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I. INTRODUÇÃO 

 

Comissão E Parlamento Nacional maka, Comissão Espesializada Permanente nebe 

assegura iha orgánica Regimental Parlamento Nasional Timor-Leste, ho knar  ba 

acompanhamento iha ámbito espesialidade nian, nebe ligado ho asuntus no 

materias  hanesan: (i) kona ba atividade legislativa; (ii) kona ba controlo no 

fiskalização ba atividades Governo nian nebe hatur iha Regimento Parlamento 

Nacional número 3 artigo 95.º no número 3 artigo 145.º Constituição República 

Democrática de Timor-Leste, no alínea c) artigo 35.º no artigo 79.o tamba ne’e, 

realização ba visita ne’e organisa tuir dispozição regimental nebe iha. 

Regimento Parlamento Nacional, fo kompetençia ba Comissão Especializada 

Permanente sira, hodi hatene tuir assuntos políticos, administrativos no aprecia 

atos Governo nian; 

Visita técnica ne’e baseia tuir Plano atividade Comissão E nian ba tinan 2020, 

ne’ebé aprovado husi reunião iha loron 27 de Fevereiro de 2020 ho despacho 

PPN Nº 2525, 02/03/2020 hodi defini visitas de trabalhos ba iha Município 

Viqueque hó objetivo acompanha no fiscaliza andamento projetos físicos no obras 

iha terreno relativo execução orçamento Duo-décimo 2020-2021; 

 

Nune’e iha loron 11 de Março de 2020 Comissão E hala’o Visita de fiscalização ba 

Município Viqueque. Visita ne’e permite atu hatene no acompanha andamento 
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progresso físico projeto implementados relaçiona ho 143 projetos incluindo Projeto 

irrigação Dardau nebe comunidade sira hato’o queixa mai iha Parlamento Nacional.  

 

Comissão E pretende transmiti ba agentes, gestores no executores investimento 

público, ho intenção hodi assegura qualidade técnica no rigor ba implementação 

Projetos, nune’e mos halo controlo no identifica simultâneamente construção 

Projetos público implementados. Alein de ida ne’e halo mos controlo ba custos no 

obrigações ba cumprimento respectivos prazos de ezecução. 

 

Informação Geral Município Viqueque Geográficamente iha luan 1,781 km² ho 

população nain 70,036 tuir sensus 2010. Administração Municipal Viqueque iha 

Posto Administrativos 5, sucos 35 no aldeia 228. 

 

 

II.  AUTORIZAÇÃO. 

Iha deliberação reunião Comissão E ne’ebé realiza iha loron 21 fulan Fevereiro 

2020, hodi decide visita fiscalização ba Município Viqueque ne’ebé apresenta ba 

PPN hodi hetan autorização ho despacho nº 2525 02/03/2020. 

 

III. COMPOSIÇÃO DELEGAÇÃO. 

 Delegação visita ba Município Viqueque Composta husi: 

1. Deputado Abel Pires da Silva   (President Comissão) 

2. Deputado Marcos Xavier    (Vice Presidente) 

3. Deputada Maria Anabela Savio          (Secretária) 

4.  Deputado Domingos Carvalho de Araujo (Membro)   

5.  Deputado Favião de Oliveira   (Membro) 

6.  Deputado Mariano Fatubai Mota   (Membro) 

7.  Deputado Francisco David X. Carlos  (Membro) 

8.  Deputado Adriano do Nascimento  (Membro) 

Acompanha husi Técnicos Comissão E, Engenheiro Gui Daniel, Justino Babo, 

Jornalistas GMN no Escoltas nain 4. 
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lV. OBJETIVO HUSI VISITA. 

 

Objetivos visita ne’e atu observa direta condição geral relaciona ho 

desenvolvimento infraestrutura básica implementados no efetividade husi 

infraestruturas construidos responde duni ba exigências de necessidades no 

prioridades tuir preocupações comunidade iha area Júridico Município Viqueque. 

Alein de ida ne’e, visita ida ne’e mos atu responde ba queixa husi comunidade Suco 

Vessoru relaciona ho projeto irrigação Dardau nebe afeita ba comunidade sira nian 

natar ka ocupa sira rai balun husi atividade projeto refere, nune’e bele haklean liu 

deputados sira nian conhecimento no informações atualizados relaciona ho 

implementação projetos físico ligado ho execução orçamento Duo Décimo ba AF 

2020-2021.  

 

 

V. PROGRAMA VISITA. 

Visita técnica ne’e tuir agenda ne’ebé decide hó programa hanesan tuir mai:  

1. Visita ba fatin projeto: 

a. Visita ba Projeto Construção Scema Irrigação Dardau  

 

b. Visita ba Project Construction of Steel truss os span Bridge (Type A-55M) 

in Betisin River 

 

 

V.1.a  Visita ba Projeto Construção Scema Irrigação Dardau 

Nome de Projeto 

Construction of Dardau Irrigation Scheme 

Project 

Dono de Projeto/Obra MAP 

Companhia Adjudicatária Pembinaan Pulau Sebang Sdn.Bhd. (PPSSB)  

Valor do Contrato USD 3,912,226.56 

Número de Contrato ICB/41/MAP-2017 

Data de Início de contrato - March 15, 2019 

Duração do Contrato - March 15,2021 

Fiscalização/ Supervisão  

Execução Física (%) 6% 

Pagamento (%) % 

Localização (Municipio, 

Posto Administrativo) Viqueque, Uatolari 
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Programa Visita ba Projeto Construção Scema irrigação Dardau  baseia tuir 

pedido husi comunidade iha Suco Vessoru tamba canal irrigação Primer nebe 

construi hola kona iha sira nia area natar. Tuir informação husi Chefe do 

Suco Vessoru Companhia implementa obra refere halo tuir desenho no BoQ 

nebe iha, maske iha desenho Construção canal irrigação primer ocupa ka 

hola kona comunidade sira nian area natar balun.  Iha sikun seluk Chefe do 

Suco mos hatutan comunidade exige duni indeminização ba sira natar maibe 

parte autoridade local hamutuk ho companhia halo aproximação ho Governo 

liu-liu ba projeto nain Ministério da Agricultura no pescas hodi buka solução 

ba exigência sira ne’e tamba ne’e comunidade sei coopera nafatin hodi la 

impede processo desenvolvimento construção nebe lao hela. 

 

Hatan ba situação refere parte técnico Companhia International Pembinaan 

Pulau Sebang Sdn. Bhd. (PPSSB), iha duni local balun nebe maka hetan 

impedimento husi Comunidade hanesan halo blokeia ba acesso estrada ho 

razão katak acesso estrada no canal drainagem ocupa sira nian natar 20m 

no husu para atu haklot liu tan acesso refere inclui canal drainagem. Depois 

de parte autoridade hamutuk companhia halo aproximação ikus mai 

comunidade hakarak coopera atu precesso construção ba projeto refere 

continua lao nafatin. 

 

Tuir observação Comissão E iha terreno, projeto refere Constroi husi 

Companhia International Pembinaan Pulau Sebang Sdn. Bhd. (PPSSB) ho 

montante contrato orçamento inicial $3,912,226.56 no hetan supervisão 

direta husi Consultant PT. SKM JV ho Kai Watu Kmanek (KWK). Projeto 

refere atu irrigar be ba comunidade nian area natar 356 – 700 ital hektares. 

Tamba ne’e tuir comissão E nian hare katak projeto refere iha impakto 

positivo no fo benefisio direta ba comunidade agricultores hodi hasae sira nia 

rendimento economia sustentável. 

 

 

 

 

 



5 
 

V.2.b  Visita ba Construction of Steel truss on span Bridge (Type A-55M) in 

Betisin River 

Nome de Projeto 

Construction of Steel on span Bridge (Type 

A-55M) in Betisi River 

Dono de Projeto/Obra MOP 

Companhia Adjudicatária Tasi Naroman Unip, Lda  

Valor do Contrato USD  

Número de Contrato  

Data de Início de contrato  

Duração do Contrato  

Fiscalização/ Supervisão  

Execução Física (%) 90% 

Pagamento (%) % 

Localização (Municipio, 

Posto Administrativo) Viqueque, Viqueque Vila 

 

 

VI. CONCLUSÃO 

 

Resultado husi visita, Comissão apresenta conclusão hanesan tuir mai ne: 

 

A. Iha duni exigências de indeminização ba natar Comunidade iha Suco Vessoru 

relaciona ho Projeto Construção Schema de Irrigação Dardau; 
 

B. Projeto Construção Schema de Irrigação Dardau lori benefício direta no fo 

impakto positivo ba comunidade iha Suco Vessoru; 

 

 

 

VII. RECOMENDAÇÃO 

 

A. Recomenda ba Ministério Agricultura no Pescas atu soluciona problema 

indeminização tuir exigência husi Comunidade; 

 

B. Recomenda ba Governo atu soluciona 143 projetos balun nebe implementa 

ona maibe tem que hapara tamba seidauk hetan contrato husi Governo; 
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VIII. APROVAÇÃO. 

Relatorio ne’e discute ona no aprovado husi deputados presentes iha reunião 

Comissão E, iha sessão realizada iha loron 05 de Março de 2020, ho 6 votos 

a favôr,  0 votos kontra e 0 votos abstenção (por unaminidade).  

 

Parlamento Nacional, 25 de Março de 2020. 

 

 

 

Presidente da Comissão,             A Relatora, 

 

 

Abel Pires da Silva P.h.d              Maria Anabela Savio 

 


