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PARTE I - REL\T6RI0

1  iNTRODUgAO

1.1 Enquadramento Legal

Nos termos da Constituigao da Republica Democratica de Timor-Leste (CRDTL), compete ao
Tribunal Superior Admlnlstrativo, Fiscal e de Contas, como Instancia unica, a fiscalizagao da
legalidade das despesas publicas e o julgamento das contas do Estado, of. art.® 129 ° n ° 3. At§
a entrada em fungoes daquele Tribunal Superior, essa competencia e exercida pelo Tribunal de
Recurso, de agora em diante deslgnado por Tribunal, que e a mals alta Instancia judlclaria no
Pals.

Nos termos do artigo 29 ° da Lei Organica da Camara de Contas (LOCO), o Tribunal no seu
Relatdrio e Parecer sabre a Conta Geraf do Estado (RPCGE) aprecia a atlvidade flnanceira
do Estado nos domlnios das receltas, das despesas, da tesouraria, do recurso ao credlto
publico e do patrimonio, deslgnadamente:

(i) O cumprimento da Lei n ° 13/2009, de 21 de Outubro, Lei do Or?amento e Gestao Flnanceira
(LOGF), bem como da legisla^ao complementar aplic^vel a adminlstragao flnanceira;

(II) A compara9ao entre as receltas e despesas or^amentadas e as efetlvamente realizadas;
(III) 0 Inventarlo e o balan^o do patrimonio do Estado, bem como as alterafoes patrlmonlals;
(Iv) A execu^ao dos programas plurianuals do Or9amento Geral do Estado(OGE), com referenda

especial a respetiva parcela anual;

(v) A movlmentagao de fijndos por opera96es de tesouraria, discriminados por tipos de opera96es;

(vl) As responsabliidades diretas ou Indiretas do Estado, decorrentes da assun9So de passives ou do
recurso ao credlto publico;

(vll) Os apoios concedldos direta ou indlretamente pelo Estado, nomeadamente, subvengdes,
subsidlos, beneficios fiscals, credltos, bonlficagdes e garantlas financeiras; e

(vili) Os fluxos financeiros com o estrangeiro, bem como o grau de observancia dos compromissos
com ele assumldos.

No Relatdrio e Parecer o Tribunal emite um jufzo sobre: a legalidade e a corregao flnanceira
das operagdes examlnadas e pronuncla-se sobre a economla, eficlencia e eficdcia da gestao
publica {value for money) assim como sobre a flabllldade dos respetlvos sistemas de controlo

Interno, e, ainda, formula recomendagdes ao Parlamento ou ao Govemo com vista a supressao

das deflciencias encontradas na gestao orgamental, na tesouraria, na dlvlda publica, no
patrimonio, e sobre a organlzagao e funcionamento dos servlgos, quando tal for posslvel.

Nos termos do art.® 95 n.° 3, allneas d) e e) da CRDTL, compete ao Parlamento Naclonal
fiscalizara execugao orgamental do Estado e deliberar sobre o Piano e o Orgamento do Estado
e 0 respectivo relatdrio de execugao.

O Relatdrio e Parecer sobre a Conta Geral do Estado tern como finalldade apolar o Parlamento

no exerclclo do seu controlo politico da atlvidade flnanceira do Estado, podendo a Camara de
Contas formular recomendagdes ao Parlamento ou ao Govemo com vista a supressao das
deflciencias de gestao orgamental, tesouraria, divida publica e patrimdnio, bem como de
organlzagao e funcionamento dos servigos (of. n ° 3 do art. 29.® da LOCC).

REUTC>RIOEPARECERSCeREACG6DE2015 9



im
. TUnUNALDE BECfRSO.

CjmarddcCoout

0 Relatorio e Parecer destina-se tambem a informar a sociedade civil sobre a gestao financeira

dos dinheiros publicos.

0 relatorio e parecer sobre a Conta Geral do Estado deve ser apresentado ao Parlamento
Naclonal ate ao final do ano seguinte aquele a que respeita a Conta (cf. n.° 4 do art. 29.), ou
seja, ate 31 de Dezembro ao seguinte. 0 Parlamento pode, ainda, deliberar remeter o Relatdrio
e Parecer ao Ministerio Publico para efetivagao de eventuais responsabilldades financeiras.

Este Relatdrio e Parecer e o setimo emitido pelo Tribunal de Recurso (cf. n.° 4 do art. 12.° da

LOGO).

E no cumprimento dos preceltos constitucionais e legais que o Tribunal de Recurso apresenta

0 Relatdrio e Parecer sobre a Conta Geral do Estado (CGE) relativa ao ano financeiro de 2015.

1.2 Metodologia

Na preparagao do presente Relatorio e Parecer do ano de 2015, e conforme Piano de Aqao
Anual da C^mara de Contas de 2016, foram efetuadas as seguintes audltorias, ainda em curso

d data da elaboragSo deste Relatorio, cujos aspetos mais importantes sao abordados ao longo

deste documento.

Auditoria aos Adiantamentos de Dinheiro junto do:

o Ministerio das Finangas (MF);

o Ministerio dos Negocios Estrangeiros e CooperagSo (MNEC);
o Ministerio da Solidariedade Social (MSB);

o Ministerio da Admlnistragao Estatal (MAE);

o Ministerio do Turismo, Arte e Cultura (MTAG);
^ Auditoria sobre o Gontrolo dos Veiculos do Estado junto do:

o Ministerio das Finangas (MF);

o Ministerio das Obras Publicas, Transportes e Gomunicagdes (MOPTC);
o Ministerio da Agricultura e Pescas (MAP).

Foram igualmente tidas em conta informagoes constantes do:

Relatorio Anual do Fundo Petrolffero do ano de 2015;

Relatorio de Transferencias Publicas de 2015;

^ Relatorios Anuais de 2015 do Fl e do FDGH;

Relatorio Anual de Evolugao Fisica de 2015;
v' Relatdrio Anual do Banco Central de TImor-Leste (BCTL) - Ano 2015;
V Contas Nacionais de 2013-2014 da Diregao Geral de Estatisticas (DGE) do MF.

Foram consideradas ainda informagoes extraidas do Portal da Transparencia do Ministdrio das
Finangas (MF), do Free-balance, bem informagoes constantes dos Relatbrlos da ExecugSo
Orgamental trimestrais de 2015.

Em sede de Acompanhamento das Recomendagoes do RPCGE de 2014 foram oinsiderados
esdarecimentos e infonnagoes prestadas pelas seguintes entidades:

^ Ministerio do Gomercio, Industria e Amblente (MGIA);

MInistdrio do Petrdleo e Recursos Minerals (MPRM);

Banco Central de Timor-Leste (BCTL);

Institute do Petrdleo e Geologia, IP (IPG);

RELAT0RI0EPARECERS0BREAO3E0E201S 10
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^ Comlssao Nacional de Aprovisionamento (CNA);
^ SERVE.

2  PROCESSO ORQAMENTAL

0 OGE e elaborado pelo Governo e aprovado pelo Parlamento Nacional (n.° 1 do art.® 145® da
CRDTL).

0 Orpamento Gerai do Estado (OGE) para o ano de 2015, aprovado pela Lei n.® 6/2014, de 30
de Dezembro, estimou urn total de despesas de 1.570 milhoes de USD, valor 4,7% superior
aos 1.500 milhoes de USD para 2014.

Atraves da Lei n.® 1/2015, de 13 de Abril, foi aprovado o Orgamento Retificativo para 2015, qua
manteve o mesmo valor global da despesa.

0 OGE de 2015 engloba a totalidade das Receitas e Despesas do Fundo Consolidado de
Timor-Leste (FCTL) e dos Fundos Especiais (Fundo das Infra-Estruturas e Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano).

A tabela seguinte reflete as variagoes verificadas no OGE durante o ano de 2015.

Tabela 1 • Compara9ao entre Or$amento Inlclal, Or^amento Retificativo e Or^mento Final de 2015

Rkibiicj

Or tain mlo

liiicul -

Lei E/2U14

OI

OitJinento

Retlflcalivo

Lei 1/2015

OR

O/cJinentoi'inal

apos —

ledistribuicoes - OF

ViiiiatJo OF/OR

Valor

Vdiui/ao

Valor

OF/OI

Recelta

Recetia Dom^stica 170.4 170.4 170-4 - . 0.0%

Raceila de Capital - Petroleo 1.328 1.328 1,328 - - - 0.0%

Empreetimo 70 70 70 - -
- 0.0%

Raservas de dinhelro FCTL 0 0 0 - - . .

Saido 2014 do FDCH transportado 2.1 2.1 2.1 - - . 0.0%

Total Recelta 1,570.0 1.570.0 1,570.0 0 0.0% 0 0.0%

Despesa

Despesas Recofrenles 1.102.1 1,147.7 1,133.9 -13.9 -1.2% 31.8 2.9%

Despesa Capital Manor 26.4 31,0 412 10.1 32.7% 14.7 55.8%

Despesa Capital Desanwlvimento 441.5 391.3 395.0 3.7 0.9% -46.5 -10.5%

Total Despesa 1,570.0 1.570.0 1,570.0 0.0 0.0% 0.0 0.0%

Office Hscal -1,400 -1,400 -1,400

Fonte:OE201S htciale RetVicelivo e Declara;(}es Rnancelrae doFCTl, R. FDCHde 2015

O valor global do OGE nao teve alteragdes ao longo do ano.

As alteragoes verificadas com o Orgamento Retificativo destinaram-se, em grande medlda, a
refletir a estrutura do VI Govemo Constitucional, como seja, a necessidade de previsao

ornamental do novo Ministerio do Planeamento e Investimento Estrategico (MPIE) e a
redlstribuigao de verbas de varios programas do Fundo das Infraestruturas (redunao de 50
milhoes de USD no total), como sejam, os Programas de Edificios Publicos, Eletricldade,
Objetlvos de Desenvolvimento do Milenio, Estradas, Portos e Aeroportos, e o cancelamento do
Programa Transportes.

Apos a aprovagao do OR verificaram-se outras alteragoes que visaram essencialmente reforgar
as despesas de Capital Manor. For nSo afetarem o montante total aprovado do OGE, estas
atteragoes sao da competencia do Governo.

RELATC)RIOEPARECERSOeREAC6EDE2015 11
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As entidades publicas apenas sao permltidas transferencias de verbas de despesas entre items
da mesma categoria. Cabe a DNO proceder a alteraQoes orgamentais do tipo transferencia de
verbas adicionais bem como transfer§ncia de verbas entre categorias de despesas (virements).

Das analises efetuadas constatou-se a existencia de falhas de coordenagao entre as entidades
e a DNO aquando do processamento das alteragoes orgamentais por via de redistribuigSes
intemas afetando o resuitado final de varios items de despesa acima do valor autorizado.

A estimativa para as Receitas Dom^sticas (fiscais e nao fiscals) foi de 170,4 milhoes de USD

(cerca de 10,9% do total das dotagoes orgamentals de 2015 d semelhanga do ano anterior), e a
resultante de emprestimos de 70 milhoes de USD (cerca de 4,5% do total das dotagoes e
20,2% das dotagoes do Fl). Apresenta-se a seguir a composigao dos orgamentos dos tr§s
fundos com base por fontes de financiamento, tendo por base o Orgamento Retlficativo (OR):

Tabela 2 - Composigao do Orgamento do FCTL, Fl e FDCH com base na distribui^ao do OR de 2015

MilhfiesUsd

Componentes do Orgamento Retlficativo

1 anterior Receitas Novas dotacdes FP Emprestimos Donatives Total Peso

FCTL
- 170.4 1.041.6 - 1,212.0 77%

Fl
- - 247.0 70.0 317.0 2096

FDCH 2.1 - 38.9 - 41.0 396

Total 2.1 170.4 1,327.5 70.0 1,570.0 10096

Peso ano 2015 96 096 10.996 84.696 4.596 10096

Peso ano 201496 2796 11.096 60.096 2.096 10096

Fotne:O(3€?0IS

0 OGE nao previu a incorporagao de saldos do ano anterior, com excegao do relativo ao

FDCH, em resuitado da redugao, no final de 2014, dos saldos existentes em conta bancaria, o

que reflate uma melhoria ao nivel da execugao orgamental. Esta melhoria decorreu,

fundamentalmente, do OGE para 2014 ter previsto a incorporagao de saldos de anos anteriores

no valor de 400.000 milhares de USD.

Os levantamentos de Capital do Fundo Petrolifero sao depositados na conta bancaria do FCTL
no BCTL.

Posterionmente sao transferidas do FCTL para os fundos especiais as verbas que constituem
receitas do Fl e do FDCH tal como previsto no OGE.

Importa salientar que 70,5% das Despesas Recorrentes do FCTL s3o financiadas atrav6s
de levantamento do Fundo Petrolifero (FP).

Apenas 26,5% (352,2 milhdes USD) dos levantamentos do FP (1.327,5 mllhdes USD) se
destinam ao financiamento das Despesas de Capital, valor muito inferior ao
Levantamento Excessivo do FP (689,0 milhdes USD) previsto no Orgamento Retificativo.
Quer isto dizer que cerca de metade do Levantamento Excessivo 6 utilizado para pagar
Despesas Recorrentes.

A Tabela que segue evidencia a evolugao do valor global do Orgamento do Estado, entre 2012
6 2015:
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Tabela 3 - Crescimento dos Or^amentos Finals de 2012 a 2015

UilheesdeUSO

|OGE Ano Viuia?ao

Oespesas
2012

1,806.3

2013 2014

1,647.5 1,500.0

2015

1,570.0

2013/2012

■8.S%

2014/2013 2015/2014

-9.0% 4.7%

2015/2012

-13.1%

Fonte; OGE RnatB 20'C.20'Q,20Me20C

Conforme se observa, os OGE dlminuiram entre os anos de 2012 e 2014, tendo aumentado
4,7% no ano de 2015, face ao valor do ano anterior. Nos ultlmos 4 anos o valor do OGE sofreu
uma diminulgao de 13,1%.

3  PROCESSO DE PRESTAQAO DE CONTAS

De acordo com o disposto no art. 43.°^ da Lei n.° 13/2009, de 21 de Outubro, sobre Orgamento
e Gestao Financetra (LOGF), o Govemo apresenta ao Paiiamento e ^ Cimara de Confas (...)
0 Relatdrio sobre a Conta Geral do Estado, no prazo de sete meses a contar do termo do ano
financeiro, que Integra urn relatdrio contendo o conjunto dos balangos financeiros compllados
pelo Tesouro, compatlveis com os padroes internacionais de contabilidade.

O Govemo remeteu a Camara de Contas em 29 de Julho de 2016, as Demonstragoes
Financelras de 2015, tendo, assim, sido cumprindo o legalmente definldo.

Os documentos de prestagao de contas enviados pelo Govemo e que constituem a CGE sSo
OS seguintes:

• Demonstragdes Financelras Consolidadas Anuals e Contas do Fundo Consolidado de Timor-Leste
(FCTL);

• Demonstragdes Financelras Anuals e Contas do Fundo das Infra-estruturas (Fl); e
• Demonstragdes Financelras Anuals e Contas do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

(FDCH).

O presente Relatdrio e Parecer incide sobre os documentos de prestagao de contas remetldos
pelo Govemo.

0 presente Relatdrio e Parecer incide igualmente sobre os documentos de prestagao de contas
do FCTL, Fl e FDCH que incluem para cada um:

• "Relatdrio do Director Geral do Tesouro";
•  "Declara9ao de responsabilidades do Ministerio das Finan^as";
• "Demonstragao de Receitas e Pagamentos de Calxa";
• "Notas as Declaragoes Financelras"; e
• "Declara96es Suplementares Nao Auditadas".

As Demonstragdes Financelras de cada um dos "Fundos" mencionados sao compostas pelas
"Deciaragdes de Receitas e Pagamentos de caixa" e pelas "Notas as Declaragdes Financelras",
0 foram elaboradas de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade aplicSvel ao Sector
Publico Relato Financeiro numa Base de Caixa (doravante designada apenas por "NICSP Base
de Caixa"), dando, assim, cumprimento ao disposto no art.° 45.° da LOGF, alterado pela LOGO.

^ComaredagSointroduzida pela Lei n,"> 3/2013, de 7 de Agosto, e objeto da Deciaregao de RepuWicagSo n.® 4/2013, de11 de
Setembro.

RaATCRlOEPARECERSOeREACGEOEMlS 13
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Nos termos da "NICSP Base de Caixa", as entidades aquando da presta^ao de contas,

deverSo apresentar a informagao sobre o orgamento inicial, o or^amento final e a execugdo
deste. 0 Govemo procedeu a esta divulga^ao nos "Relatorios do Director Geral do Tesouro" e
nas "Notas as Declaragoes FInanceiras" de 2015.

Na "CGE" de 2015 a base de preparagao das "Declaragoes de Receltas e Pagamentos de
caixa" reporta-se ao periodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro adotando a "base de calxa

pleno"^ dando cumprimento ao prescrito no art. 3.° da LOGF que estipula que o orgamento 6
anual e que todas as dota0es orgamentais para o ano fiscal caducam ap6s 31 de Dezembro,
uma vez que nao foram processados pagamentos para la do termo do ano civil.

4. AnALISE da EXECUgAO ORQAMENTAL DA RECEITA

A Lei do OGE para 2015, aprova o total de receitas por agrupamentos, Incluindo as receltas

proprias dos Servigos e Fundos Autonomos, dos Fundos Especiais e as provenientes de

Emprestimos.

0 OGE para 2015 preve urn total de Receitas que ascende os 2.530,5 milhdes de USD, das
quais 2.290,1 mllhoes de USD (90,5%) provenientes do sector petrolifero.

Atraves do OGE o Governo foi autorizado a levantar 1.327,5 mllhoes de USD do Fundo

Petrolifero, dos quals 638,5 mllhoes de USD correspondentes ao Rendimento Sustentive!
Estimado (RSE) e os remanescentes 689,0 milhSes de USD relatives a Levantamentos
Adicionais. 0 total necessario para financiamento do OGE (FCTL e "Fundos Especiais") fol de
1.570 mllhoes de USD, incluindo emprestimos.

4.1 Receita do Fundo Consolldado de TImor-Leste - FCTL

Do total de receltas domestlcas previstas, 26,4 mllhoes de USD conslitulam Teceitas proprias"
de "Servigos e Fundos Autonomos", incluindo as receitas da EDTL.

A Tabela 4 ilustra o panorama geral das receitas previstas e cobradas em 2015 do FCTL:

2Transa96es cobradas contra a dota^ao ornamental e pagas a partir da conta bancaria at6 31 de Dezembro de 2015, of.
DemonstrasOes Financeiras Consolldadas do Ano 2015 do FCTL

REUTORIOEPARECERSCeREACGeOEaiS | 14
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Tabela 4 • Receltas estlmadas vs realizadas - FCTL

mllhSBSdsUSO

2S15 2914 Val. I5M1

esLBlM FCTL O'C' Filial
Eaacug^u ■/, Tol4l d.l

Raualta
■V Taxa da
Envcuc'io

E Hacu^oo
Racalta |S)*|2)IC,)

(1) (2) tJ) (4) ■ (2JII1) |5|

1. Tolal dae ReceltaB FleeaU (A bB] 13S.6 122.3 6.IH 67.5* 125.6 -2.7*

A. tmpofitdB mereedenei 761 657 4»« 66 3% 675 -2.7*

B.Outrol ImpoBCof 49S 555 42% lU.t* SS.1 -2.6*

16.4 22.5 17* 122.0% 18.5 14.1*

C.Juie* 00 00 00% 0.0% 0

D.Tene.Pafi UUIraO Rae.N.FItcalt e.4 225 17% 122.5% S.S 14 8%

III, RacaMas CaoHal Fundo PalrollTaro 1,041( 1,(145.$ 77.5* 100.2* 617.0 68.1*

IV. Total da* Racaltaa do Toaouio {! • II • 111) 1,185.6 1,186.2 66.5* 100.2* 762.2 55.8*

V. Tolal Racaltaa Inal. Aulonomas (e*F*e*H*l 26.4 26.6 3.1* 108.5* 25.0 15.6*

E.SDTL 96 22 4 17% le.M S 6 20.4%

FAPOflTLP 54 4 t 0.3% 758% 47 .BB%

O.ANATL,EP 21 2.5 0.2% «8S% 16 458%

H.IOE, IP 0.1 0.1 0.0% 000% O.t 00%

I.SAM ES 0 0 0.0% 0

VI. Total Racallaa Domaatlcai (lallaV) 170.4 175.6 12.6* 1018* 170.2 2.0*

VIL Raaatvaa am DInhtlto 0 126.6 6.6* . 204.5 -57.0*

Total Receitas 1,212,0 1,345.9 100.0% 111.0% 991.5 35.7%

Font* '0ecMr*«5esFln«nce*St Contoldtd** AnuaK • ConUs ds FCTL-*ne* flnancMros fte20M eZOS. OGE206

As receitas domesticas cresceram apenas 2% face a 2014, quando tinham registado urn
aumento de 12,6% no ano antenor impulsionadas sobretudo pelo aumento das receitas das
instituiqoes autdnomas.

Verlficou-se uma ligeira dimlnuigao da Receita dos Impostos sobre Mercadon'as face aos anos
anteriores, devido sobretudo a redugao da cobranga de Imposto sobre Vendas.

As Taxas e pagamentos de utilizagao e outras receitas nSo fiscais atinglram uma taxa de
execu^ao de 122,3%.

Na Tabela segulnte apresenta-se o a receita do FCTL por grandes agregados.

Tabela 5 - Receita do FCTL prevista vs. reaiizada, exclulndo reservas/saidos

Receita FCTL
Or^amento Orcamento

Inicial Rna>

USO'OOO

%de

Execugao Peso execuQao

1. IteceitM Domesticas J2+3) 170,368 170,368 173,687 14% 102%
2. Receitas fiscais 125.542 1 25,542 1 22,194 w 97%
3. Receitas nSo fiscais 44,826 44,826 51,493 a% 115%

4. Receitas de Capttal do FCTL a partir do Fundo de Petr6!e« 991,600 1,041,600 1,043,500 86% 101^%
S.Totol de receitas (1^) 1,181,668 1,211,968 1,217,187 100% 100%
Font«:Declarafao8 Financeiras Coniolidadas Anuai* eConta* do FCTL. de 2014, OG6 206

A execu^ao das receitas do FCTL atingiu os 1.217.187 milhares de USD, contra os 1.211.968
milhares de USD previstos para este fundo. perfazendo assim, uma execu?ao de
aproximadamente 100%.

reutOrioeparecersobreaci^dezois 15
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4.1.1 Receitas Dom^sticas

Constituem Receitas Dom^sticas as receitas relatives ̂  cobranga de impostos, taxas, multas,
vendas, entre outras receitas arrecadadas, bem como as receitas das Instituigoes Autonomas.
As Receitas Dom^sticas sao classlficadas em Receitas Fiscais e Receitas nSo Fiscais.

Relativamente a execugao orgamental, observa-se que as Receitas Dom^sticas de 2015

ascenderam a 173.687 milhares de USD contra os 170.231 milhares de USD de 2014, o que
representou um aumento de 2%. As Receitas Fiscais representaram, em 2015, 70% das

Receitas Domesticas, enquanto no ano anterior representavam 74%, o que constitui uma
dimlnuigao da sua importancia relative. A tabela seguinte refiete a evolugao das Receitas
Dom6stlcas entre os anos de 2011 e 2015.

Tabela 6 - Peso das receitas no total das receitas domesticas - 2011 a 2015

US7000

ReceKas fHscals 73,013 69S

Racsitaa InslitiJi^fies Ait6nomaB 17,119 16%

Outras Receitas ndo Fiscais 15.627 15%

96,526 64%

19,362 13%

19,996 13%

104,771 69%

22,167 15%

24,156 16%

125,591 74%

25,008 15%

19,632 11%

122,194 70%

28,978 17%

22,515 13%

Total Racetta Domestlea 106,769 100% 136,884 100% 161,096 100% 170,231 100% 173,687 100%

Foni«: Oec!ars(e«sFkiarKMmConsaidM«sanuMs-20n2DQjai>.a>HaaiS

Obs: As receitaB das lnsUtul;Ses amdnorrae de 201S incluemas recettas cotradss pela SFTL

As Receitas Domesticas tSm crescido consideravelmente nos ultimos anos, em grande parte
devido ao aumento das Receitas Fiscais, apesar da diminulgao verificada em 2015 nestas
receitas face ao ano anterior

Da analise do Mapa Resume de Receitas das Declaragoes Financeiras Consolidadas Anuais

do FCTL, verifica-se que a maior parte das receitas, tanto fiscais como nao fiscais, apresenta

taxas de execugao acima dos 100%, tendo a execugao global das receitas domesticas atingido

OS 102%.

Nao obstante, mantem-se a RecomendagSo tecida inicialmente no RPCGE de 2011, e repetlda

nos RPCGE seguintes.

Recomendagao n.° 1

Q(;e sejam orgamentadas todas as rec&las de acordo can os principios da unidade e universalidade orgamentais
estabelecidos na LOGF.

Isengdes de Receitas

Compete a Diregao Nacional de Conformldade da DiregSo Geral das Alfandegas determinar o
montante de receitas n§o cobradas devidos a /sengSes ou beneflcios fiscais, e ainda, garantir
que as /sengOes fiscais sSo aplicadas de acordo com a lei.

Conforme verificagoes efetuadas no ano anterior constatou-se que aquela Diregao Nacional
nao efetua o levantamento de todas as importancias que nao dao entrada nos cofres do Estado
por via de concessao de isengoes fiscais as empresas, ONG e embalxadas, minlsterios e
pessoas individuals.

Do mesmo levantamento efetuado junto da DNID, verificou-se igualmente que esta diregSo
nao conhece o valor total de Isengao de impostos que sao anualmente concedldos as

REUT6RiOEPARECERSD6REACGEDE2015 16
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empresas, e nao se efetua o devido controlo das obriga^oes impostas as empresas, ONG e

outros beneficiarios por via de isengdes concedldas.

As isengoes fiscais constituem um importante agregado para a analise da sustentabilidade

fiscal pelo que esta informagao tern de ser conhecida e devidamente analisada em termos de

resultados alcangados.

Assim sendo, recomenda-se.

RecomendaQao 2

Que seja efetuado o levantamento das isengdes concedidas por departamento govemamental, tipo de benifidario e valor
de isengao anual e que esta informagao seja apresentada na CGE.

Perda de Receitas

Atraves de diplomas avulsos e despachos sao definidas taxas e procedimentos relatives S
cobranga de receitas nao fiscais por parte de entidades da administragao direta e indireta do
Estado. Acontece, porem, que existem situagoes em que as entidades publicas nSo procedem
a cobranga de todas as receitas previstas o que da origem a perda de receitas publicas.

Esta materia e de grande importancia uma vez que e fundamental que o Estado diversiflque as
suas receitas por forma a diminuir a sua dependencia das receitas petroliferas. Assim, sendo
recomenda-se.

Recomendagao n.° 3

Que seja efefuado levantamer)to das receitas previstas, mas nao implementadas pehs sen/igos da administragao direta do

Estado e missdes diplomaticas e que esta informagao seja apresentada na CGE.

4.1.1.1 Fiscais

A Receita Fiscal subdivide-se em 2 grandes rubricas: Impostos sobre Mercado/ias e Outros

impostas.

Essas receitas sao registadas nos sistemas infonmaticos SIGTAS {Standard Integrated
Government Tax Administration System) e ASYCUDA {Automatic Systems Customs Data) mas
ainda n§o se encontram integrados no sistema Free-balance o que dificulta a consolidagao da
informagao geral da execugao orgamental. Nao obstante, foram tomadas medidas para o
efeito, que passam pela criagao de uma fonte de entrada de varios sistemas informaticos
permitindo a sua ligagao ao Free-baiance alem do sistema R-Timor que permite pagamentos
atraves do sistema ATM e ligagao direta ao BCTL.

Os impostos e as taxas sao criados por lei, que fixa a sua incidencia, os beneflcios fiscais e as
garantias dos contribuintes (n.° 2 do art. 144.° da CRDTL).

A execugao orgamental da Receita Fiscal foi a seguinte.

RELATCRIOEPARECERSCeREACGeDE2D15 17
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Tabela 7- Receita Fiscal prevlsta vs. Cobrada em 2015

Receitas Fiscais
Orcainento

Inicial

Orcamenio

Final
Execupdo

K da

• jracu^io

impostos sobre marcadorias 76 090 76 090 65 666 54% 86%

hpostc sobre Vendas 15 781 15 781 13 606 11% 86%

Cfreltos de Consumo 44 387 44 387 39 611 32% 89%

C^elos de Irrportacdo 15 922 15 922 12 451 10% 78%

Outros Impostos 40 453 40 453 56 526 46% 114%

Errpregados do Ooverno 1 249 1 248 5 409 4% 433%

Outros eitpregados 17061 17081 12 033 10% 70%

krposto coorporativo 7 828 7 828 8 477 7% 108%

Inposto Especial de reienfSo 19492 19 492 27 301 22% 140%

krposto sobre servifos 3 596 3S98 3 072 3% 85%

Outros jfipostos 205 205 233 0% 114%

Total de receitas flscals 135 543 125 543 122104 100% 97%

FonI*: OeclatacAes FtnancelrBS Cofltolldadas Anualt eContaSdo FCTLde3Qfi.OGE20C

Os Direitos de Consume (39.611 milhares de USD) representaram 32% das receitas fiscais
cobradas em 2015 seguido do fmposto Especial de Reten0o, cuja receita atingiu os 27.301
milhares de USD (22% do total).

A cobranga das receitas do Imposto especial de retengio apresentou uma taxa de execugao de
140% (desvios positives na ronda dos 7.809 milhares de USD).

De acordo com o Relatorio de Monltorizagao dos Pagamentos do Tesouro de 2015, a DGT tem
efetuado um esforgo no sentido de se efetuar o apuramento do valor do imposto cobrado por
via de execugio de contratos de construgSo ao qual se ret^m este tipo de imposto.

Receita de Empregados Do Governo e de Outros Empregados

De acordo com a Lei n.° 8/2008, de 30 de Julho, os impostos sobre o rendimento sao definidos

como imposto sobre salirios.

Da analise aos fichelros sobre servigos profisslonals extraidos do Free-balance e testes

efetuados aos mesmos, verlfica-se que para um mesmo contribuinte sSo retidos impostos
ora atrav^s do cddigo Empregados do Governo, ora atrav^s do c6dlgo de Outros

Empregados, apontando-se pela inconsistincia nos registos dos mesmos.

Existe, tambem, incoerencia na contablllzagao da receita de Empregados do Governo e de
Outros Empregados tendo esta questao sido suscltada nos RPCGE de 2013 e 2014.

Verlfica-se, no entanto, uma melhoria na apresentagdo da Informagao, tendo esta questSo
sIdo abordada no Relatdno de Execugao Orgamental atd ao terceiro trimestre de 2015 (pag. 5)
onde e aflnmado que relativamente aos impostos sobre os funcion^rios do Governo, decidiu-se
efetuar uma reclassificagSo no seu tratamento. passando estes impostos a serem
contabilizados na categoria de Empregados do Governo, independentemente de trabalharem
ou nao para a Comissao da Fung^o Publica. Esta reclassificagao levou a que as receitas nesta
classificagao sejam superiores ao orgamentado.

Apresenta-se a segulr a execugao orgamental destas duas receitas entre os anos de 2013 a
2015.
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Flgura 1 - Inconsistencia da Pre\nsao vs. Execugao da receita de Imposto de Empregados do Govemo - Ano 2013-2015

Imposto de Empregados do Governo

^  ExecufSo : : 5,409

O

PrevlsSo 1,249

, EwcucSo arS^HiiBaiBB 1,271

Previao 3,706
a

^  ExKUtSo missma 901

PravtsSo 1,112

0  1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

USD'OOO

Rgura 2 - Inconsistencia da prevlsao vs. Execucao da receita de Imposto de Outros Empregados - Ano 2013-2015

Imposto de Outros Empregados

^  EXBCUSSO - - 12,033

g
PrevfsSo 17,081

^  Ewcucao . 15,374
s

Pre\4sao ^■■■§^^■■1 5,724

^ ERecufSa rrj;. . 7,938
O

PrevfsSo 7,797

0  2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

USD'OOO

Conforme se observa existem drferengas signrficatlvas entre os montantes orgamentados e a o
valor efetivamente cobrado. Tal drferengas devem-se a falta de uniformidade nos crlterios
adotados para a contabilizagao em Impostos de Empregados do Govemo (pessoal que
trabaiha na administragao publica) e Imposto de Outros Empregados (empregados do sector
privado) e reclassificagao feita em 2015 e se referiu acima.

0 imposto sobre o salario dos empregados do Govemo e retldo pelo MF enquanto o imposto
sobre os empregados do sector privado e entregue pelos contribuintes ao Tesouro pela via de
autoliquidagao. Segundo o Relatdrio de Monitorizagao de Pagamentos do Tesouro de 2015, a
total de imposto retido por via de payroll ascendeu em 2015 (incluindo perfodo 13) o valor de
1.850 milhares de USD.

Da analise da contabilidade, verifica-se que os registos ndo refletem a verdadeira cobranga
destas duas receitas de empregados do governo e de outros empregados.

Na sub-rubrica de Receitas de empregados do Govemo (codigo 5100) sao registados:
•/ Descontos de 10% efetuados a empresas privadas;
^ Retengao de impostos de salarios de funcionarios do Estado, sendo que para alguns meses do

ano para uma mesma pessoa se utilize este cddigo e para os restantes se utlliza o codigo 5101;
^ 15,4% dos vaiores registados iniciaimente foram regulatizados pela contabilidade do MF.
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Na sub-rubrica de Receltas de outros empregados (codigo 5101) sao registados:

^ Reten9ao de impostos de salaries de funclonarios do Estado, sendo que para alguns meses do
ano para uma mesma pessoa se utiliza este codigo e para os restantes se utiliza o codigo 5100.
Retenqao de impostos dos salarios de membros do Govemo. assessores. etc., ou seja,
trabalhadores do Estado;

^  Impostos retidos a partir do FDCH e Fl (no total de 992,2 milhares de USD), registados
incorretamente;

^ 22,6% dos valores registados Inicialmente foram regularizados pela contabilidade do MF.

Face ao exposto, e considerando a ja referida inconsistencia nos crit6rios adotados para a
contabilizagao destas receltas, recomenda-se:

RecomendaQao n.° 4

0 MF tern de emitir instmgdes de cumprimenio obrigaiorio as outras entidades publicas incluindo agendas autonomas
acerca do registo atraves de emissao de CPV de cada tipo de empregado (contratado a teimo ou defini^o na
administraqao publica) atraves de line item adequado induindo para efeitos de processamento de salarios atraves de item
de sen/igos profissionais.

imposto corporativo

A execugSo orgamental do Imposto Corporativo no ano de 2015 fol muito prdxima do
orgamentado, ao contrario do verificado em 2014.

FIgura 3-Previsao vs. Execugao das receltas de Imposto cotporatlvo eritre 2012 e 2015

• PreviiSo

•Exeeu^ao

U,OCIO

U,000

12.000

10,000

A Tabela seguinte iiustra a evolugao da receita fiscal entre 2011 e 2015:

Tabela 0- Evolugao da receita fiscal de 2011 a 2015

MilhSes USD

Receita 2011 2012 2013 2014 2015
Vat

2012/2011

Var

2013/2012

Vdr

2014/2013

Var

2015/2014

Vur

2015/2011

Receitas Fiseals 72 96 105 125 122 33% 9% 19% -2% 70%

hpcstos sobre mereadorias 50 61 61 67 66 22% 0% 10% -2% 31%

Outros Irrpostos 22 35 44 58 57 59% 26% 32% •3% 157%

Pia Petroilfero 4.649 5,512 4,328 2,774 - 19% -21% -36% - -

PS Ndo F^trolRero 1,138 1,295 1,313 1,400 - 14% 1% 7% ■ -

Mflsfaa mddia a pre^oscerrantas 13.5% 11.9% 11,2% 0.5% 0,4% •12% -5% -96% -20% -97%

Font*:Doclara?6»sFinanceirasConsolidadas Anuai#aContasdo FCTLd«201120C,200,20Ma20€,ContssNacionasda20Oa20« daDGEdo MF
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As receitas fiscais registaram crescimentos acima da inflagao reglstada entre 2011 e 2014,
situagao qua Inverteu em 2015 em que mesmo tendo sido registada uma taxa de inflapao
reduzida, houve uma redugSo das receitas fiscais de 2%, devido sobretudo a oscMagdes
nos registos de receitas realizadas da maioria das rubricas de receitas fiscais, sem que a
CGE trouxesse explicagao para o ocorrido.

A classlfrcagao da grande rubrica de Outros Impostos apresentada no Mapa Resume de
Receitas do FCTL deveria respeitar o quadro de contas em vigor que estabelece tres rubricas
de receitas (impostos sobre mercadorias, impostos sobre rendimento, impostos sobre
servigos).

Persiste na apresentagao de contas a estimagao e o registo de receitas de outros impostos
(sub-rubrica de codigo 5300) sem a devida explicagao da mesma. Ainda nos pareceres
anteriores foi suscitada a questao do registo da receita da sub-rubrica de outros impostos,
dentro da rubrica Outros Impostos, sendo que a data esta questao nao foi resolvida, tendo sido
registado um total de 233 milhares de USD em 2015.

Da analise dos registos contabilisticos da sub rubrica de outros impostos verificou-se que foram
registados nesta rubrica 6.218 USD de receitas provenientes de impostos retidos aquando da
reaiizagao de pagamentos feitos no mes de Feverelro, atraves de regime dos duodecimos,
enquanto se aguardava a aprovagao do orgamento retificativo.

Recomendagao n.° 5

Que seja eliminado o codigo 5300 sobre a receita de outros impostos para efeitos de estimagao, cobranga e registo deste

tipo de receita.

4.1.1.2 Receitas N3o Fiscais

As Receitas NSo Fiscais aqui analisadas englobam as taxas, multas, juros e outras receitas,

bem como as receitas cobradas peias instituig6es Autdnomas.

Em 2015 o valor an^ecadado de receitas nSo fiscais ascendeu a 51.493 milhares de USD tendo

aumentado 15% em relagao a 2014.

Tabela 9 • Evolu^ao da receita nao fiscal de 2011 a 2015

Var Voi V.ii U.ii

Rcceila 2011 2012 2013 2014 2015
2012^2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 ZU1S/2U11

nsc«itas Me Hseoit 32.74S 3s,3es 46,326 44,643 61,483 20% 16% •4% 15% 67%

e pagamentos tie utteagto e

outras recesas fiscais 1S.S61 1B.8SS 24.061 19,617 22,605 26% 21% •18% 15% 45%

Juros 66 142 97 18 10 115% •32% -81% •44% -65%

hsnuis6es Autononas 17,119 1B,3S2 22.167 2S,ooe 26,976 13% 14% 13% 16% 89%

Penle . Dftclwafdea Consondadee Anuale t Conieed^ PCTU de 2012,2O12.Z014 • 30^

As receitas nao fiscais cresceram 57% desde 2011, tendo este cresclmento sido mais

acentuado no que refere as receitas das Instituigoes Autonomas.

As receitas de maior expressao, nao conslderando as receitas da eletricidade, no conjunto das
receitas nao fiscais referem-se ̂  cobranga de:

^ Taxas de terras epropriedades;
V Taxas sobre registo de veiculos;
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^ Vistos;

^ Dividendos Lucros e ganhos;

^ Vendas de arroz e juros;
Outras receitas n§o fiscais.

No que respeita a receita relativa a l/enc/a 6e Arroz e Outras receitas nSo fiscais, verifica-se

uma certa oscilagao entre a previsao e a execugao das mesmas no periodo abaixo indicado:

Tabela 10 - Evolugao da receita de venda de arroz e outras receitas nao fiscais de 2011 a 2015

Destgnacdo
Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015

1 pTfv ;,1ci Prc-.ii:3.0 c.sc::.;5C' Previsao ExecucSo ExecDCso

Venda de Arroz 10,000 1,002 ;
1

600 4,364 2.505 4,179 143 560 1,748 1,386

Outras receitas

nto fiscais 1,100 1,599 3,320 1.244 211 7,910 536 5142 1.006 1.074

Fonte; OQE 2011 a 2015, Declara9Se8 Rnancolras anuais Consolidadae do FCTL de 2011 a 2015.

Parte consideravel da receita nao fiscal e contabilizada na Rubrica Outras Receitas N3o

Fiscais, que deve ter uma natureza residual, n§o sendo especificada em rubrica propria, que vS

ao encontro do principio orgamental da especificagao previsto na LOGF.

NSo obstante, registou-se uma melhoria em 2015 face ao ano anterior, uma vez que o valor da

receita contabilizado passou dos 5.142 milhares de USD em 2014 para 1.074 milhares de USD

em 2015.

No entanto, da anallse da contabilidade constatou-se que 36% dos valores registados

inicialmente foram regularizados durante o ano nas devidas rubricas. Constatou-se, tamb^m, a
contabilizagao incorreta nesta sub-rubrica de receitas da EDTL. A grande maioria dos registos
nesta sub-rubrica respeita a receitas relacionadas com reposigao de dinheiro de adiantamentos
ou de devolugao de pagamentos irregulares/indevidos, reposigao de salaries, entre outros
registos de receitas depositadas e n§o Identificadas.

Nos termos da "NICSP Base de Caixa" quando ocorram diferengas materiais entre o orgamento
e a sua execugao devem as mesmas ser justificadas. 0 MF aprovou em 2016 uma Diretiva (n.®
G2/2016A/ICG/MoF) que regula a obrigatoriedade da justificagao da execugao parcelar do
Orgamento do Estado bem como a apresentagao na CGE de receitas e despesas que
excedam os racios estabelecidos nesta diretiva. Apesar das melhorias verificadas na CGE
mantem-se a recomendagao tecida no RPCGE de 2011, 2012, 2013 e 2014.

Recomendagao n.° 6

Que seja apresentada loda a justificagao para lodas as diferengas materials existentes entre o orgamento inicial, o final e a
execugao da receita e da despesa.

A cobranga de receitas nao fiscais pelo Estado e a sua utilizagao antes do seu deposito nas
"contas bancarias oficiais" pode levar a existenda de receitas e despesas nao refletldas nas
demonstragQes financeiras, em violag§o dos principios da unidade e universalidade
orgamentais e da nao compensagao, previslos nos arts. 4.® e 5.® da LOGF.
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No OGE de 2015 define-se despesas compensadas pelas receitas, as despesas suportadas
pelas receitas prdprias cobradas pelos servigos e fundos autdnomos, nos termos da lei, desde

que 0 montante nSo exceda o valor total das receitas que tenham dado entrada nas contas

relevantes do Tesouro. Isto quer dizer que as entldades ndo podem gastar o dinheiro
resuitante da cobran^a de receitas prdprias que nao tenham side deposltadas na conta
do Tesouro e que nao tenham sido reor^amentadas durante o ano.

Em resultado das auditorias realizadas ao controlo dos veicutos do Estado, e da analise do

relatorio de alienagao de veiculos de 2015 apresentado a Camara de Contas, verificou-se a
existencia de uma drferen^a de 279,1 milhares de USD entre o total de receitas de leilao (591,1
milhares de USD) e o total constante do Mapa Resume de Receitas do FOIL (318 milhares de
USD). De acordo com o referido relatorio a receita foi depositada no Cofre do Estado.

No que se refere a utilizagao da conta bancaria destinada ao deposlto dos valores oferecido
como garantia de leildes realizados, constatou-se que:

^ OMR nao demcnstrou ter conhecimentos acerca da abertura desta conta bancaria:
^ A 31/12/2015 a conta tinha urn saldo total de 50,7 milhares de USD;
^ Boa parte deste valor vem transitando de anos anteriores nesta conta;

V Os montantes n§o levantados pelos concorrentes; e

V Nao foram definldas regras para efeltos de utilizagdo destas verbas por parte do Estado pelo n§o

levantamento dos mesmos apos um certo periodo.

Apesar das medidas verificadas ate agora, mantem-se pertinente a Recomendagao teclda no

RCGE de 2011, 2012. 2013 e 2014.

Recomendapao n.° 7

Que haja maior controlo sobre a cobranga e registo das receitas em numerario pelas entldades que airecadam estas e as
utilizam sem passar pelo deposlto na conta bancaria oflcial.

4.1.2 Receitas de Capital

A Receita de Capital a partir do Fundo Petrolifero results da "receita bruta, incluindo a Receita
Tributdria de Timor-Leste derivada de operagdes petrollferas, incluindo prospecgSo, pesquisa,
desenvolvimento, exploragao, transporte, venda e exportagao de petrdleo e outras actividades
com estas relacionadas" (cf. allnea a) do n.° 1 do art. 6.® da Lei n.° 9/2005, de 3 de Agosto,
alterada pela Lei n.° 12/2011, de 28 de Setembro).

Os levanlamentos de capital do Fundo Petrolifero sao transferidos para a conta bancaria do
FOIL. Posteriormente sao transferidos os montantes referentes aos Fundos Especiais (Fl e
FDCH) de acordo com o previsto no OGE.

A semelhan^a do verificado nos anos anteriores, os levantamentos de capital do FP e,
subsequentemente, as transferencias para os Fundos Especiais sao feitas tendo em
consideragao a grau de execute orgamental ao longo do ano.

0 OGE de 2015 preve o levantamento no valor de 638,5 milhoes de USD, relative ao
Rendimento Sustentavel Estimado, e de 689 milhoes de USD, relative a levantamento
adicional, ap6s cumprimento do art. 8.° e das als. a) b) e c) do art. 9.° da Lei n.° 9/2005, de 3 de
Agosto.
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Em 2015 foram transferidos a partir do Fundo Petrollfero para o FCTL, 96% do valor previsto
no OGE para este ano

Na tabela seguinte apresenta-se os levantamentos efetuados por trimestre. FP em 2015:

Tabela 11 - Receita de Capital realizada durante o ano 2015

mifhOesUSO

Or^amento

fmal

T<IXd

Execucalo
Receita de Capital

Total

Tnmestre Trfmestre Trimestre Trimestre le.ilixadii

Reccita da Capital a partir do FP 1,327.6 21S.0 230.0 193.5 640.0 1,278.6

Fonte Reialirios tnmeslrsis deEffieu^ao Or^amefiJaldeSOt.OGE eOR 206

0 levantamento efetuado no primeiro trimestre deveu-se em grande medida a necessidade de
realizap^o da transferencia prevista no OGE para a RAEGA e ZEESM no valor de 81,9 milhoes
de USD.

Conforme se observe na tabela anterior, o valor dos levantamentos do FP realizados no 4.® e

ultimo trimestre do ano foi superior aos levantamentos realizados nos tr§s trimestres anteriores.

Uma vez que foram levantados do FP 640 milhoes de USD acima do valor do RSE, fixado em
638,5 milhoes de USD, o que perfaz um total de 1.278,5 milhoes que nao foi gasto na
totalidade, mantem-se a recomendagao tedda nos RPCGE de 2012, 2013 e 2014.

Recomendagao n.° 8

Que haja melhor gestao da tesouraria aquando do processamento dos levantamentos do Fundo Petrolifero principalmente

quando os moniantes previslos englobam valores acima do Rendimento Sustentavel Estimado (RSE).

Constatou-se que ndo foram transferidos para o Fl a totalidade dos montantes previstos

no OGE, apesar dos mesmos terem sido transferidos do FP para o FCTL. De acordo com

o OGE, deverlam ter sido transferidos para o Fl 18,6% do valor dos levantamentos do FP

previstos, tendo, contudo, sido transferidos apenas 15,6%.

A tabela que segue evidenda o peso de verba prevista em cada fundo versus execugao.

Tabela 12-Peso das receitas de capital do FP na execu^ao ornamental
Mllhfies Usd

Peso %Peso %

Receitas FP Receitas

Re.nli^adas FP

DesvioReceitas FP Receitas FPFundos

Pfovistas Previstas

81.6%

IS.6%

2.7%

0.2%

-19.0%

-10.0%

78.5% 1,043.5

18.6% 200.0

2.9% 35.0

1,041.6

247.0

38.9

FCTL

Fl

FDCH

-3.7%100.0%100.0% 1,278.5Tota 1,327.5

Fente:OOE201S

Tendo em consideragSo situagoes verificadas em anos anteriores e a fim de evitar que flquem
a acumulagao de valores no FCTL que possam por em causa a contlnuldade dos projetos dos
Fundos Especlals, bem como dar origem ^ existencia de dividas a fomecedores, volta este
Tribunal a tecer a seguinte recomendagao:
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Recomendagao 9

Que se transfira do FCTL para os Fundos Especiais o montante das dotaqoes levantadas para faier face as despesas
destes fundos independentemenie da sua capacidade de execugao.

4.2 Receitas do Fundo das Infra-estruturas

O orgamento final alocado ao Fl para o ano 2015 e de 317.301 mllhares de USD com recurso a
novas dotagoes recebidas do FCTL e de emprestimos. Segundo o "Maps Execugao
Orgamental Global"^ do "Relatorio do Director Geral do Tesouro" foram consideradas como

receitas do Fl o montante de 239.813 mllhares de USD (que corresponde ao valor da despesa
executada/montante utilizado), situagao recorrente e que nao tem sido revista para efeitos de
apresentagao da conta.

Da anallse das Declaragoes Financelras do FOIL e dos "Fundos Especiais", e a semelhanga
dos anos anteriores, constata-se que nao foram especlficados naquele documento os
segulntes valores que. apesar de nao terem sIdo orgamentados no OGE, correspondem a
execugao da receita do Fl, como sendo:

■  8 mllhares de USD de Juros Bancarios;

■  19.811 mllhares de USD de saldo transitado de 2014 (tendo sido utilizado 15.619"*

mllhares de USD e nao fol autorizado por via do OGE - reorgamentagao - a sua

utillzagao durante o ano de 2015);

■  24.194 mllhares de USD respeltantes ao valor de capital executado (receita) por via de

emprestimos:

Na Tabela 13 apresenta-se o valor total das receitas do F) corrlgidos, que ascenderam a

244.083 mllhares de USD:

Tabela 13 - Receitas do Fl

USD 000

. . . . Ore. Execugao % Taxa
Receita Fundo Infra-estruturas Ore. Iniciai , r, ^ r-

Final Rcceita Execucao

1. TransferSncias do FCTL 297,301 247,301 200.000 80.9%

2. Juros 8ancar/o5 . . S .

3. Saldo 2014 0 0 19,881

4. Emf)restimo 70,000 70,000 24,194 34.6%
5. Pagamentos FCTL em nome do Fl . . o .

6. Pagamentos FDCH em nome do Fl - - 0

Total Receita Fl 367,301 317,301 244,083 76.9%
Fonte ; Declara^oes financelras Anuals do Fl-2015, OGE e OR 2015

Conslderando os ajustamentos efetuados, a execugao orgamental da receita do Fl para 2015
atingiu os 76,9% contra os 84,3% do ano de 2014.

Conforme se observa, estava previsto no OGE uma dotagao orgamental com recurso a verbas
do FP no valor de 247.301 mllhares de USD, tendo sIdo transferido o equivalente a 80,9%
daquete valor.

Importa acrescentar que a 31/12/2014 o saldo final reconciiiado da conta do Fl no BOIL era de
19.881 mllhares de USD, ou seja, saldo disponivel em conta apesar das estlmatlvas

^ A pag. 9 das Demonstragdes Rnanceiras do ano 2015 do Fl.
* 200.000 - 215.619 milhares de USD (recebimentos - pagamentos).
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orgamentais nao apontarem nenhum saldo e, no entanto, foram utilizados na execugao
ornamental nao tendo sido autorizado pelo OGE e nem pelas alteragoes orgamentais
efetuadas, pelo que se recomenda.

Recomendagao n." 10

No caso de nao on^ameniagio ou previsao a menos de saldos orgamentais do Fl e FDCH e apuramento do saldo no ano
corrente, o mesmo tera de ser reorgamentado a rim de serem utilizados durante a execugao orgamentai numa otica de
continuidade dos projetos dos fundos especiais.

4.3 Receitas do Fundo de Desenvolvlmento do Capital Humano

No Orgamento para o ano de 2015 fol aprovado um total de dotagoes para o FDCH no valor de
41.084 milhares de USD, dos quais 2.100 milhares de USD correspondem ao saldo nao
utilizado do ano 2014 e 38.984 milhares de USD da dotagao original do proprio ano contra os
36.921 milhares de USD do ano de 2014.

Nas Demostragoes Financeiras do FDCH, no "Mapa Execugao Orgamentai Global", foram
consideradas receitas concretas deste Fundo o valor 34.330 milhares de USD ao qual fol
deduzido o valor de 670 milhares de USD de imposto de retengao, o que contraria o
princlpio orgamentai da nao compensagio previsto na LOGF.

Da analise das Declaragoes Financeiras do FCTL e dos "Fundos Especiais" contatou-se que
nao foram especificados naquele documento os segulntes valores relativos ao FDCH:

■  1.000 USD de Juros Bancarios;

■  2.100 milhares de USD de saldo transitado;

■  7 mil USD de pagamentos efetuados pelo FCTL em nome do FDCH;

No entanto, na "Dedaragao de Receitas e Pagamentos de Caixa" fol considerado o

recebimento de 35.000 milhares USD transferidos do FCTL, Juros e outros Rendimentos no

valor de mil USD e os pagamentos do FCTL efetuados em nome do FDCH no valor de 7

milhares de USD.

A Tabela 14 apresenta os valores totals das receitas do FDCH corrigidos, que ascenderam a

36.519 milhares de USD:

Tabela 14 - Receitas do FDCH

Receita Fundo Desenvolvlmento Capital Humano Or9. Iniclal
Grp.

Final

Execugao

Receita

% T axa

Execuqao

1. Transferincias do FCTL 38,984 36,984 35,000 69.8%

2. Juros Bancarios e outros rendimentos - - 1 -

3. Saldo 2014 2,100 2,100 1,511 72.0%

4. Emprestimo -

- - -

5. Pagamentos FCTL em nome do FDCH - -
7 -

6. Paaamentos Fl em nome do FDCH - - 0 -

Total RecelUFDCH 41,084 41,084 36,619 88.9%

Fonte; Oeclara^Ses financeiras Anuais do FOCH-i2015, OGEe OR 201S

A execugao da receita do FDCH para 2015, considerando os ajustamentos efetuados, atingiu
os 88,9%, pelo a recomendagao n° 10 tambem eaplicavel ao FDCH.
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