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RELATORIU FISKALIZASAUN IHA MUNISÍPIU AINARO 
 

I. ENQUADRAMENTU LEGAL 

Comissão das Finanças Publicas do Parlamento Nacional, halao fiscalização baseia ba art
o
. 92

o
, 

95
o
, n.

o
 3 alínea e), combinado ho art

o
. 145.º n.

o
  3) Constituição da República Democrática de 

Timor-Leste, no mos baseia ba art
o
 35

o
 

 
alínea c), combinado ho art

o 
79

o 
alínea f) Regimento do 

Parlamento Nacional. 

 

II. OBJETIVU 

Comissão de Finanças Públicas, wainhira define atividades kona ba Plano Ação Anual inklui mos 

visita ba Municípios ho carater fiskalizasaun atu continua acompanha, monitoriza no fiscaliza 

ezekusaun OGE ne’ebe executa ona iha programa COVID-19 no DOT. Nune’e iha loron 23 fulan 

julho tinan 2020, Comissão das Finanças Públicas halao visita ba iha Município Ainaro atu hatene 

kona ba progresso no problema ne’ebe executivo sira hasoru wainhira implementa programa 

Governo tuir Plano Ação ne’ebe Governo apresenta ba Parlamento Nacional lori husu aprovação.  

 

III. KOMPOZIÇÃO  

Membro Comissão de Finanças Públicas ne’ebe visita Município Ainaro composto husi Deputados 

nain sanulu (10) acompanha husi técnico Comissão nain ida (1), jornalista RTPN nain ida (1), 

técnico DIRPEC-PN nain ida (1) no técnico GMPTL nain ida (1) inklui motorista secretariado-PN 

no Deputados. 

Senhores Deputados ne’ebe halao fiscalização no acompanha husi técnicos mak hanesan tuir mai 

ne’e:  

1. Deputada Maria Angelica R. da C dos Reis  : Presidente e Chefe Delegação 

2. Deputada Rosalina Ximenes    : Vice-presidente  

3. Deputada Nélia Soares Menezes   : Secretária  

4. Deputado Silvino Adolfo Morais   : Membro 

5. Deputada Noémia Sequeira    : Membro 

6. Deputada Maria Terezinha Viegas   : Membro 

7. Deputada Maria Fernanda Lay    : Membro 



4 | P a g e  
 

8. Deputado António da Conceção   : Membro 

9. Deputada Isabel Maria B. F Ximenes   : Membro 

10. Deputado António de Sá Benevides   : Membro 

11. Afonso Cassiano Ramos      : Técnico Comissão C 

12. Joaquim da Conceição Soares      : Técnico DIRPEC 

13. Nazaret A. G. da Silva     : Jornalista RTPN 

Senhores Deputados nain tolu mak la participa tanba razões políticas. 

 

IV. PROGRAMA DURANTE VIZITA  

Delegação realiza audiência iha salão Administração Município Ainaro ho entidades mak Adjunta 

Administradora Município, Secretária Município, membro KDD, Diretores linha Ministeriais no 

PNDS. 
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V. REZULTADU VISITA 

Audiência 

a. Introdução 

Presidente Comissão das Finanças Públicas; ható introdusaun kona ba objetivu husi visita Comissão das 

Finanças Públicas iha Município Ainaro ne’ebe atu hatene kona ba processo ezekusaun Orçamento Geral do 

Estado iha duodecimal no combate COVID-19. 

Encontro ne’e realiza iha salão Administração Município Ainaro no abertura husi Adjunta Administradora 

Município. Iha abertura ne’e senhora Adjunta Administradora município Ainaro ható bem-vindo ba Presidente 

da Comissão Finanças Públicas ho membro sira ne’ebe marca presença. Apresenta mos Diretores linhas 

ministeriais iha município no chefe Departamentos. 

 

Diretor Administração das Finanças município Ainaro: Iha tinan 2019 município Ainaro hetan orçamento 

husi Governo central hamutuk $2,787,895.00 dólares americanos no fahe ba cada fulan hetan $232,325.00 

dólares americanos, execução iha salário e vencimento laiha problema maibe bens e serviço iha problema 

tanba parte educação kona ba merenda escolar iha tinan ida $601.00 dólares americanos, ne’ebe foin executa 

dez dias ho montante $45,950.00 dólares americanos, tanba ne’e parte aprovisionamento foin executa 50%. 

Alocação orçamento ba iha transferências públicas mak halo pagamento ba autoridades locais hanesan chefe 

do suco no conselho do suco, inklui fundos sucos ne’ebe cada tinan hamutuk $367,000 dólares americanos no 

cada fulan $30,000 dólares americanos mak nia total pagamento $21,655 dólares americanos. Orçamento ne’e 

sidauk suficiente tanba suco nia membro do conselho do suco iha direito hetan $45.00 dólares americanos por 

seis meses mak orçamento fulan julho nia la to’o, tanba ne’e precisa tan orçamento $14,000 dólares 

americanos para completa pagamento $45.00 dólares americanos ba membros do conselho do suco hamutuk 

325 pessoas. 

Tuir informação ne’ebe mak simu katak iha meado tinan 2019, iha ona decreto-lei foun ida katak chefe do suco 

no membros do conselho do suco cada fulan hetan $30.00 dólares americanos, wainhira informação ne’e los 

mak tinan ida governo tenke aloca orçamento $442,000 dólares americanos para selu hotu chefe do suco no 

membros do conselho do suco. 

Kona ba orçamento DOT nia, município Ainaro hetan alocação orçamento husi fulan janeiro to’o fulan junho 

tinan 2020 hamutuk $1,393,950.00 dólares americanos ho nia execução $808,645.33 dólares americanos no nia 
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balanço $585,304.67 dólares americanos ne’ebe atingi 59.0%. Orçamento ne’e laos ba secretariado município 

deit maibe ba hotu linha ministeriais ne’ebe destaca iha município. Orçamento DOT nia ne’ebe aloca husi 

fulan janeiro to’o junho tinan 2020 mak hanesan tuir mai:  

 Orçamento fulan janeiro nia hamutuk $232,325.00 dólares americanos no fahe ba categoria tolu mak: 

 Orçamento ba salário e vencimento 87,217.00 dólares americanos, ne’ebe executa ona 63,720.55 

centavos dólares americanos, ninia balanço 23,496.45 centavos dólares americanos no atingi 73.0%; 

 Orçamento ba bens e serviços $114.491.00 dólares americanos, ne’ebe executa ona $35,845.50 dólares 

americanos ninia balanço $78,645.50 dólares americanos no atingi 31.0%; 

 Orçamento ba transferências públicas $30,616.00 dólares americanos, ne’e ba pagamento chefes dos 

sucos no membros do concelho do suco, ne’ebe executa ona $21,155.00 dólares americanos no nia 

balanço hela $9,461.00 dólares americanos, atingi ona 69.0%; 

 Laiha orçamento ba capital menor no capital desenvolvimento. 

 Orçamento fulan fevereiro nia hamutuk $23,325.00 dólares americanos no fahe ba categoria tolu mak: 

 Orçamento ba salário e vencimento $87,217.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $66,220.71 

dólares americanos ho nia balanço $20,996.29 dólares americanos, ne’ebe atingi 75.0%; 

 Orçamento ba bens e serviços $114,491.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $37,095.50 dólares 

americanos ho nia balanço $77,395.50 dólares americanos, atingi ona 32.0%; 

 Orçamento ba transferências públicas $30,116.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $21,155.00 

dólares americanos ho nia balanço $9,461.00 dólares americanos, atingi ona 69.0%; 

 Laiha orçamento ba capital menor no capital desenvolvimento. 

 Orçamento ba fulan março nia hamutuk $232,325.00 dólares americanos no fahe ba categoria tolu mak: 

 Orçamento ba salário e vencimento $87,217.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $66,703.30 

dólares americanos ninia balanço $20,513.70 dólares americanos, atingi ona 76%; 

 Orçamento ba bens e serviços $114,491.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $31,110.71 dólares 

americanos ninia balanço $83,380.29 dólares americanos, atingi ona 27.0%; 

 Orçamento ba transferência públicas 30,616.00 dólares americanos, ne’ebe executa ona $21,155.00 
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dólares americanos ninia balanço $9461.00 dólares americanos no atingi ona 69.0%; 

 Laiha orçamento ba capital menor no capital desenvolvimento. 

 Orçamento fulan abril nia hamutuk $232,325.00 dólares americanos no fahe ba categoria tolu mak: 

 Orçamento ba salário e vencimento $87,217.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $67,296.79 

dólares americanos ho nia balanço $19,920.21 dólares americanos, atingi 77.0%; 

 Orçamento ba bens e serviço $114,491.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $34,937.33 dólares 

americanos ho nia balanço $79,553.67 dólares americanos no atingi ona 30.0%; 

 Orçamento ba transferências públicas $30,616.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $21,155.00 

dólares americanos ho nia balanço $9,461.00 dólares americanos no atingi ona 69.0%; 

 Laiha orçamento ba capital menor no capital desenvolvimento. 

 Orçamento fulan maio nia hamutuk $232,325.00 dólares americanos ne’ebe fahe ba categoria tolu mak: 

 Orçamento ba salário e vencimento $87,217.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $67,560.92 

dólares americanos ho nia balanço $19,656.08 dólares americanos, atingi 77.0%; 

 Orçamento ba bens e serviço $114,491.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $34,937.33 dólares 

americanos ho nia balanço $79,553.67 dólares americanos, atingi ona 30.0%; 

 Orçamento ba transferências públicas $30,616.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $28,082.00 

dólares americanos ho nia balanço $2,534.00 dólares americanos, atingi ona 69.0%; 

 Laiha orçamento ba capital menor no capital desenvolvimento. 

 Orçamento fulan junho nia hamutuk $232,325.00 dólares americanos ne’ebe fahe ba categoria tolu mak: 

 Orçamento ba salário e vencimento $87,217.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $67,560.92 

dólares americanos ho nia balanço $19,656.08 dólares americanos, atingi ona 77.0%; 

 Orçamento ba bens e serviço $114,491.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $48,184.59 dólares 

americanos ho nia balanço $66,306.41 dólares americanos, atingi ona 30.0%; 

 Orçamento ba transferências públicas $30,616.00 dólares americanos ne’ebe executa ona $28,082.59 

dólares americanos ho nia balanço $2,554 dólares americanos, atingi ona 69.0%;  
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 Laiha orçamento ba capital menor no capital desenvolvimento. 

 

Diretora MSSI município Ainaro: orçamento DOT nia ne’ebe aloca iha parte MSSI município de Ainaro ba 

posto Administrativo hat (4), suco rua nolu resin ida (21) hamutuk $3,308,600.00 dólares americanos. Total 

uma kain ne’ebe aprovado hamutuk 16.543, maibe total uma kain ne’ebe selu ona hamutuk 15.686 no total 

uma kain ne’ebe sidauk selu 858, tanba ne’e total orçamento ne’ebe selu ona hamutuk $3,137,200.00 dólares 

americanos no total orçamento ne’ebe devolve hamutuk $171,600.00 dólares americanos. Iha reclamação 

1.271, declaração 2.122 no justificação hamutuk 252. Uma kain ne’ebe sidauk selu ne’e balun simu dobro no 

balun hetan salário $450.00 dólares americanos ba leten. 

Pagamento ba uma kain iha município de Ainaro, Posto Administrativos no sucos mak hanesan: 

 Posto Administrativo Ainaro vila iha suco hitu (7), total uma kain 4.409, osan ne’ebe alocado ba posto 

ne’e hamutuk $881,800.00 dólares americanos, ne’ebe selu ona uma kain 4.141 ho osan $828,200.00 

dólares americanos, uma kain ne’ebe sidauk selu 269 ho osan $53,800.00 dólares americanos, maibe 

iha reclamação 237, declaração 1.061 no justificação 71.  

 Posto Administrativo Maubisse iha suco sia (9), total uma kain 5.708, osan ne’ebe alocado hamutuk 

$1,141,600.00 dólares americanos ne’ebe selu ona uma kain 5.387 ho osan $1,077,400.00 dólares 

americanos, uma kain ne’ebe sidauk simu hamutuk 321 ho nia osan $64,200.00 dólares americanos, iha 

nia reclamação 502, nia declaração 489 no justificação 181; 

 Posto Administrativo Hato-Udo iha suco rua (2), total uma kain 3.070, osan ne’ebe alocado hamutuk 

$614,000.00 dólares americanos, selu ona uma kain 2.930 ho osan $586,000.00 dólares americanos, 

uma kain ne’ebe sidauk simu hamutuk 140 ho osan $28,000.00 dólares americanos, ho reclamação 94, 

declaração 314 no laiha justificação; 

 Posto Administrativo Hato-Builiko iha suco tolu (3), total uma kain 3.356, osan ne’ebe aloca hamutuk 

$671,200.00 dólares americanos, selu ona uma kain 3.228 ho osan $645,600.00 dólares americanos, 

uma kain ne’ebe sidauk simu hamutuk 128 ho osan $25,600.00 dólares americanos, nia reclamação 

438, declaração 258 no laiha justificação. 

Tuir guia de marsa (MUP) nia ba equipa técnicos ne’ebe halo pagamento ne’e catorze (14) dias maibe técnicos 

husi nacional mak hetan completa catorze (14) dias ho osan $560.00 dólares americanos, maibe técnicos 

município hetan deit dez (10) dias ho nia osan $200.00 dólares americanos maibe sira nia serviço hanesan deit, 
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tanba ne’e koalia ona ho diretor nacional katak wainhira halo pagamento ba segunda faze labele técnico husi 

nacional mak halo pagamento direta maibe entrega ba iha município mak halo pagamento para ita poupa osan 

estado nia.  

Recomenda ba ministério hodi halo uma transito ida ba feto no labarik, ne’ebe wainhira vitima sira presta 

declaração no antes transfere ba uma mahon pelo menos descansa kalan ida ou rua, maibe fatin laiha mak 

técnico sira assegura iha uma ne’ebe bele fo risco ba sira tanba iha município Ainaro sempre acontece cazu, 

nune’e mos precisa edifício no aramagem ba MSSI. 

 

Diretor serviço de saúde município Ainaro: município Ainaro nia posto saúde hamutuk sanolu resin sia (19). 

Osan ne’ebe aloca iha tinan 2019 hamutuk $58.398.00 dólares americanos ne’ebe nia gastos atingi 100%. 

Tanba serviço cada trimestral ba viagens locais ho nia orçamento $4,160.00 dólares americanos, formação 

profissional e seminários ho orçamento $3,289.50 dólares americanos, material e fornecimento operacionais ho 

orçamento $4,125.00 dólares americanos no serviço de despesas operacionais ho orçamento $1,275.00 dólares 

americanos. 

Orçamento ne’ebe aloca husi ministério mai iha atividades programático ba cuidado saúde primária no pacote 

compreensivo hamutuk $29,424.10 dólares americanos, osan ne’e ki’ik liu tanba cada trimestral nia execução 

lahanesan.  

Orçamento DOT tinan 2020 nian gasta ona $29,725.50 dólares americanos ba viagens locais husi fulan janeiro 

to’o fulan junho hamutuk $8,280.00 dólares americanos, formação profissional e seminários husi fulan janeiro 

to’o fulan março hamutuk $3,289.50 dólares americanos, tanba fulan abril to’o fulan junho laiha atividades 

reuniões, formação no seminários tanba Covid-19, material e orçamento ba fornecimento operacionais husi 

fulan janeiro to’o junho hamutuk $8,250.00 dólares americanos no orçamento serviços de despesas 

operacionais husi fulan janeiro to’o fulan junho hamutuk $2,550.00 dólares americanos. Orçamento liu husi 

direção aprovisionamento município husi fulan janeiro to’o junho hamutuk $7,356.00 dólares americanos 

ne’ebe aloca ba item ATK 2,330.00 dólares americanos, combustível 3,370.00 dólares americanos no ba pulsa 

comunicação $1,656.00 dólares americanos. 

Orçamento ba Covid-19 hamutuk $32,680.00 dólares americanos ba viagens locais ambulância nia hamutuk 

$3,520.00 dólares americanos, orçamento ba encargos da instalação hamutuk $1,000 dólares americanos, 

orçamento ba material e fornecimento operacionais $2,000 dólares americanos no serviços de despesas 

operacionais hamutuk $24,960.00 dólares americanos e o orçamento husi direção saúde ambiental hamutuk 
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$1,200 dólares americanos. 

Total funcionários iha saúde município de Ainaro hamutuk 258 pessoas mak (funcionários permanente, 

contratados ho casuais) ne’ebe ema nain hitu mak foin dadauk hetan formação hodi atende kona ba Covid-19. 

 

Diretor Agricultura município Ainaro: parte agricultura iha município Ainaro ninia execução orçamento lao 

hanesan bain-bain. Orçamento ne’ebe atu sosa fini la direita mai iha município maibe concentra iha direção 

geral agricultura e horticultura, ne’ebe diretor nacional no diretor geral mak executa, maibe município hetan 

deit $150.000 dólares americanos hodi sosa fehuk roupa no distribui ona, ne’ebe hein deit entrega relatório ba 

iha ministério. Iha mos orçamento ba estufa ka tonel no plástico nebe companha manan tender ne’e agora 

monta iha Ainaro maibe sidauk halo pagamento tanba sei halo verificação ba iha assunto balun nebe companha 

precisa completa.  

Orçamento Covid-19 nian mak sosa fore keli, fore mongu, koto mean no fore sikoti ne’ebe companha sira 

manan tender ona maibe to’o agora sidauk lori fini mai hodi halo distribuição, tanba ne’e sidauk relata ninia 

detalho. Kona ba orçamento ne’ebe atu sosa fini batar no hare ne’e diretor agricultura nacional mak executa 

maibe iha município halo deit mobilização ba produtores fini nia nebe agora dadauk prepara ona 10.5 toneladas 

nomos 15 toneladas ba fini hare nia, ne’ebe companha manan ona tenderizacão no município hein hodi sosa. 

Agora dadauk iha plano atu promove produto paunilha tanba ninia preço a’as tebes iha mercado mak classe um 

$57.00 dólares americanos, classe dois $45.00 dólares americanos, classe três $35.00 dólares americanos por 

quilogramas, maibe afeita situação covid-19 então classe um tun ba $20.00 dólares americanos no classe três 

tun ba $15.00 dólares americanos por quilogramas.  

Recomenda ba Parlamento Nacional bele halo lei ida kona ba preço produto local nia hodi nune’e ita promove 

ita nia produção no halo motivação ba agricultores hodi halao serviço no limita ona importações husi rai liur. 

 

Diretor Aprovisionamento município Ainaro: parte aprovisionamento halo pagamento, hahú husi fulan 

janeiro to’o fulan junho tinan 2020 hamutuk $31,095.17 dólares americanos, ba combustível hamutuk 

$6,010.00 dólares americanos, material escritório hamutuk $3,712.17 dólares americanos, manutenção ba 

veículos kareta no motorizadas hamutuk $6,529.00 dólares americanos, material suplay administração $820.00 

dólares americanos, combustível ba gerador SMASA hamutuk $430.00 dólares americanos, aluga kareta raut 

foer iha cidade Ainaro laran hamutuk $2,880.00 dólares americanos, Other Suplay (Kaisaun ba kbi’it laek) 

MSSI nia $5,000.00 dólares americanos no pagamento ba carregamento pulsa husi TT (ADM, SMASA, Obras 
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Publicas no Saúde) ho montante $5,631.00 dólares americanos. 

Pagamento fulan abril no maio la lao normal tanba problema oituan sistema então pendente hotu, ne’ebe lao 

normal fali iha fulan junho. 

 

Diretor serviço Água e Saneamento município Ainaro: parte serviço água e saneamento município, executa 

orçamento ba SAS husi fulan janeiro to’o março hamutuk $6,350.00 dólares americanos no fulan abril e junho 

nian executa ona $2,948.00 dólares americanos maibe fulan maio laconsege executa tanba falha sistema, 

ne’ebe halo deit pagamento direta ho orçamento $823.00 dólares americanos. 

Orçamento ba combustível no manutenção ba fulan julho nia hamutuk $367.00 dólares americanos maibe osan 

ne’e aloca deit ba manutenção kareta tanba la to’o. Iha informação husi ministério katak laiha orçamento ba 

Covid-19 nia ba direção água e saneamento, maibe realidade serviço, husi parte água no saneamento município 

mos participa direita ba serviço combate Covid-19 tanba ne’e recomenda hodi bele fo apoio. 

 

Diretor Educação município Ainaro: husi fulan janeiro to’o fulan junho, parte educação município laiha 

problema maibe iha mak orçamento ba item rua: primeiro item kona ba orçamento ba conceções escolares ba 

pré-escolar, total estudantes pré-escolar ne’ebe iha município Ainaro hamutuk 493 pessoas no osan ne’ebe 

aloca husi ministério hamutuk 388.00 dólares americanos no osan ne’e la to’o ba alunos nebe mak iha, tanba 

ne’e recomenda ba ministério hodi aloca orçamento baseia ba números estudantes ne’ebe mak iha, segundo 

item kona ba programa merenda escolar ne’ebe durante situação Covid-19 la fornece aihan ba escola tanba 

laiha processo aprendizagem. 

Orçamento DOT nia ne’ebe aloca iha merenda escolar ba pré-escolar no ensino básico nia hamutuk $50,425.00 

dólares americanos maibe iha fulan março labele implementa tanba situação emergência. Ministério aloca fila 

fali orçamento merenda escolares iha fulan junho nia hamutuk $47,957.50 dólares americanos no ba servente 

sira nebe prepara hahan ba estudantes ho osan $5,150.00 dólares americanos, osan ne’ebe mak sidauk uja hotu 

hamutuk $2,457.50 dólares americanos, maibe serviço atendimento ba estudantes agora lao hela.  

Iha fulan janeiro to’o março, educação município serviço hamutuk ho NGO CARE Internacional hodi fornece 

hahan ba estudante, subsidio ba servente sira fulan ida $50.00 dólares americanos ba ema ida, maibe fulan 

junho no julho ne’e sidauk selu tanba orçamento limitado. 

Educação município usa nafatin modelo orçamento tinan 2018 nia mak prejudica ba números estudantes 

ne’ebe asesu ba merenda escolar, tanba cada tinan números estudantes aumenta. Iha loron 10 fulan julho tinan 
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2020, reativa ona escolas iha município Ainaro, maibe atu reativa convida parte saúde, autoridade municipal 

ne’ebe tama iha equipa Covid-19 no Diretores escolares pré-primária no técnico vocacional. Total escolas iha 

município Ainaro hamutuk 473 ne’ebe reativa hotu ona. 

Tanba Covid-19, educação município halo reunião ho NGO CARE Internacional decidi katak kona ba apoio 

fos no koto ne’e entrega direita ba estudantes nia inan no aman do que hahan ne’e estraga hotu. Ita nia hahan 

fos no koto mos importa husi rai liur, ho ida ne’e iha recomendações balun husi escolas katak sei bele hola 

direita produto local iha município para iha nia nutrição ne’ebe mak diak no orçamento estado bele circula iha 

ita nia povo agricultores.  

Iha tinan kotuk liu ba ministério educação fo apoio fos no koto maibe foin dadauk la fo apoio no laiha mos 

aramagem hodi tau hahan, tanba ne’e mak Governo aumenta tan osan $0,75 centavos. Educação município 

Ainaro nia trabalhadores ba servente estudantes limitada tanba ne’e servente ida servi estudante atus tolu (300) 

ne’e mak recruta tan trabalhadoras foun para cada servente ida bele servi deit estudantes atus ida lima nolu 

(150) hodi nune’e fo atendimento nebe diak ba estudantes. 

Recomendações: edifício educação município Ainaro usa coby house ne’ebe kleur ona no condição ladun diak 

tanba udan ona funcionário sira susar hodi halao serviço, questão sira ne’e hato’o ona ba Governo central 

maibe to’o agora sidauk hadia. 

 

Diretor Obras Públicas município Ainaro: orçamento DOT tinan 2020 nia ne’ebe aloca iha item direção 

SAS no equipamentos hamutuk $10.000 dólares americanos maibe agora dadauk sidauk uja orçamento ne’e. 

Osan $20,000 dólares americanos ba item ida Other selim servisse ne’e sidauk executa tanba iha tempo 

emergência nia ne’ebe processo iha hela aprovisionamento, tenderizacão ne’e sei loke ba companha local hodi 

halo competição. Iha tinan 2019 prevê orçamento $5.000 dólares americanos atu halo garazen no compra 

mobiliário. 

 

Adjunta Administradora Município Ainaro: husi secretariado município iha osan ba género cada tinan 

$1,500.00 dólares americanos, nia atividades mak halao socialização iha posto hat kona ba género. Cada tinan 

prevê nafatin orçamento ba setor Turismo e Gestão Mercado no Registo Notariado, husi nacional delega ema 

nain rua mai iha município maibe la iha cargo hodi fo competência para halao execução ba orçamento, tanba 

ne’e to’o ohin loron la executa orçamento ne’ebe prevê ona.  
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Ponto Vocal ba Registo Desastres Ação Social Município Ainaro: tanba decentralização mak MSSI destaca 

ona funcionários iha município mak ação social haré kona ba caro funerário rua ne’ebe agora halo hela 

operação serviço municipal nian, maibe problema mak manutenção kareta rua ne’e to’o agora laiha, mesmo 

informa ona ba iha Governo central. 

 

VI. CONCLUSÃO  

Iha visita fiskalizasaun ne’e Comissão Finanças Públicas hasai konkluzaun hanesan tuir mai: 

 Orçamento DOT nia ne’ebe aloca husi fulan janeiro to’o fulan junho tinan 2020 ba iha município 

Ainaro hamutuk $1,393.950.00 dólares americanos, ne’e ba linha ministeriais hotu ne’ebe destaca iha 

município Ainaro; 

 Iha fulan julho ne’e laconsege halo pagamento ba autoridades locais no membros do concelho de suco 

tanba orçamento la suficiente;  

 Parte saúde iha município Ainaro la halao atividades hanesan reuniões, formação no seminário tanba 

Covid-19 no total funcionários saúde hamutuk 258 pessoas (funcionários permanente, contratados ho 

casuais) ne’ebe ema nain hitu mak foin dadauk hetan formação hodi atende kona ba Covid-19; 

 Orçamento ne’ebe atu sossa fini ne’e la direita ba iha parte direção agricultura município maibe 

concentra iha direção geral agricultura e horticultura ne’ebe diretor nacional no diretor geral mak 

executa. Parte município agora dadauk iha plano atu promove produto baunilha tanba ninia preço a’as; 

 Total escolas iha município Ainaro hamutuk 473 ne’ebe reativo hotu ona. Iha fulan janeiro to’o março 

husi NGO CARE Internacional mak fornece hahan ba estudantes maibe subsidio ba servente sira cada 

ema ida ba fulan ida hetan $50.00 dólares americanos ne’ebe fulan rua nian mak sidauk selu tanba 

orçamento limitado. 

 

VII. RECOMENDAÇÃO  

 Hato’o ba Ministério da Solidariedade Social e Inclusão katak wainhira halo pagamento ruma iha 

município bele haruka direita orçamento ba iha município mak halo pagamento hodi nune’e bele poupa 

orçamento, tanba foin dadauk kona ba Covid-19 ne’ebe halo pagamento ba família agregados iha 

município Ainaro hetan diferencia tempo no salário ba técnicos município no nacional mesmo sira nia 
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serviço hanesan; 

 Hato’o mos ba MSSI hodi halo uma transito ida ba feto no labarik tanba iha município Ainaro sempre 

acontece kazu, ne’ebe wainhira vitima sira presta declaração fatin laiha, tanba antes transfere ba uma 

mahon pelo menos descansa kalan ida ou rua nomos halo construção edifício foun MSSI; 

 Hato’o ba ministério da Educação hodi harí edifício educação município Ainaro para funcionários 

halao serviço ho diak tanba agora dadauk uza coby house ne’ebe kleur ona no condição ladun diak, 

ne’ebe dificulta ba serviço funcionários wainhira tempo udan; 

 Hato’o ba ministério sira hodi halo socialização ba lei foun ruma ministério nia ne’ebe relacionado ho 

competências, direito no serviços município nian ba iha autoridades municipais para bele hatene kona 

ba serviços ne’ebe atu halao.  

 

VIII. APROVASAUN 

Relatório ne’e hetan aprovação iha sala Comissão das Finanças Públicas, iha loron 20 fulan janeiro tinan 2020, 

ho 11 votos á favor, 0 votos contra no 0 votos abstenção.  
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