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I. INTRODUÇÃO 

 

Comissão E Parlamento Nacional mak, Comissão Especializada Permanente nebe 

assegura iha orgânica Regimental Parlamento Nacional Timor-Leste, ho knar ba 

acompanhamento iha âmbito especialidade nian, nebe ligado ho asuntos no 

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

fiscalização 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 organiza tuir disposição 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 enquadra tuir Plano atividade Comissão E nian ba tinan 2020 no 

Plano visita ne’e hetan aprovação husi deliberação reunião Comissão iha loron 10 

de Junho de 2020 nebe defini visitas de trabalhos ba Município Bobonaro iha ho 

objetivo observa Condição Geral atividade serviço Administração ligado ho projetos 

infraestrutura inclui halibur informação importante kona ba desafio no obstáculo 

enfrentada durante implementação Estado de Emergência. 

 

Informação Geral Autoridade Municipal Bobonaro Geograficamente iha luan 1368 

km² ho população nain 92,049 tuir censos 2010. Administração Municipal Bobonaro 

iha Posto Administrativos 6, sucos 50 no aldeia 194. 
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II. AUTORIZAÇÃO. 

Iha deliberação reunião Comissão E ne’ebe realiza iha loron 10 fulan Junho 2020, 

hodi decide visita fiscalização ba Município Bobonaro. 

 

III. COMPOSIÇÃO DELEGAÇÃO. 

 Delegação visita ba Município Bobonaro Composta husi: 

1. Deputado Abel Pires da Silva   (Presidente Comissão) 

2. Deputado Fabião de Oliveira   (Vice Presidente Comissão) 

3. Deputada Maria Anabela Savio    (Secretária) 

4. Deputado Marcos Xavier    (Membro) 

5. Deputado Domingos Carvalho de Araújo  (Membro)  

6. Deputado Mariano Fatubai Mota   (Membro) 

7. Deputado Francisco David X. Carlos  (Membro) 

8. Deputada Lígia Coelho    (Membro) 

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

Escoltas nain 2 no Jornalistas nain 2. 

 

lV. OBJETIVO HUSI VISITA. 

 

Objetivo visita refere atu observa serviços administração pública ligado ho projeto 

infraestruturas implementadas ba nia andamentos no progresso, execução 

orçamento iha Capital desenvolvimento ba projeto PDIM no PNDS principalmente 

ligado ho extensão implementação Estado de Emergência ba dala tolu iha âmbito 

prevenção Covid-19. Visita refere mos ho objetivo responde ba preocupação no 

reclamação liu husi petição nebe fundamenta husi Regimento Parlamento Nacional 

artigo 155o to’o 160o no Constituição artigo 48o nebe hato’o husi pessoas 

seguranças Sub Estação Estação EDTL Bobonaro iha Municípios sira ba Presidente 

Parlamento Nacional cessante.  
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V. PROGRAMA VISITA. 

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

1. Reunião ho Presidente Município Bobonaro ho nia estrutura; 

2. Visita ba fronteira Mota Ain 

3. Fiscalização ba Projeto emergência 

4. Visita ba edifício Ministério das Obras Públicas  

5. Visita ba estação EDTL Bobonaro 

 

V.1. a Audiência ho Presidente Município Bobonaro 

 

Audiência ne’e realiza iha loron 17/06/2020 oras 14:30-16:00 iha sala de 

reunião Administração, nebe simu husi Presidente Município Bobonaro nebe 

hato’o bem vindo ba Comissão E, nebe mai visita iha Município Bobonaro tuir 

knar fiscalização no política nebe iha hodi observa condição geral serviço 

Administração iha Município Bobonaro ligado ho implementação Estado de 

Emergência nomos ba projetos sira nebe em curso. 

 

Presidente Comissão E Sr. Deputado Abel Pires lori naran Comissão E hato’o 

agradecimento ba Presidente Município ho estrutura hotu nebe iha 

disponibilidade hodi simu visita Comissão E. Presidente hatutan objetivo husi 

visita ida ne’e constitui husi: 

 

1. Observa serviços atual iha Administração Município Bobonaro ligado ho 

extensão Autorização Estado de Emergência ba dala tolu iha âmbito 

medidas prevenção Covid-19; 

2. Observa Condição Geral iha Fronteira Mota Ain; 

3. Recolha informação kona desafios no obstáculo ba projetos 

implementados sira nebe iha contrato no mos sira nebe la iha contrato 

inclui informação kona ba Pessoal segurança Estação EDTL Bobonaro. 

 

Questões abordadas / tratadas no encontro 

 

Iha reunião ne’e Sr. Deputados sira hato’o intervenções mak hanesan: 

 

1. Implementação Projeto PDIM no PNDS durante tinan 2017 to’o 2020 hira 

mak concluí ona no hira mak sidauk inclui progresso pagamento hira mak 

selu ona no hira mak sidauk selu; 
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2. Fronteira nudar Oda Mátan tama sai entre nação rua no sai hanesan fatin 

importante ba importação bens hodi assegura povo Timor Leste nia 

necessidade básico, tambá ne’e persija tau atenção máximo no rigoroso 

hodi prepara condição no instalação razoável ba facilidade instituições 

relevantes hodi garante no fo proteção para evita transmissão ka 

propagação Covid-19; 

 

3. Recolha informação husi Pessoal Segurança Guarda Lorosae iha Estação 

EDTL Bobonaro Município Bobonaro, tambá durante tinan ida nia laran 

inicia husi fulan Junho 2019 to’o agora sira sidauk simu sira nia direito ba 

salário masque cumpri hela sira nian dever serviço. Situação ne’e resulta 

pessoal segurança ida iha Município manatuto hakotu nia vida ho tara-an 

tambá la iha kbi’it atu selu dividas sira nebe halo hodi sustenta 

necessidade uma laran; 

 

4. Benefício direta no indireta husi implementação projetos sira iha 

Município Bobonaro inclui nia problema no sucesso. 

 

Resposta husi Autoridades relevantes sira 

 

Hatan ba questões levantados iha intervenções deputados sira, Sr. 

Presidente Município Bobonaro ho nia estrutura hato’o resposta inclui 

problemas enfrentadas hanesan: 

 

Projeto Programa Desenvolvimento Integrado Município (PDIM): 

 

1) Iha tinan 2016-2017 Município Bobonaro la obtê projeto foun ba PDIM 

maibe continua lao nafatin ho projeto 2015; 

 

2) Tinan 2018 Capital Desenvolvimento ba projeto PDIM iha 6 composto 

husi 5 projetos husi Ministério Administração Estatal (MAE) no 1 projetos 

husi Polícia Nacional Timor Leste (PNTL). Husi 6 Projeto ne’e, 5 projetos  

implementa iha Posto Administrativo Maliana no Balibo projeto 1 ho total 

orçamento $286,722.12 Milhões; 

 

3) Iha tinan 2019 Município Bobonaro aumenta projeto PDIM foun, iha 

projeto 9 husi Ministério Saúde no 2 husi Ministério educação; 
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4) Masque nain ba projeto PDIM mak Autoridades Municípios sira maibe 

Autoridade sira enfrenta Dificuldade iha execução orçamento, tamba 

orçamento ba PDIM executa direta husi ADN nebe mak dala barak 

hamosu desentendimento iha processo pagamento no lori tempo naruk 

hodi afeta mos ba atividade execução construção projetos. 

 

Programa Nacional Desenvolvimento Suco (PNDS): 

 

1) PNDS tinan 2018 hetan total verba $35,665 Mil nebe aloca deit ba 

projetos iha 18 sucos Posto Administrativos 3 hodi halo preparação 

planeamento projetos tinan 2018. Husi 18 sucos ne’e 15 sucos projetos 

mak finaliza ona 100% no entrega ona ba comunidade no falta projeto 

3 mak sidauk finaliza 100%. 

 

143 Projetos categoria Emergência 

 

1) Total Projeto husi Fundo Infraestrutura hamutuk 17 projetos no husi 17 

projetos ne’e iha projeto balun mak atingi ona progresso 40% ba leten 

no sira seluk tem que parado tambá ligado ho implementação Estado 

de Emergência masque projeto sira ne’e iha ona contrato; 

 

2) Husi 143 projetos ne’e, projeto balun implementa ona masque sidauk 

hetan contrato husi Ministério das Obras Públicas; 

 

3) Iha mos projetos balun nebe categoria emergência no implementa ona 

maibe la tama iha 143 projetos inclui sidauk iha contrato husi Governo 

ka la iha conhecimento husi Obras Público Município Bobonaro. 

 

Projeto Internacional Labour Organization (ILO)/R4D 

1) Atualmente total Projeto R4D iha 9 no husi projeto 9 ne’e projeto 1 

mak atingi progresso 100%, 5 projetos mak iha fase construção ho 

progresso as liu 55% no projeto 3 mak sidauk implementa; 

 

2) Maioria projeto Manutenção estradas rutinas nia processo tenderização 

ezerce iha nível nacional no projeto refere prioritiza liu ba companhia 

local sira iha cada município mak implementa; 

 



6 
 

Projeto Eletricidade 

 

1) Atualmente projeto eletricidade em curso iha município Bobonaro iha 

tolu, Projeto rua la iha contrato tamba nia atividade hapara hela no total 

sucos iha Município Bobonaro iha 50 sucos. Husi 50 sucos ne’e iha Suco 

10 no Aldeia 76 mak sidauk hetan acesso ba eletricidade. 

 

Projeto Água no Saneamento 

1) Acesso ba be-mos iha área rural por volta 34 Sucos mak sidauk hetan 

acesso ba be-mos. 

 

2) Mínimo capacitação no conhecimento técnico local sira iha Município hodi 

efetua estudos viabilidade no fo’o acompanhamento técnica iha 

implementação projetos sira.  

 

3) Técnico nebe iha capacidade no conhecimento diak (especialista) iha 

área bé no saneamento coloca deit iha Nacional nebe considera la 

compartilha no conhecimento capacitação ba técnico local sira iha 

Município hodi fortifica qualidade função supervisão no monitorização ba 

implementação projetos principalmente bé no saneamento.  

 

4) Mínimo recurso humanos no facilidade viaturas difícil atu alcança objetivo 

hasae receitas ba estado; 

 

5) Total clientes iha 1200 pessoas nebe foin hahu selu tarifario be’e iha 

2020 no recolha nebe BNCTL recolha iha 14000 mil mak sei transfere ba 

conta estado; 

 

 

V.2.b Visita ba fatin quarentena Fronteira Mota Ain (Batugade) 

 

Visita ne’e comissão realiza hodi observa condição geral iha Mota Ain ligado ho 

implementação Estado de Emergência ba medidas prevenção Covid 19. Tuir 

informação nebe Comissão hetan iha terreno, atualmente halao hela atividade 

construção ba Projeto fatin quarentena, transformado husi fatin Mercado 

comercial. Técnico Ministério Saúde comunica descrição kona ba facilidade 

quarentena ne’e constitui husi 33 quartos ba pessoal quarentena sira, 20 casa 
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de banho comum, quarto 2 ba pessoal saúde inclui quarto ida ba segurança, 

Mini Lab no quarto ida utiliza ba rai equipamentos. Material construção ba 33 

quartos no 20 casa de banho comum uza tijolo no sira seluk usa container. 

Tuir informação husi técnico Ministério saúde, projeto refere implementa husi 

companhia Remistade Unip, Lda no progressivamente atingi ona 80% 

maibe informação kona ba montante orçamento técnico reconhece la iha 

conhecimento ba ida ne’e. 

 

 
(Photo 1. Fiscalização ba quarentena Batugade) 

 

V.2.c Fiscalização ba Projeto Emergência Construção Gabião Mota Bolobu 

 

Tuir fiscalização iha tereno Comissão recolha informação hirak hanesan iha 

tabela tuir mai; 

 

Nome do Projeto 

New Construction Wall Protection of 

Manapa River 

Dono de Projeto/Obra MOP 

Companhia  Consorcio Loro Tolu  

Montante Orçamento USD 800,000 mil 

Número de Contrato La iha 

Data de Início de contrato -  

Duração do Contrato -  

Fiscalização/ Supervisão  

Execução Física (%) 83% 

Pagamento (%) 0% 

Localização (Município, 

Posto Administrativo) Bobonaro, Cailaco 
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(Photo 2. Observação Projeto Gabião mota Bolobu) 

 

V.2.d Visita ba Edifício Obras Públicas 

 

Visita ne’e comissão E realiza ho objetivo observa condição geral kona ba 

serviço Administração, número recurso humano inclui facilidade de apoio. 

Informação nebe comissão consegue recolha husi funcionários cada direção 

obras públicas mak hanesan; 

 

1) Mínimo facilidade viaturas no motorizadas iha cada direção hodi fo apoio ba 

técnico sira hodi halao knar inspeção no monitorização projeto sira liu-liu 

iha Posto Administrativo to’o área rural; 

 

2) Mínimo capacidade recurso humano iha área engenharia principalmente 

acompanhamento técnico ba projeto be’e; 

 

3) Mínimo recurso técnico de engenharia hodi fo apoio ba inspeção no 

monitorização projetos sira iha Município Bobonaro; 

 

4) Orçamento hodi loke estrada ka Access Roads ba projeto estrada foun tuir 

expert husi ILO nia montante ki’ik liu compara ho projeto estradas husi 

Nacional.  
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V.2.d. Visita ba Estasaun EDTL Bobonaro 

 

1) Iha problema barak nebe maka pessoal segurança Guarda Lorosae 

enfrenta desde tinan hirak nia laran maibe seidauk hetan solução ba sira 

nian direito masque sira hato’o ona problema sira iha nacional liu husi 

carta reclamação ba Presidente da República, Gabinete Primeiro Ministro, 

Ministério das Obras Públicas, PDHJ inclui Comissão B Parlamento 

Nacional; 

 

2) Inicia fulan Junho 2019 to agora Pessoal Segurança Garda Mor seidauk 

simu salário nebe sai nudar direito absoluta tamba cumpri ami nian dever 

no tuir ami situação refere hanesan acto discriminação ba snebe ami 

pessoal segurança Sub Estação iha Município hotu enfrenta ho situação 

nebe hanesan. 

 

 

 

VI. CONCLUSÃO 

 

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

 

1. Katak tamba efeito husi Covid-19 ba projetos implementados iha Município 

Bobonaro nebe mak nia andamento ladun ótimo, tamba ne’e ba próximo 

persija halo avaliação iha linha coordenação no cooperação entre instituições 

relevantes sira hodi recuperar no acelera fila projetos sira para evita ezecução 

orçamento Capital Desenvolvimento nebe Mínimo; 

 

2. Katak tamba La iha projeto foun ba PDIM durante tinan balun iha Município 

sira, lori impacto direta atu incentiva desenvolvimento económia local no 

capacitação funcionários públicos iha nível local; 

 

3. 143 Projetos considera hanesan projeto Fundo Infraestrura iha âmbito 

emergência hodi efetua atuação direta ba local sira nebe mak indica potência 

ba desastre naturais nebe devidamente lori risco ba saúde pública no 

segurança vida humana, tamba ne’e considera projeto emegência nudar 

necessidade urgente no imprevisível nebe maka bele lori danos no prejuízo 

ba povu no ba estado; 
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4. Mínimo facilidade no recurso humanos fo impacto direta ba garantia 

qualidade serviço supervisão no implementação obra sira, principalmente 

estradas, be’e mos no irrigação, nebe aumenta oportunidade económico, 

hanesan promove crescimento setor privado, aumenta produtividade agrícola 

no hamenos kiak. 

 

5. Implementação projetos infrastruturas iha nível local (PDIM) nudar 

investimento atu garante desenvolvimento económia estado nian to’o iha 

área Municípios, Posto Adiministrativos no Sucos sira, maibe autoridades 

Municípios sira enfrenta dificuldade ho sistema burocracia nebe lori tempo 

naruk iha processo pagamento, condição refere contribui ba atrazu 

desenvolvimento infraestrutura, especialmente iha Municípios; 

 

6. Masque projeto PDIM implementa iha Municípios sira , maibe Autoridade 

Municípios sira enfrenta obstáculo iha execução orçamento, tambá tuir base 

legál Decreto Lei PDIM, administrativamente orçamento executa direta husi 

ADN, nebe dala barak afeta ba progresso execução orçamento iha capital 

desenvolvimento. 

 

 

VII. Baseia ba resultado visita Comissão E iha Município Bobonaro 

Comissão hato’o ba Ministério das Obras Públicas no instituções 

relevantes sira recomendações hirak  mak hanesan:  

 

 

1. Indentifica inicialmente ba fatin sira nebe mak iha potência ba desastre 

naturais, nune’e bele halo prevenção antes ba danos nebe afeta ba saúde 

pública no segurança vida humana;   

 

2. Fortifica no maximiza liu tan facilidade no recurso humanos nebe 

contribui direta hodi garantia qualidade serviço ba supervisão no 

implementação obras hotu-hotu, principalmente estradas, be’e mos no 

electricidade nebe aumenta oportunidade económico; 

 

3. Equipa integrado Ministério das Obras Públicas ho Minstério de Saúde tau 

atenção máximo no rigoroso hodi prepara condição no instalação razoável 

ba facilidade instituições relevantes hodi garante no fo proteção para 

evita transmissão ka propagação Covid-19; 
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4. Soluciona problemas Pessoal Segurança Sub Estação Município Bobonaro 

nebe maka tinan ida nia laran sidauk simu sira nia direito ba salário; 

 

5. Soluciona no identifica projeto electricidade balun nebe Governo hapara 

hela tamba seidauk hetan contrato; 

 

6. Eleva capacidade recurso humanos no facilidade viaturas hodi alcança 

objetivo crescimento receitas ba estado; 

 

7. Direção Nacional de Estradas, Pontes no Controla de Cheias (DNEPCC) 

melhora condição facilidade viaturas no motorizadas hodi fo apoio ba 

técnico sira atu halao knar inspeção no monitorização projeto sira liu-liu 

iha área rurais sira; 

 

8. Direção Nacional de Estradas, Pontes no Controla de Cheias (DNEPCC) 

halo avaliação ba preço unitário loke estrada ka Access Roads ba projeto 

loke estrada foun nebe maka iha diferença entre ILO ba projeto estradas 

rurais no projeto estrada husi Nacional;  

 

9. Agencia Desenvolvimento Nacional (ADN) atu fortifica liu tan funções 

coordenação no cooperação ho Autoridades Municípios no instituições 

pertinentes sira ligado ho qualidade de implementação, supervisão 

projetos inclui pagamentos sira, principalmente Projeto PDIM iha situação 

Covid-19; 

 

10. Ministério das Obras Públicas soluciona projetos emergência sira tuir  

quadros legais (Lei no regulamento) categoria iha 143 projetos, nebe 

implementa ona maibe sidauk iha contrato ba 45 projetos inclui sira nebe 

laos categoria 143 projetos maibe implementa ona. 

 

 

VIII. APROVAÇÃO. 

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

Comissão E, iha sessão realizada iha loron 15 de Julho de 2020, ho 6 Votos a 

favor, 0 votos contra e 0 votos abstenção (por unanimidade).  
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Parlamento Nacional, 15 de Julho de 2020. 

 

 

 

Presidente da Comissão,             A Relatora, 

 

 

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

 


