titulo das Dotagoes para todo o Govemo (com 

13%).
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20. O Govemo submeteu em abril deste ano uma proposta de OGE Retificativo ao Parlamento 

Nacional, com pedido de prioridade e urgencia na sua aprecia^ao, onde contemplou a criagao 

do Fundo dos Combatentes da Libertagao Nacional com uma dotagao de mil milhoes de 

dolares, fundo esse que ate hoje, cinco meses depots, continua a reportar uma execugao 

orgamental nula.

18. A RAEOA propoe para 2023 a utilizagao do saldo acumulado no seu FED (Fundo Especial de 

Desenvolvimento) para fmanciar grande parte das suas despesas correntes, quando esse fundo 

por lei se destina exclusivamente a projetos de investimento.

PARLAMENTO
NACIONAL
Republiirj Dem<xriticade Timor-lxite
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19. O Govemo volta a reorgamentar no ano 2023 o Fundo dos Combatentes da Libertagao 

Nacional (FCLN), pelo montante inicial de US$ mil milhoes de dolares que lhe foi atribuido 

pelo OGE 2022. A reintegragao total do saldo transitado que nao sera utilizado num so ano, 

nao so inflaciona desnecessariamente a dotagao global do OGE como tambem nao e aceitavel 

numa contabilidade publica que utiliza exclusivamente o sistema de base de caixa modificado, 

tratando-se de um ativo financeiro contabilizavel apenas em contabilidade patrimonial. 

Situagao analoga passa em relagao ao FRSS (Fundo de Reserva da Seguranga Social), em que 

a situagao e ainda mais inaceitavel porque os dinheiros acumulados no fundo da SS, de acordo 

com o diploma legal que o criou, nem sequer sao considerados dinheiros publicos, nao se 

tratando por isso de despesas do Estado.

16. O Governo estima que o saldo acumulado no Fundo Petrolifero no final de 2022, que 

correspondera tambem ao saldo inicial do Fundo a 1 de Janeiro de 2023, se situe em apenas 

US$16,23 mil milhoes de dolares. Com o objetivo de aumentar a receita nao petrolifera, o 

Governo propoe-se aumentar a carga fiscal no proximo ano, com o aumento de taxas de 

imposto e a introdugao de novos impostos.

0 46 /V(5") - Or^amento Geral do Estadopara 2023

17. Na proposta orgamental de 2023 e no sistema GRP e Dalan ba Futuru Timor-Leste, foram 

introduzidos pela primeira vez 11 novos titulos orgamentais comparativamente ao OGE de 

2022, entre os quais o Fundo Especial de Desenvolvimento (FED) da RAEOA, a Agencia 

Nacional de Planeamento, Monitorizagao e Avaliagao (ANAPMA), o Fundo dos Combatentes 

da Libertagao Nacional (FCLN), o Institute Nacional de Seguranga Social (INSS), o Fundo de 

Reserva da Seguranga Social (FRSS) e a Autoridade Nacional do Petroleo e Minerals (ANPM), 

entidade esta que Comissao C congratula, por ser uma das suas recomendagoes de varios anos.
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Recomenda-se a leitura atenta dos pareceres setoriais produzidos pelas demais comissoes 

especializadas permanentes e dos pareceres escritos do Conselho Consultivo do Fundo 

Petrolifero (CCFP), do GMPTL e da ONG La 'o Hamutuk, por tecerem importantes 

consideratjioes e preocupai^oes em relagao a proposta de lei de OGE para 2023 apresentada pelo 

Governo.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republic* Democriiicade Tinw-Leste

Nao se vislumbrando a utilidade de o Governo em replicar na proposta de lei de OGE 2023 os 

artigos ja previstos na nova Lei de Enquadramento Orqamental (LEO), concretamente o artigo 

7.° relative as Transferencias dos saldos da Seguran^a Social (ver o n.° 2 do artigo 16 de LEO) 

e o artigo 9.° sobre Controlo parlamentar (ver o n.° 4 do artigo n.° 110 da LEO), recomenda-se 

que os mesmos sejam eliminados do articulado da proposta de lei, por se consideraram 

redundantes.

4. A Comissao C acompanha e refonja a recomenda<?ao da Comissao B, para que em sede de 

Sessao Plenaria se discuta com a profundidade que o assunto merece, as implicates legais do 

artigo 8.° - '‘Alteraqdes organicas” da proposta de lei, com especial relevo pela continuidade e 

garantia legal dos atuais termos preceituados na LEO, em concrete, as alteraqoes ornamentals 

da competencia do Parlamento Nacional e as alteraQoes ornamentals da competencia do 

Governo, e se pondere uma eventual proposta de eliminanao a esse artigo.

5. Porque a informanao esta em falta, recomenda-se ao Plenario que determine ao Governo a 

entrega ate final do primeiro dia de discussao na generalidade da proposta de lei de OGE 2023,

Recomenda-se a Sua Excelencia o Presidente do Parlamento Nacional que, como forma de 

ultrapassar definitivamente as divergencias na interpretanao que tern vindo a ser feita pelo 

Ministerio das Finannas e pela Comissao de Finannas Publicas sobre a contabilizanao de ativos 

e passives financeiros e nao financeiros no atual sistema contabilistico de base de caixa 

modificado utilizado pelo Setor Publico Administrative, solicite se possivel ate final do 

corrente mes, um parecer sobre o assunto ao International Accounting Standards Board 

(IASB), a organizanao intemacional independente responsavel pelo descnvolvimento das 

Normas Intemacionais de Contabilidade (IAS).
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6. Recomenda-se que seja revista em sede de Sessao Plenaria do Parlamento Nacional, a dotatjao 

ornamental do Fundo Especial de Desenvolvimento (FED) da RAEOA, atendendo a que a 

proposta orqamental para 2023, tai como agora esta, autoriza esse fundo a financiar despesas 

correntes, contrariando o disposto na lei que o criou.

a quantificanao ornamental de cada um dos 28 resultados nacionais a que se comprometeu 

perante o Parlamento Nacional e que foram aprovados pela lei das Grandes Opnoes do Plano 

para 2023.

Em prol da legalidade, da transparencia e do poder fiscalizanao dos orgaos de soberania e da 

sociedade civil sobre a execunao ornamental do Govemo, recomenda-se ao Ministerio das 

Finannas que de cumprimento a LEO no tocante as suas obriganoes de reporte, cumprindo os 

prazos legais para a publicanao no seu website oficial, dos relatorios trimestrais e semestrais 

de execunao ornamental, da CGE, bem como os relatorios anuais sobre o Fundo Petrolifero e 

assegure o devido acompanhamento sobre a publicanao dos relatorios financeiros anuais das 

empresas publicas.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Repubiici Detruxrlticide Timor-Gtte

Recomenda-se a Sua Excelencia o Primeiro-Ministro que incumba a ANAPMA de ultimar o 

Quadro Nacional de Planeamento Integrado de Medio Prazo e de o submeter a Conselho de 

Ministros para aprovanao de forma a que o Governo consiga aprovar o seu Plano Nacional de 

Medio Prazo a tempo de o mesmo poder informar a proposta de lei das Grandes Opnoes do 

Plano para 2024, assegurando o alinhamento de todos os servinos e entidades do Setor Publico 

Administrativo para com as prioridades do Estado, na fase de aprecianao das Grandes Opnoes 

do Plano para 2024, em maio de 2023.

Volta a recomendar-se ao Governo que proceda urgentemente a regulamentanao da Lei n. 

13/2011 que aprovou o Regime da Divida Publica, para disciplinar de uma vez por todas, esta

A modesta execunao ornamental observada num grande numero de organismos do Estado ate 

final do mes de setembro, evidencia as grandes dificuldades que os mesmos continuum a ter 

na implementanao dos seus programas, subprogramas e atividades, devendo ser 

responsabilizados politicamente pelo seu fraco desempenho e ajustadas pelos membros do 

Parlamento Nacional as dotanoes ornamentals que lhes sao propostas para o proximo ano.



6.

69

A consulta ao Portal de Transparencia do Or^amento confirma que o Govemo continua a nao 

proceder ao registo da estimativa de levantamentos anuais do Fundo Petrolifero aprovados pela 

lei do OGE, no sistema integrado de gestao financeira gerido pelo Ministerio das Finangas 

(GRP). Desconhece-se por que continua a omitir esses dados e a contribuir para a distorgao da 

informagao que e prestada sobre a execugao orgamental da receita do OGE, contribuindo para 

o aumento da desorgamentagao. Assim recomenda-se o Ministerio das Finangas que o faga 

desde ja.

PARLAMENTO 
NACIONAL 
RepuMica Democritica de Timar-lajjte
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area de especial complexidade, mas atualmente bastante permissiva para o Estado, num 

momento em que cada vez mais o Govemo se propoe recorrer a essa modalidade de 

financiamento do Estado e se toma necessario salvaguardar a sustentabilidade das finangas 

publicas para as geragoes vindouras.

5. Recomenda-se novamente a Seguranga Social que acelere a conclusao do sistema informatico 

de gestao da Seguranga Social, que ha anos continua a a ser desenvolvido com o apoio do 

governo portugues, de modo a comegar finalmente a investir e rentabilizar os excedentes 

depositados na conta do Fundo de Reserva da Seguranga Social, com o objetivo de 

salvaguardar a sustentabilidade do mesmo para os seus beneficiarios atuais e futuros.
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7. A ANAPMA que tente concluir em tempo util no sistema de Planeamento, Monitorizagao e 

Avaliagao do Governo, o novo modulo que esta a desenvolver, com o aval da Comissao C, 

com vista a automatizagao das propostas de alteragao as tabelas da proposta de lei do OGE, 

para que o mesmo possa ser testado, apresentado a Mesa do Parlamento Nacional e a todas as 

comissoes especializadas permanentes, e implementado ainda a tempo do OGE para 2023.

9. Ao Ministerio das Finangas que faga o apuramento de todos os servigos da Administragao 

Direta e Indireta que de facto geram receitas para os cofres do Estado e passe a incluir na 

proposta orgamental a estimativa das receitas a arrecadar por cada um deles, com o objetivo 

de promover uma maior responsabilizagao dos gestores publicos, possibilitar um controlo mais

8. Ao Ministerio das Finangas que, com a colaboragao da ANAPMA, assegure uma formagao 

completa a todos as entidades do Setor Publico Administrative, sobre todas as alteragoes e as 

novas regras orgamentais introduzidas pela nova LEO, ate final do corrente ano.
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12. Que crie politicas e solu^oes ativas de emprego, que contribuam para a retenqao dos jovens no 

pais.

14. A Comissao C acompanha e subscreve a recomendaqao da Comissao “G” para que o Govemo 

torne publicos todos os dados financeiros e fisicos sobre as Uma Lulik.

16. A Comissao C acompanha e subscreve a recomendaqao da Comissao “F” para que o Governo 

proceda a regularizaqao do pagamento das dividas a clinica Iheal Medical Center, na Malasia.

PARLAMENTO 
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11. Ao Ministerio do Petroleo e Minerais que impulsione e concretize os projetos que tern em 

carteira na area das energias renovaveis, com o apoio dos Parceiros Desenvoivimento, para se 

conseguir reduzir a fatura energetica do pais e fazer chegar a energia a todo o pais.

10. A lei do Fundo Petrolifero preve que todos os levantamentos acima do RSE (Rendimento 

Sustentavel Estimado) sejam utilizados para financiar despesas de investimento de capital para 

o desenvoivimento de infraestruturas estrategicas do pais, mas essas verbas continuam a ser 

livremente utilizadas pelo Govemo para financiar despesas correntes, apesar dos sucessivos 

alertas da Comissao C. Recomenda-se maior prudencia e bom senso nos levantamentos do 

Fundo, tanto mais que se projeta o seu esgotamento nos proximos 12 anos.

13. A Comissao C acompanha e subscreve a recomendaqao da Comissao “A” enderegada ao 

Ministerio das Finangas, para que proceda a reconfiguragao do Portal de Transparencia do 

Orgamento, e nele inserir informagao sobre as taxas de execugao orgamental, nao apenas por 

subprogramas, mas tambem por programas.

15. A Comissao C acompanha e subscreve a recomendagao da Comissao “F” para que seja 

reforgado o apoio as Uma Mahon, para que as vitimas de violencia baseada em genero possam 

ser apoiadas e de forma que o Plano de Agao Nacional - Violencia Baseada em Genero, seja 

implementado.

efetivo por parte do Parlamento Nacional sobre a execugao orgamental e assegurar que o 

registo rigoroso de toda a informagao fmanceira relevante.

17. A Comissao C acompanha e subscreve a recomendagao da Comissao “E” para que o Govemo 

proceda a uma avaliagao ponderada e rigorosa na criagao de novas empresas publicas, com 
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acesso.
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especial enfoque no que respeita a capacidade de gerar receita, bem como, na defini^ao de um 

pacote remuneratorio ajustado a obten£ao de resultados.

22. A todos os ministerios, que respeitem a autoridade deste orgao de soberania e comparegam as 

audigoes sempre que para elas sejam convocados, e que, na impossibilidade de o fazerem, 

justifiquem antecipada e fundamentadamente a sua ausencia, para nao prejudicarem os 

trabalhos legislatives e de fiscalizagao politica sobre a atividade do Govemo, que a 

Constituigao atribui ao Parlamento Nacional.

18. A Comissao C acompanha e subscreve a recomendagao contida no parecer apresentado pela 

ONG La ’o Hamutuk sobre a proposta de OGE para 2023, para que o Govemo fornega os custos 

estimados de cada programa para os proximos quatro anos, para que o Parlamento Nacional 

possa considerar e avaliar as alocagoes propostas com base no seu custo global.
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19. A Comissao C acompanha e subscreve as recomendagoes da Comissao “D” para que o 

BNCTL, atualmente com uma confortavel liquidez fmanceira, faga mais investimentos para se 

expandir nos municipios, melhorar o seu atendimento, trabalhar mais para socializar o seu 

produto e taxas de juros, com o objetivo de atrair mais clientes e simplificar o processo de 

acesso ao Credito Suave, porque as pequenas empresas nao sabem como fazer o pedido de

21. Ao Ministerio das Finangas que continue a assegurar a publicagao em formato digital, no seu 

website, de todos os livros orgamentais e anexos a proposta de lei de OGE em tetum e ingles, 

como no passado, para que a informagao fique acessivel a toda a Administragao Publica, a 

Populagao, aos Parceiros de Desenvolvimento e nagoes amigas, contribuindo para manter o 

nivel de transparencia orgamental existente ate agora.

20. Ao Ministerio das Finangas que complete e ao Govemo que aprove a regulamentagao do 

sistema de consulta publica a realizar no ambito processo de planeamento orgamental, para 

que o mesmo passe a abranger a consulta aos cidadaos, aos orgaos de soberania e aos servigos 

e entidades do Setor Publico Administrative, dando assim, apesar de tardiamente, 

cumprimento ao disposto no n.° 2 do artigo 45.° da LEO.



IX. PARECER

X. VOTACAO DO RELATORIO PARECER 

Dili, Parlamento Nacional, 26 de outubro de 2022

Os Deputados Relatores,

Deputacjd Antonio Maria Nobre Amaral Tilman (KHUNTO)

A Presidente da Comissao,

Deputada Maria Angelica Rang^fda Cruz dos Reis
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O presente Relatdrio e Parecer foi discutido e aprovado no dia 26 de outubro de 2022, com dez 

votos a favor, zero votos contra e zero abstengoes.
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Deputada Maria Angelina Lopes Sarmento (PLP)

E parecer desta Comissao que, no que respeita a sua configuragao formal, a PPL n.° 46/V (5a) - 

Orgamento Geral do Estado para 2023 obedece na sua generalidade, as regras essenciais de 

legistica formal, cumprindo os requisites formais de apresentagao das propostas de lei, nos termos 

constitucionais e regimentals e se encontra por isso em condigoes de ser apreciada em Plenario.

f .aZ T- 
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23. Aos ministerios responsaveis pela implementagao dos programas Cesta Basica e Fasilidade 

Garantia Credito Suave, que fornegam ao Parlamento Nacional durante o debate na 

generalidade da proposta de OGE para 20223 em Plenario, justificagao para a modesta 

execugao dos mesmos e apresentem uma solugao que permita acelerar procedimentos e para 

que o financiamento chegue efetivamente aos destinatarios visados por esses apoios.



XI. ANEXOS 
• Pareceres Setoriais das Comissoes A, B. D, E, FeG

Parecer do GMPTL
• Contributos escritos recebidos de entidades externas
• Parecer do CCFP
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COMISSAO DE FINANgAS PUBLICAS

Excelentissimo,

Presidente do Parlamento Nacional

Dr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes

: 27 de Outubro de 2022Data

: 09/V/5a/Com. CNo. Ref

Assunto

Senhor Presidente,

Aceite Vossa Excelencia os protestos de minha elevada estima e considerai^ao.

A Presii

gelicb R/da C. dos ReisDeputada Maria

: Envio do Relatorio e Parecer sobre a PPL n.2 46/V (5a) - Or^amento 
Geral do Estado para 2023.

0^ /m[£&

PARLAMENTO
NACIONAL
Republic a Democritica de Timor-Leste

:nte cd"Comissao,

A Comissao de Finances Publicas tem a honra de enviar a Vossa Excelencia o Relatorio e 
Parecer sobre a PPL n.s 46/V (5a) - Or^amento Geral do Estado para 2023, bem como, os 
pareceres setoriais das outras Comissoes, GMPTL e os outros contributos.
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