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II. 	CONSIDERAOES PRELIMINARES 

No dia 25 de Novembro de 2013, deu entrada no Parlamento Nacional o Relatorio e Parecer do 

Tribunal de Recurso relativo a Conta Geral do Estado correspondente ano financeiro de 2012, no 

cunnprimento do artigo 176. 9  do Regimento do Parlamento Nacional (doravante designado por 

Regimento). 

Na mesma data, admitida a Conta Geral do Estado, o Presidente do Parlamento Nacional 

determinou, nos termos do artigo 177. 9  do Regimento, a baixa do referido parecer a Comissao 

Finangas Publicas (doravante designada por Comissao C) para efeitos de apreciagao e elaborack de 

parecer, nos termos do disposto no artigo 178. 2  do Regimento em que a Comissao C é connetida a 

elaboragao de relatorio e parecer fundamentado, corn as recomendagoes que considere relevantes. 

Da aplicagao conjugada dos artigos 177. 9  e seguintes, para efeitos da elaboragao do RelatOrio e 

Parecer, a Comissao C tern urn prazo de 30 dias. Por motivos de agendamento interno dos 

trabalhos do Parlamento Nacional, harmonizados corn a agenda propria do Governo, a discussao da 

Conta Geral do Estado foi agendada para o mes de Janeiro de 2014. No obstante imprevistos 

inadiaveis obrigaram a uma revisk dos calendarios do Parlamento Nacional e Governo, sendo que, 

ern reunik da Conferencia dos Representantes das Bancadas Parlamentares, no dia 9 de 

Dezembro, foi estabelecido novo calendario, exigindo-se a submissao do presente relator - I° e 

parecer ate ao dia 18 de Dezembro. 

Face ao exposto a Comissao C considera-se competente, em razao da materia, para apreciar o 

RelatOrio e Parecer da Conta Geral do Estado admitido, ern termos formais e no que respeita ao seu 

conteudo material. 
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Assim, o presente relatorio, faz a analise da Conta Geral do Estado numa perspectiva 

nnacroeconomica e de politicas de finangas pirblicas, materia que constitui o node° de analise da 

Comissao C. 

III. 	METODOLOGIA 

Foram designadas relatoras as Deputada Florentina da C. Pereira M. Smith, da Bancada 

Parlamentar da FRETILIN e Deputada Maria Fernanda Lay, da Bancada Parlamentar CNRT. 

Na elaboragao do presente Relatorio observou-se, corn as devidas adaptageies, o previsto no artigo 

34. 9  do Regimento. 

A Comiss5o C, atraves do disposto no n. 9  2 do artigo 178. 9  do Regimento realizou diversas 

audiencias Oblicas, entre os dias 11 e 13 de Dezembro de 2013, nas quais auscultou (por ordem 

cronologica) a Sra. Ministra da Solidariedade Social, o Sr. Ministro da Educag5o e o Magnifico Reitor 

da UNTL (em audiencia conjunta), o Sr. Secretario de Estado da Comunicag5o Social e o Presidente 

do Conselho de Administragao da RTTL (em audiencia conjunta), o Sr. Ministro da Administrag5o 

Estatal acompanhado pelo Senhor Secretario de Estado da Descentralizag5o Administrativa, em 

representagao do Sr. Ministro, e por fim, em audiencia conjunta, a Sra. Ministra das Finangas e os 

responsaveis pelo Secretariado dos Grandes Projectos, Comissao Nacional do Aprovisionamento e a 

Agenda de Desenvolvimento Nacional. 

A Comiss5o C, lamenta informar a camara que apesar da convocatOria enderegada ao Tribunal de 

Recurso, este nao se fez representar por nenhum magistrado, tendo o assunto sido remetido para a 

Coordena(ao Tecnica da Camara de Contas. Tendo-se considerado que nao estavam reunidas as 

condigoes que permitissem a prossecugao dos trabalhos sem que estivesse comprometida a 

Dignidade da Comiss5o C e do Parlamento Nacional, foi unanimemente decidida a nao realizag5o da 

audiencia. 

N5o obstante verificou-se a presenga da Meritissima Juiza Maria Natercia Gusrna'o que 

prontamente informou a Comissao C que nao tinha poderes delegados para representar o Tribunal 

e esclarecer os Deputados sobre as questoes atinentes a Conta Geral do Estado. Assim nao foi 
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ouvida a instituigao relatora da Conta corn grave prejuizo do andamento dos trabalhos e da 

transparencia que é exigivel no tratamento das materias financeiras pUblicas. 

Nesse sentido a Comiss5o C, submete a apreciagao do Presidente Parlamento Nacional, da 

Conferencia dos Representantes das Bancadas Parlamentares e do Plenario, as medidas a tomar 

face ao grave incidente que agora se relata. 

IV. ENQUADRAMENTO JURIDICO-CONSTITUCIONAL 

Nos termos do disposto no n. 2  3 do artigo 129. 2  da Constituigao da Republica Democratica de 

Timor-Leste, o Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas fiscaliza a legalidade das contas 

publicas e julga as contas do Estado. Nao obstante da consagragao constitucional, e ate ser 

instituido tal tribunal, as suas fungoes tem vindo a ser exercidas pelo Tribunal de Recurso, a mais 

alta instancia judicial do pals. 

Ao Parlamento Nacional compete deliberar sobre o Plano e o Orgamento do Estado e o respectivos 

relatorio de execug5o (alinea d) n. 2  3 artigo 95. 9  da Constituicao), bem como fiscalizar a execugao 

orgamental do Estado (alinea e) n. 2  3 artigo 95. 2  e n. 2  3 do artigo 145. 2  da Constituigao). 

Nos termos da Lei n. 2  9/2011 de 17 de Agosto, que aprova a organica da Camara de Contas do 

Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas, na redacgao que lhe é dada pela Lei 2/2013 de 

23 de Julho, preve-se os procedimentos de fiscalizag5o orgamental e, concretamente, de 

apreciagao da Conta Geral do Estado, observados no relatorio e parecer sobre o qual se debruga o 

presente documento. 

Conforme se refere no RelatOrio e Parecer do Tribunal de Recurso, e passa-se a citar, "0 Tribunal 

emite urn juizo sobre: a legalidade e a correccao financeira das operagOes examinadas e pronuncia-

se sobre a economia, eficiencia e eficacia da gest5o pUblica assim como sobre a fiabilidade dos 

respectivos sistemas de controlo interno, e, ainda, formula recomendagoes ao Parlamento ou ao 

Governo corn vista a supressao das deficiencias encontradas na gest5o orgamental, na tesouraria, 

na divida pUblica, no patrimOnio e sobre a organizagao e funcionamento dos servigos, quando tal 

for possivel." 
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Em suma, atraves da apreciagao da conta, a qual representa uma sintese da execuga- o do 

orgamento e um meio de controlo das operagoes atraves das quais se verificou essa execugao, o 

Parlamento Nacional procede a fiscalizagao da execucao orgamental e aciona os meios legalmente 

previstos de responsabilizacao, caso sejam detectadas irregularidades e infracg5es. 0 Tribunal 

desempenha urn papel altamente relevante neste processo, ja que é o seu parecer tecnico que 

serve de base a apreciagao politica do Parlamento. 

V. CONTEXTO MACROECONOMICO 

Em 2012 a economia mundial registou uma retoma econornica fraca de 3,2%, quando comparada 

corn os 4% que alcangara em 2011. De acordo corn o Banco Central Europeu (BCE) esta 

desacelerack da atividade econornica estendeu-se a grande generalidade das regioes do globo, 

mas evidenciou-se sobremaneira nas economias avangadas, que apresentaram para 2012 urn 

crescimento de cerca de apenas 1,3 % (face a 1,6% em 2011), em resultado do efeito recessivo 

prolongado na Zona Euro que condicionou claramente o desempenho economic° das restantes 

economias. A persistencia da crise da divida soberana em varios paises da area do euro continua a 

ter urn impacto adverso na confianga econonnica, no sentimento dos mercados financeiros, e nas 

condigoes de financiamento e tambem no dinamismo dos 'Daises emergentes e em 

desenvolvimento, onde o PIB desacelerou para cerca de 5,3% apps ter atingido 6,2% em 2011, 

segundo o Fundo Monetario Internacional (FMI). 

A projega- o apresentada pelo Governo para o crescimento da economia mundial em 2012, no 

momento da submissao ao PN da proposta de Orgamento Reticativo para 2012, apontava para 

3,3%, urn valor muito proximo da realidade. 

Tambern de acordo corn o EMI, o abrandamento do comercio mundial e da atividade econornica 

continuou a ser acompanhado por uma redugao dos desequillbrios mundiais, reflectindo sobretudo 

o enfraquecimento da procura interna das economias corn defices externos e, em muito menor 

medida, urn reequilibrio interno nas economias corn excedentes externos, onde o ajustamento por 

via de variag5es dos pregos relativos permaneceu limitado. A conjuntura de elevados pregos do 
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petroleo contribuiu em boa parte para sustentar os excedentes externos dos [Daises exportadores 

de petrOleo. 

Tambern em resultado da estagnagao econOmica prolongada, o desemprego global continuou a 

aumentar em 2012 ate atingir o pico de 197 milhoes de pessoas, levando a uma grande contracao 

na procura mundial. 

Por outro lado, em resultado da instabilidade no Medio Oriente e da falta de excedentes agricolas 

para a produ(ao de biodiesel, o prego nnedio do barril de petroleo nos mercados mundiais situou-se 

proximo dos 95-100 dolares durante a major parte do ano de 2012, chegando mesmo a atingir os 

106 dOlares mais para final do ano, mas as expetativas de reduzida procura mundial anunciavam ja 

uma tendencia para a redugao dos pregos do petrOleo a medio prazo. 0 impacto da recessa - o e a 

reduga- o das expectativas de crescimento na China e na India, tiveram como efeito a descida dos 

pregos dos minerais, muito dependentes dos niveis de produgao industrial e da actividade no sector 

da construcao, para valores inferiores aos previstos no inicio do ano 2012. 

O Indice de pregos dos alimentos a nivel global caiu ligeiramente em Dezembro de 2012, liderado 

pelas quedas significativas nos pregos dos cereals e oleos, apesar de permanecer em niveis 

historicamente altos, devido a grande seca que se abateu sobre os EUA e na Russia durante esse 

ano. A evolugab mundial dos pregos dos produtos agricolas tern urn significativo impacto sobre a 

inflagao nos paises importadores e a contragao na procura dos mesmos levou a uma redugk da 

inflack global, situando-a em 3,9% segundo o Banco Mundial (BM). 

Apesar dos inumeros obstaculos, uma moderada recuperag5o economica comegou no final de 2012 

a vislumbrar-se nas economics emergentes asiaticas, em resultado de urn forte desempenho. 

Em Timor-Leste, nos ultimos dois anos a inflacao tern ultrapassado persistentemente os 10%, vindo 

a estabilizar-se para o ano de 2012, em 10,8%. Devido em grande parte a politica expansionista 

desenvolvida pelo Governo nos ultimos anos por via da aposta no investimento de capital e das 

despesas correntes corn a aquisicao de bens e servicos quase todos eles importados, a pressab 

inflacionista perdura e a pobreza multidimensional que consiste em privagbes nas areas da 

educack, saude e padroes de qualidade de vida é ainda urn desafio para o pals. 
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Em regra, a economia de Timor-Leste assentou fortemente nas despesas do Estado para garantir 

uma taxa de crescimento anual razoavel no ano de 2012 e o peso dos gastos palicos representou 

quase o dobro do PIB nao petrolifero, sendo esta situagao relevante especialmente quando grande 

parte da economia n5o petrolifera é utilizada para o auto-consumo, reduzindo os excedentes 

passiveis de transag5o no mercado. 

VI. OKAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2012 

A proposta de Orgamento Geral do Estado para 2012 que foi submetida ao Parlamento Nacional, 

veio a ser aprovada 25 de Novembro de 2011, originando a Lei n. 2  16/2011, de 21 de Dezembro. 

O Anexo II daquela Lei distribuia a dota0o orgamental aprovada para 2012 por cinco categorias de 

Despesa, da seguinte forma: 

• 140,1 milhoes de dolares para "Salarios e Vencimentos"; 

• 376,3 milhoes de Mares para "Bens e Servigos"; 

• 199,6 milh5es de Mares para "Transferencias P6blicas"; 

• 42,9 milhoes de Mares para "Capital Menor"; 

• 915,3 milh5es de Mares para "Capital de Desenvolvimento". 

Posteriormente, corn a aprovag5o do Orgamento de Estado Rectificativo de 2012 (Lei n. 2  8/2012, de 

30 de Outubro), a dotagh do OGE initial que era de 1.674,13 milhOes, foi aumentada para 1.806,45 

milhifies de Mares norte-americanos, o que se traduziu num aumento de quase 8% dentro daquele 

mesnno ano e de 115,6% em relag5o a 2010, quando as despesas totais previstas pelo OGE tinham 

sido de 837,9 milh5es de Mares norte-americanos. 

Anexo II da Lei do OGE Retificativo de 2012, que aprovou a primeira alteracao a Lei do OGE 2012, 

veio repartir a nova dotag5o orcamental para 2012 pelas cinco categorias de Despesa, do seguinte 

modo: 

• 139,037 milhoes de Mares para "Salarios e Vencimentos"; 

• 384,523 milhoes de &flares para "Bens e Servigos"; 

• 233,744 milhoes de Mares para "Transferencias Pablicas"; 
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• 49,184 milhoes de Mares para "Capital Menor"; 

• 999,961 milhoes de Mares para "Capital de Desenvolvimento". 

O expressivo crescimento da dotack global do OGE 2012 inicial de 7,9%, ficou a dever-se 

integragk de saldos existentes no final de 2011, nos dois fundos especiais Fl e FDCH, no montante 

global de 132,322 milhoes de Mares, distribuido por Fundo, da seguinte forma: 

• 124,872 milhOes — Integrack do saldo transitado de 2011 do Fl 

• 7,448 milhoes — Integracao do saldo transitado de 2011 do FDCH 

A tabela seguinte elaborada, a partir da Tabela 1 do Relatorio e Parecer do Tribunal de Recurso 

sobre a CGE 2012, permite constatar as alteragoes introduzidas no OGE em consequencia do 

Retificativo , para as componentes da Receita e da Despesa: 

Tabela 1— Comparacao entre o OGE 2012 inicial e o OGE Retificativo 2012 

.14.-_ 

, 	 . 
, 

- . 	 j.•• 

- 	• 

altkffil 
 h 	l''  

Receita 

Receita Domestica 136,08 136,08 0 0% 

Receita de Capital - Fundo Petrolifero 1.494,90 1.494,90 0 0% 

Emprestimo 43,149 43,149 0 0% 

Reservas em dinheiro 0 0 0 0% 

Saldo transportado de 2011 de Fl e FDCH 132,322 132,322 

Receita Total do OGE 1.674,13 1.806,451 132,322 7,9% 

Despesas 

Despesas Correntes 715,918 757,304 41,386 5,8% 

Despesas de Capital Menor 42,917 49,184 6,267 14,6% 

Despesas de Capital de Desenvolvimento 915,295 999,961 84,666 9,3% 

Despesa Total do OGE 1.674,13 1.806,45 132,319 7,9% 

Defice fiscal nao petrolifero - 1.538,05 - 1.670,37 

Excluindo os servigos e fundos autonomos, os fundos especiais e o emprestimo, o total das 

dotagoes orgamentais do OGE 2012 inicial era de 723,4 milhoes de &flares, tendo passado para 

769,186 milhOes mediante a aprova(ao do OGE Retificativo. 

Quanto ao peso de cada uma das fontes de financiamento no OGE de 2012 antes e apps o reforgo 

decorrente da aprovag5o do Retificativo, é a que se fornece seguidamente: 
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Tabela 2 — Distribuicao da Fontes de Financiamento (OGE 2012 inicial e Retificativo) 
(milhOes de USD) 

Fontes de Financiamento OGE 2012 
inicial 

Distribuicao 
(%) 

Receitas domesticas 136,1 8,1% 
Rendimento Sustentavel Estimado (RSE) 665,3 39,7% 
Transferencias acima do RSE 829,6 49,6% 
Uso de saldo em dinheiro 0,0 0,00% 
Emprestimo 43,1 2,6% 

TOTAL 1.647,1 100% 

Fontes de Financiamento OGE 2012 
Retificativo 

Distribuicao  
(%) 

Receitas domesticas 136,1 7,6% 
Rendimento Sustentavel Estimado (RSE) 665,3 36,8% 
Transferencias acima do RSE 829,6 45,9% 
Uso de saldo de 2011 em dinheiro (Fundo de 
Infra-Estruturas 124,9 6,9% 

Uso de saldo de 2011 em dinheiro (Fundo de 
Infra-Estruturas 7,49 0,4% 

Emprestimo 43,10 2,4% 
TOTAL 1.806,4 100% 

Estranhamente, apesar do OGE Retificativo de 2012 ter sido submetido ao PN ja no ultimo 

quadrimestre desse ano, o Executivo na'o considerou pertinente proceder a ajustamentos nas 

projeccoes das receitas domesticas fiscais. Mais a frente no presente documento, no capitulo 

destinado a execucao orcamental, se confirmara se nao teria sido necessario, de acordo corn os 

pressupostos da LOGF. 

No que se refere aos ajustamentos realizados as projeccoes de receitas fiscais e ria'o fiscais por 

rubrica, corn a aprovag5o do OGE Retificativo, tambem é observavel na tabela a seguir: 
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Tabela 3 - Comparacao entre o orcamento de receitas fiscais e nao fiscais - OGE 2012 inicial e 

OGE Retificativo de 2012 

Unid: milhoes USD _ 
Rubrica de Receita do OGE 

OGE 2012 
inicial 

Petroliferas 

OGE  
Retificativo 
inlcial 

'  Varla 'cao 
(Valor) 

i - Receitas nao 

Impostos Diretos 40,6 40,6 0 

Impostos Indiretos 54,5 54,5 0 

Outras Receitas e Taxas 19,0 19,0 0 

Vendas de arroz 0,8 0,8 0 

Juros da Conta do Tesouro 0,1 0,1 0 

Receitas dos Jogos Sociais 0,2 0,2 0 

Doagoes 0,0 0,0 0 

Receitas Proprias dos SFA 20,9 20,9 0 

Ennprestimo 43,1 43,1 0 

Incorporagao do Saldo do Fl 0,0 124,87 124,87 

Incorporagao do Saldo do FDCH 0,0 7,45 7,45 

Total de Receitas nao Petroliferas 179,2 311,52 132,32 

II - Receitas Petroliferas 

Receitas Petroliferas 1.494,90 1.494,90 0,0 

Total de Receitas Petroliferas 1.494,90 1.494,90 264,64 
r 	 - 

Total de Receitas estimadas no OGE 

20 3.2 	i 
1.674,10 	1. 132,32 

Atraves do OGE de 2012 o Governo foi autorizado pelo Parlamento Nacional a levantar 1.494,9 

milhoes de dolares do Fundo Petrolifero, dos quais 665,3 milhOes de (Mares correspondentes ao 

Rendimento Sustentavel Estimado (RSE) e 829,6 milhoes correspondentes a levantamentos 

adicionais. 0 OGE Retificativo de 2012 nao teve implicacifies ao nivel das transferencias a efectuar 

ate final desse ano a partir do Fundo Petrolifero. 

O defice fiscal, que corn o OGE 2012 inicial se situava em 1.538 milhoes de Mares, aumentou corn 

o OGE rectificativo para 1.670,3 milhoes de Mares e, apesar das receitas petroliferas se manterem 

inalteradas e o nivel de endividamento pi lico tambern, no que se refere as receitas nao 

petroliferas o aumento foi 132,32 milhoes de Mares resultante da incorporac5o adicional dos 
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saldos remanescentes em 2011, nas contas dos Fundos Especiais de Infra Estruturas e de 

Desenvolvimento de Capital Humano. 

Quanto aos Servicos e Fundos Aut6nomos (SFA) cujas receitas e despesas foram incluidos no OGE 

e tem tratamento autonomizado nos Anexos III da Lei do OGE (inicial e retificativo), sao os 

seguintes: 

• Eletricidade de Timor-Leste (EDTL), 

• Administragao dos Aeroportos e Navegagao Aerea de Timor-Leste (ANATL); 

• Autoridade Portuaria de Timor-Leste (APORTIL, incluindo Berlin-Nakroma); 

• Instituto de Gestao de Equipamento (IGE) e 

• Servigo de Administrack de Medicamentos e Equipamentos de Sairde (SAMES). 

0 total da dotaga- o orcamental autorizada pelo OGE 2012 inicial para fazer face as despesas dos SFA 

foi de 120,5 milhoes, dos quais 99,5 milhoes a serem transferidos a partir do OGE; posteriormente, 

corn o OGE Retificativo a dotaga- o da despesa do total dos SFA alterou-se ligeiramente, passando 

para 120,049 milhoes, dos quais 99,119 milhoes a serem transferidos a partir do OGE. A Comiss'ao C 

considera que se trata de urn lapso no preambulo da Lei do OGE de 2012 Retificativo resultante de 

arredondamentos, ja que o Anexo III a Lei nao reflete essa mesma alteraga - o. Na tabela 3 

discrimina-se para cada SFA a dotagao prevista para a cobertura de despesas a partir das 

transferencias do OGE e de auto financiamento. 

Tabela 4 — Financiamento dos SFA em 2012 

SFA ORCAMENTO RECEITA PROPRIA ORCAMENTO DESPESA 

OGE 2012 inicial OGE 2012 Retificativo OGE 2012 inicial OGE 2012 Retificativo 

EDTL 16,080 
16,080 109,087 105,087 

ANATL 1,350 1,350 0,504 0,504 

APORTIL 3,390 3,390 2,250 3,481 

IGE 0,110 0,110 2,857 5,076 

SAM ES 0,0 0 5,756 5,901 

TOTAL SFA 20,930 20,930 120,454 120,049 
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OGE 2012 Initial 843,80 800,30 30,00 1.674,10 

OGE 2012 Retificativo 893,869 875,133 37,448 1.806,45 

Crescimento (valor) 50,07 74,83 7,45 132,35 

Crescimento (%) 6% 9% 25% 8% 

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republica Dcaux:ritira de Timor-Leste 

COMISSAO DE FINAKAS POBLICAS 

A distribuigao da dotagao do Orgamento de Despesa aprovada para os tres Fundos, Fundo 

Consolidado de Timor-Leste (FCTL), Fundo de Infra Estruturas (FI) e Fundo de Desenvolvimento de 

Capital Humano corn o OGE 2012 inicial e posteriormente alterada corn o Retificativo, é reflectida 

na tabela seguinte: 

Tabela 5 — Repartic5o do Orgamento de Despesa pelos tres Fundos 

Unid: mil/75es USD 

Tendo por referencia os pressupostos anteriores, conclui-se que o OGE Retificativo de 2012 veio 

acrescer ao Orgamento que fora inicialmente aprovado pelo Parlamento Nacional 50 milhoes de 

Mares no FCTL: 75 milhOes provenientes do saldo do Fundo de Infra Estruturas e 7,45 milhoes do 

Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano, urn aumento global de 8% nas despesas do Estado 

a executar em 2012. 

Na sequ8ncia das eleigoes legislativas de 2012 surgiu uma nova estrutura de Governo que 

adicionou a ja de si pesada maquina do Governo, seis novos Ministerios: Ministerio do Estado e da 

Presidencia do Conselho de Ministros, Ministerio do Comercio, Inch.1stria e Ambiente, Ministerio 

dos Transportes e Comunicagoes, Ministerio do Petroleo e dos Recursos Minerais e Ministerio do 

Turismo, bem como, diversas novas secretarias de estado e gabinetes. 

O OGE de 2012 Retificativo aprovado pelo Parlamento Nacional autorizou a transferencia dos 

organnentos relativos a varias divisoes de ministerios e secretarias de Estado entretanto dissolvidos 
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para os outros entretanto criados, de acordo corn a explica(k ent5o prestada pelo Executivo e, 

incluiu adicionalmente, outras despesas que totalizarann 50 milhoes de Mares, essencialmente em 

despesas correntes, na categoria de "Bens e Servigos", "Transferencias e "Capital Menor" 

justificando que o fez corn base na poupanga obtida ate ent5o no Fundo de Infra-Estruturas corn o 

Programa Tasi-Mane. Ou seja, o Governo corn esta operagk que veio a ser aprovada pelo PN, 

transferiu verbas de capital de desenvolvimento para despesas correntes maioritariannente, do 

FCTL, contrariando desse modo o disposto na LOG F. 

Apesar disso e face as consideragoes levantadas pelo Relatorio e Parecer da Comissk C sobre o 

OGE Retificativo de 2012, o Governo continuou a sustentar no Livro final do Orcamento do Estado 

Retificativo para 2012, que o impacto liquid° global das despesas do Governo provocado pela 

rectificagk era zero. Nada mais incorrecto, como da leitura do presente documento se depreende. 

Tabela 6 — Despesas adicionais do FCTL autorizadas pela Lei do OGE 

Rectificativo para 2012 

Despesas adicionais no FCTL 
Montante 

(milhoes de dolares 

norte-americanos) 

Pensao para os Veteranos 26,9 

Subsidio para os Idosos 7,1 

Fundo de Contingencia 6,1 

Ministerio da Defesa e Seguranga 2,9 

Ministerio da Educagao, Escola de Reabilitagao 1,7 

Bens e Servigos da PNTL 2,4 

Transferencia para a Igreja e Sociedade Civil no GPM 1,4 

Ministerio da Saude 1,2 

Bens e Servigos para a operagao do Berlim-Nakroma 1,2 

Capital menor para Agua 1,2 

Bens e Servigos para o Institute de Equipamentos 1,2 

Auditoria externa 1,1 

Pagamento para LIFESEA na Secretaria de Estado da Defesa 1,1 

Todas as outras despesas (liquidas) do FCTL -5,4 

TOTAL 50,0 
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reforgo de 50 milh5es de Mares, cuja distribuig5o consta da tabela anterior, pouco ou nada teve 

afinal a ver corn a reestruturagao ministerial operada, mas revela uma grande falta de rigor no 

processo de planeamento orgamental utilizado para o ano de 2012. 

VII. DECLARAOES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS ANUAIS - ANO 
FISCAL DE 2012 

Para o processo de prestag5o de contas do ano fiscal de 2012, as declaragoes financeiras 

consolidadas foram preparadas de acordo corn o Metodo de Caixa das Normas Internacionais de 

Contabilidade do Setor Poblico - Metodo de Caixa NICSP. 

Os documentos de prestagao de contas remetidos pelo Governo ao Parlamento Nacional e a 

Camara de Contas que configuram a CGE de 2012, foram os seguintes: 

• Declaragoes Financeiras Consolidadas Anuais e Contas do Fundo Consolidado de Timor-

Leste (FCTL); 

• Declaragoes Financeiras Anuais e Contas do Fundo das Infra-estruturas (FI); 

• Declaragoes Financeiras Anuais e Contas do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 

(FDCH). 

0 Relatorio e Parecer do Tribunal de Recurso sobre a CGE incidiu sobre os documentos de 

prestagao de contas do FCTL, Fl e FDCH que incluem, para cada urn: 

• "Relatorio do Director Geral do Tesouro"; 

• "Declaraga'o de responsabilidades do Ministerio das Finangas"; 

• "Relatorio do Auditor Independente"; 

• "Declarag5o Consolidada de Receitas e Pagamentos em Dinheiro"; 

• "Notas as DeclaragOes Financeiras Consolidadas"; e 

• Declaragoes Suplementares Nao Auditadas". 
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As dennonstragOes financeiras de cada urn dos referidos Fundos (reporte financeiro) sao compostas 

pelas "Declaragoes de Receitas e Pagamentos ern Dinheiro" e pelas "Notas as DeclaragOes 

Financeiras" , tendo sido elaboradas de acordo corn a Norma Internacional de Contabilidade 

aplicavel ao Sector Public° Relato Financeiro numa Base de Caixa - "NICSP Base de Caixa", dando, 

assim, cumprimento ao disposto no art. 45. 9  da LOGF. 

Nos termos da "NICSP Base de Caixa", as entidades, aquando da prestagao de contas, deverao 

apresentar o orcamento inicial, o orgamento final e a correspondente execugao, tendo o Governo 

procedido a essa divulgagao nos "Relatorios do Director Geral do Tesouro" e nas "Notas as 

Declaragoes Financeiras". 

Na CGE de 2012, a base de preparagao das "Declaragoes de Receitas e Pagamentos em Dinheiro" e 

sua execugao, passaram a reportar-se ao period° de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro, corn a adogao 

do sistema de "base de caixa pleno" em substituigao do anterior "base de caixa modificado" que o 

Governo utilizou ate 2011 inclusive (a execugao orgamental de 2011 refletia os pagamentos 

realizados entre 1 de Janeiro de 2011 e 28 de Fevereiro de 2012, para os bens e servicos 

recepcionados ate 31 de Dezembro de 2011). Corn essa alteracao o Governo deu cumprimento ao 

disposto no art. 2  3. 9  da Lei do Orgamento e de Gestao Financeira (LOGF) que estipula que o 

organnento é anual e que todas as dotagoes orgamentais para o ano fiscal caducam ap6s 31 de 

Dezembro, nao tendo sido registados pagamentos para la do termo do ano civil. 

No seu relatorio e parecer sobre a CGE de 2012 o Tribunal de Recurso confirma que os relatOrios 

sobre a Evolugao do Orgamento previstos na Lei Organica da Camara de Contas, Ihe foram 

remetidos pelo Governo. 
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VIII. EXECKAO OKAMENTAL DE 2012 

• Analise da execucao orcamental da Receita 

Importa ter presente que no ano de 2012 foi aprovado urn Orgamento do Estado Retificativo (Lei 

n. 2  8/2012, de 30 de Outubro) que, em tracos gerais visou o ajustamento orgamental a nova 

estrutura do Governo resultante das eleigoes legislativas e ao conjunto de political que assumidas 

pelo novo Governo corn impacto orgamental. 

O OGE Retificativo previu urn total de receitas a arrecadar para os cofres do Estado no montante de 

2.269,4 milhifies de Mares norte-americanos, dos quaffs 2.090,2 milhoes seriam provenientes do 

Fundo Petrolifero. 

Corn a aprovagao do OGE Retificativo de 2012, o Governo ficou autorizado pelo Parlamento 

Nacional a levantar do Fundo Petrolifero 1.494,9 milhoes de Mares para financiar as despesas do 

Estado desse ano. Atendendo a que o Rendimento Sustentavel Estimado (RSE) calculado para 2012 

foi de 665,3 milhoes de Mares, significa que o Governo foi autorizado a retirar para alem do 

equivalente ao RSE, 829,6, milhoes adicionais no mesmo ano. 

Ainda que nao se justificasse transferir para o OGE 2012 ate final do ano a totalidade os 1.494,9 

milhoes de Mares do Fundo Petrolifero, ja que as despesas globais executadas no ambito do OGE 

Retificativo de 2012 se limitaram a 1.197 milhoes de &flares, o Governo optou por o fazer, levando 

a realizagao de levantamentos muito superiores ao necessario para financiamento das suas 

despesas. De futuro, a bem da sustentabilidade financeira do Fundo e do prOprio Pais, situagbes 

como esta poderao e deverao ser evitadas se houver uma adequada gestao de tesouraria. 

0 total da receita executada em 2012 para o conjunto dos tres Fundos foi de 1.630,7 milhoes de 

&flares norte-americanos. 

Foram adicionalmente cobradas receitas no valor de 1,837 milhoes de Mares durante o ano, 

correspondendo a 1,5% do total de receitas domesticas, sem as mesmas terem sido objecto de 

inscrigao no OGE. A situagao ja tinha sido constatada pelo TR em 2011 mas, no ano seguinte, voltou 
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a nao ser corrigida pelo Governo, ferindo deste modo os principios da unidade e da universalidade 

orcamentais. 

Em 2012 as receitas domesticas arrecadadas totals atingiram 135,8 milhoes de &flares, sendo as 

receitas fiscais de 96,5 milhoes e as receitas nao fiscais, incluindo as receitas dos SFA, de 39,3 

milhoes. As receitas domesticas cobradas em 2012 beneficiaram de um impulso relativamente ao 

ano anterior, em resultado do aumento das receitas fiscais, especialmente das provenientes de 

Direitos de Consumo, mas o crescimento expressivo da inflagao verificado nos Ultimos anos, 

deturpa os resultados obtidos. 

Quanto as receitas nao fiscais, que incluem as provenientes dos SFA, foram arrecadadas 39,359 

milhbes de &flares, mais 6,6 milhOes que o ano anterior. Algumas das receitas nao fiscais foram 

cobradas bastante acima da previsao, mas as diferengas materials apuradas entre o orgamentado e 

o executado nao foram justificadas pelo Governo, a semelhanga do ocorrido no ano anterior, 

apesar da recomendagao do TR. 

A mesma recomendagao ao Governo se estende ao produto da venda de arroz. Em sede de OGE 

para 2012 estava previsto arrecadar 800 mil &flares com a respectiva venda mas a execugao 

acabou por atingir 4,364 milhoes, urn desvio que carecia absolutamente, de justificagao do Governo 

nos documentos de prestagao de contas. 

Lamentavelmente a Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL), a semelhanga do sucedido em 

2011, volta uma vez mais a destacar-se pela negativa, desta feita por ter aberto uma conta 

temporaria por si titulada corn autorizagao do Tesouro, onde foi acumulando toda a receita 

cobrada e arrecadada ao longo do ano, apenas a transferindo para a conta bancaria oficial no final 

do ultimo trimestre do ano, para alem de que as receitas cobradas corn as propinas dos alunos de 

mestrado nao foram tambenn reportadas. Verificou o TR tambem que as receitas cobradas pela 

UNTL e nao transferidas para a conta bancaria oficial no Tesouro, foram gastas a margem do OGE. A 

situag5o esta presentemente a ser investigada pela Auditoria Interna do Ministerio das Finangas. 
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Tambern a execucSo da Radio e Televisao de Timor-Leste (RTTL) foi evidenciada pela negativa 

pelo Tribunal de Recurso no seu Parecer sobre a CGE de 2012, pelo fato de n'ao ter sido possivel 

identificar a informagk relativa a receita cobrada associada a sua actividade. A RTTL mantinha em 

2012 uma conta numa instituigk bancaria comercial, que utilizou para depositar receitas recebidas 

em numerkio que, depois, utilizou para pagar despesas previamente a sua contabilizag5o e 

deposito nas contas banckias oficiais, o que podera traduzir a existencia de receitas e despesas 

na"o reflectidas nas demonstrag8es financeiras e, por conseguinte, a violagk do principio 

orcamental da nao compensag5o. 

Quanto ao financiamento do Fundo de Infra Estruturas (Fl) para 2012, a dotagao inscrita foi de 

857,133 milhoes de Mares. Nas declaragoes financeiras respeitantes aos Fundos Especiais que 

foram analisadas pelo TR, foi constatado que na"o tinham sido considerados os juros bancarios que 

remuneraram os depositos do Fl durante o ano, nem a integragJo do saldo de 2011 ou os 

pagamentos efectuados pelo FCTL e pelo FDCH ao Fl a tItulo de regularizaga"o. A analise da 

execug5o da receita do Fl revelou que nunca foram transferidos do FCTL para o Fl 62,778 milhoes 

remanescentes que lhe pertenciam, tendo estes ficado retidos no FCTL: 

A dotacSo orcamental de receita aprovada para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano 

(FDCH) para 2012 foi de 37,4 milhoes de (Mares. A semelhanga do que se passou corn o FI, nas 

Declarag8es Financeiras dos Fundos n5o foram considerados os juros banckios que remuneraram 

os depositos da conta do FDCH, nem a integragk do saldo de 2011 autorizada pelo OGE 

rectificativo de 2012, ou os pagamentos efectuados ao FDCH pelos dois outros fundos, para efeito 

de regularizagk. 

Para o OGE de 2014 espera-se que as receitas provenientes de juros bancarios das contas dos Fl e 

do FDCH passem definitivamente a ser orgamentadas, acrescendo as dotagoes de ambos os fundos 

especiais. 

A analise da execugao da receita do FDCH para 2012 revela que a semelhanga do que se passou 

corn o FI, tambern na'o foram transferidos do FCTL para o FDCH 1,513 milhoes remanescentes para 

perfazer a sua dotagk de receita, tendo os mesmos ficado retidos no FCTL; Recomenda-se ao 
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Governo que colmate essa lacuna que se arrasta ao longo dos anos, se possivel 0 no exercicio de 

2013. 

• AnaIlse da execucao orcamental da Despesa 

A despesa global realizada em 2012 no conjunto dos tres Fundos: FCTL, Fl e FDCH, foi de 1.197,1 

milhoes de &flares norte-americanos. A dotagao orcamental global de despesa aprovada pelo 

Parlamento Nacional para os tres Fundos para o ano 2012 foi de 1.806 milhOes de Mares norte-

a merica nos. 

0 grafico seguinte reflecte a distribuigAo da despesa realizada em 2012 por categoria econOmica: 

Grafico 1- Distribuicao da despesa realizada em 2012 por categoria econornica (milhoes de USD) 

Ficaram por executar 609,35 milhoes das verbas inscritas no OGE, grande parte das mesmas a 

suportar pelas verbas transferidas a partir do Fundo Petrolifer°. Atendendo a que 

desnecessariamente foram efetuadas em 2012 transfer8ncias a partir do Fundo Petrolifero muito 

acima do Rendimento Sustentvel Estimado, mais uma vez se equaciona a capacidade de 

planeamento do Governo. Ao retirar esse elevado montante do Fundo Petrolifer° sem depois ter a 

capacidade de o executar na totalidade, o Governo reduziu a taxa de rentabilidade de mais de 3% 
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ao ano que Ihe vem sendo assegurada pelas aplicagoes do Fundo Petrolifero, para menos de 1% 

de remuneragao conseguida na conta do Tesouro. 

Mas a dificuldade do Governo em executar o seu organnento de acordo corn o planeado revelou-se 

tambem ao nivel dos emprestimos que foram contratualizados para 2012 no montante de 43,1 

milhoes de (Mares, para fazer face a quatro projectos de infra estruturas, ja que o ano de 2012 

terminou sem haver qualquer execugao e sem ter sido fornecida qualquer justifica(ao plausivel 

para o sucedido nos documentos de prestac5o de contas de 2012. 

De entre os ministerios e outras entidade pCiblicas que revelaram irregularidades na sua execucao 

orcamental e por essa razaao assinalados pelo Tribunal de Recurso (TR) no seu Parecer sobre a 

CGE de 2012, destacam-se o Ministerio da Solidariedade Social (MSS), a Radio Televisao de Timor-

Leste (RTTL) e a Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL), sendo que esta Ultima apresenta 

sucessivas irregularidades na sua contabilidade nos ultimos anos. Convocados pela Comiss5o C para 

prestarem os devidos esclarecimentos em sede da audiencia pUblica, os seus responsaveis riao o 

conseguiram cabalmente, subsistindo ainda questoes sem a devida resposta. 

Foi realizada pelo auditor externo independente a pedido do Ministerio das Finangas, uma revis5o 

aos procedimentos de aprovisionamento desenvolvidos por 13 entidades publicas, abrangendo o 

period° de 1 de janeiro de 2009 a 30 de junho de 2011. Posteriormente, o relatorio do auditor 

independente de 2012 sobre as "Demonstragoes Financeiras Anuais do FCTL", questiona o sucesso 

do objetivo de optimizagao dos gastos do Estado que se pretendeu alcangar corn as regras de 

aprovisionamento public°, sobretudo no que se refere a eficacia em termos de custos. 0 Tribunal 

de Recurso e tambem a Comissao C manifestam a sua preocupagao face a essas conclusties do 

auditor independente. Considera-se por isso urgente que o Governo proceda ao estabelecimento 

de procedimentos basicos de controlo sobre a obediencia a lei e aos principios da boa gestao dos 

dinheiros publicos e quando necessario responsabilize os prevaricadores. 

Sobre o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL) cabe referir que apenas executou 788,8 milhoes 

de (Mares dos 893,9 milhoes que lhe eram destinados (88%). Inicialmente o OGE de 2012 inscreveu 

843,9 milhoes como dotagao anual do Fundo, mas corn o OGE Retificativo a sua dotagao foi 
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reforgada em 50 milhoes de &flares a partir de uma transferencia do Fl. Questiona-se a 

necessidade deste reforgo, se a dotagao inicial ja previamente ao OGE rectificativo era mais do que 

suficiente para cobrir todas as despesas do FCTL. 

Daqueles 50 milhoes de Mares que acresceram a dotagao de despesas FCTL na sequencia da 

aprovagao do OGE rectificativo pelo PN, 36 milhoes visaram reforgar a dotag5o da categoria de 

"Transferencias" para acautelar pagamentos a realizar pelo Ministerio da Solidariedade Social 

associados a Pensoes dos Corn batentes e Martires da Libertagao Nacional, mas do total da dotack 

final da categoria "Transferencias" (235,6 milhoes de dolares) apenas 218,1 milhoes acabaram por 

ser afinal transferidos para as entidades benificiarias ate final do ano. Na categoria 

"Transferencias", a rubrica mais representativa diz respeito a "Beneficios Pessoais" e a sua 

execugao em 2012 situou-se nos 157,4 milhoes. De futuro é aconselhavel que o Governo passe a 

discriminar suficientemente as despesas suportadas por esta rubrica, a benn da transparencia 

orgamental. 

Atendendo a que 50 milhOes de Mares foram subtraidos as verbas destinadas a aquisig5o Capital 

de Desenvolvinnento para reforgar despesas correntes na sua grande maioria, contrariando o 

disposto na LOGF, a Comissao C critica fortemente as opgaes do Governo nesta materia. 

A execugk da despesa do FCTL no Ultimo trimestre de 2012 atingiu os 40%, revelando urn grande 

desequilibrio em relack a execugao orgamental dos trimestres anteriores. A situagk deve ser 

evitada a todo o custo nos prOximos anos, uma vez que pode por em causa o adequado controlo 

orgamental e os principios de economia, eficiencia e eficacia que se exigem na gesfgo dos dinheiros 

pUblicos. 

As despesas realizadas atraves da categoria de "Bens e Servicos" do FCTL representam 39% das 

despesas do Fundo. Nessa categoria de despesa a rubrica "Outros Servigos Diversos", que deveria 

ter um carater residual, apresenta em 2012 valores muito elevados, contrariando o principio da 

especificag"ao orgamental. Acompanhando a recomendagk do TR sobre esta materia, a Comissk C 

recomenda ao Governo que proceda ao levantamento das despesas registadas nesta rubrica nos 

Ultimos anos e que as mesmas sejam previstas em rubricas orgamentais prciprias. 
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As Despesas de Conting8ncia, de acordo corn a LOGF, caracterizam-se comp urgentes, nho 

previsiveis e inadiaveis, nao podendo ultrapassar 5% das despesas totals. Em 2012 as despesas 

consideradas contingenciais que foram suportadas pelo OGE totalizaram 21,641 milh5es de 

Mares, ainda que o Governo apenas tenha apresentado informagk detalhada sobre despesas 

correspondentes a 8,981 milhoes. A Comissho C recomenda que !he seja remetida esta informagao 

em falta ate final do ano em curso. 

Ao observar o comportamento da despesa do Fundo de Infra Estruturas, fundo especial que 

integra projectos de investimento plurianuais corn valores globais superiores a 1 milhho de Mares 

e que apenas inscreve dotagho na categoria de "Capital de Desenvolvimento", verifica-se que OGE 

de 2012 inicial previu uma dotagho de 800,261 milhoes de &flares, incluindo 43,1 milhoes relativos 

a emprestinnos, e que o OGE rectificativo aumentou a dotagao para 875,133 milhOes, em resultado 

da integragho do saldo transitado de 2011 do FI, para suportar 13 Programas de investimento. A 

execugho em 2012 ficou-se pelos 376,086 milhoes de &tares, sendo que os projetos a realizar corn 

o recurso a emprestimos nho tiveram desenvolvimento algum ate final do ano. Corn excegao do 

desempenho mais razoavel do Programa "Energia Eletrica", corn 76,2% da despesa realizada, todos 

os restantes Programas de Fl tiveram uma execugho muito residual. De realgar que alp& a 

aprovagho do OGE Retificativo de 2012, o Governo procedeu a uma alteragho orgamental interna 

para retirar 606 mil Mares ao Programa "Agricultura" e os fazer acrescer ao Programa "Sande". A 

razho deste procedimento esta ainda por explicar, tendo em consideragho que o Programa 

"Sande" que detinha 3,5 milhoes apos a aprovagao do OGE 2012 inicial, foi reforgado corn o 

Retificativo, ficando assim corn 5,8 milhOes e, mais tarde, uma alteragao orgamental reforgou o seu 

orgamento em mais 606 mil &flares, para depois no total apenas se ter despendido, ate final do 

ano, o valor de 2,1 milh5es de &flares. A situagho devera ser esclarecida, pois revela a primeira 

vista urn grande desnorte em relagh ao planeamento e execugho orcamental dos projetos de 

investimento de tho elevados montantes. 

Face a escassa execuck do Fl em 2012 (43%), o Tribunal de Recurso e a Comissk C questionam o 

Governo acerca dos motivos que o levaram solicitar ao PN atraves de urn rectificativo, urn reforgo 

de 124,872 milhoes por via da incorporagho no OGE do saldo remanescente de 2011 no Fl. 
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Dos documentos de prestag5o de contas do Fundo de Infra Estruturas nao consta informag5o sobre 

a execugao fisica dos projetos nele incluidos nem sobre o grau de concretizag5o dos objectivos 

definidos. No relatorio de Atividades de 2012 do Fl que foi remetida ao TR consta essa informagao, 

mas que lamentavelmente o Tribunal nao deu a conhecer ao PN. De futuro essa importante 

informagao devera tambem passar a constar do Relator -I° e Parecer do TR sobre a CGE. 

No que se refere ao desempenho do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) em 

2012, é importante lembrar que usufruiu de uma dotagao original de 30 milhoes de &flares que 

devido a integrag5o dos saldos transitados de 2011 no montante de 7,448 milhoes, promovida pelo 

OGE Retificativo de 2012 passou para 37,448 milhoes de Mares, para assegurar o financiamento 

de 43 projetos distribuidos por 4 programas, exclusivamente a contabilizar na categoria de "Bens e 

Se rvigos". 

Metade das verbas alocadas ao FDCH em 2012 destinavam-se ao Programa "Bolsas de Estudo" 

(13,126 milhties de Mares) mas na realidade este Programa despendeu 16 milhoes ate final do 

ano, traduzindo-se numa execucao de 122% aproximadamente. Porque nao se procedeu em tempo 

LAI' a regularizagao da situagao? A Comissao C observa que, corn grande frequencia, situagoes como 

a referida acontecem para qualquer dos tress Fundos do OGE, ou seja, execugoes da despesa 

superiores a dotagao orgamental disponivel. Sendo obrigatorio proceder a cabimentagao previa das 

despesas que se pretendem realizar, como é possivel que este problema acontega e que ainda 

persista em 2013? 

De destacar tambern no ambito do FDCH o Programa "Outros Tipos de Formag5o" que em 2012 

contou corn uma dotagao de cerca de 10 milhoes, mas que inclui alguns projetos sem designagao 

especifica (concreta e diferenciada). A Comiss'ao C faz votos para que a situagk fique ultrapassada 

na CGE de 2013. 

A semelhanga do que se passou corn o FI, nos documentos de prestagao de contas do FDCH nao 

consta informag5o relativa ao grau de concretizagao dos objectivos definidos, tal como: o numero 

de acgoes de formagao realizados e o nilmero de estagios pagos ao abrigo do fundo. De futuro essa 
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importante informagk devera ser disponibilizada pelo Governo e passar a constar do Relatorio e 

Parecer do TR sobre a CGE. 

AS contas dos tres Fundos (FCTL, Fl e FDCH) constituem a tesouraria do Estado. As declaragoes 

financeiras relativas a 2012 apontam para urn saldo total da tesouraria de 768,239 milhoes no final 

do ano. 0 saldo contabilistico dos depositos bancarios do FCTLL era de 298,829 milhoes no final do 

ano e, de acordo corn a reconciliagao bancaria, encontravam-se ern transito 69,478 milhoes de 

&flares ern 31 de dezembro de 2012. 

No final do ano de 2012, 93% do saldo encontrava-se depositado na Conta do Estado no Banco 

Central e 7% ern contas bancarias oficiais abertas em bancos comerciais. 

Apela-se para que os saldos dos fundos sejam incluidos nos orgamentos dos anos seguintes a fim de 

evitar levantamentos desnecessarios do FP. 

Sobre a Ajuda Externa, ha a referir que os pagamentos efectuados por entidades terceiras durante 

o ano de 2012, sobre a forma de emprestimos ou contribuigoes (traduzidos nao em dinheiro mas 

em bens e servigos) totalizaram 146,1 milhoes de dolares, menos 120 milhbes que no ano anterior, 

segundo a informagk prestada pelo Governo. No entanto, de acordo corn a observack do TR, o 

Portal da Transparencia (Portal da Ajuda) acusa valores desembolsados pelos Parceiros de 

Desenvolvimento na ordem dos 255,1 milhoes. 

Sobre emprestimos, a Lei do OGE 2012 veio pela primeira vez prever a emissk de divida publica, 

sob a forma de contratos de emprestimo, tendo o PN autorizado o Governo a recorrer ao 

endividamento externo concessional ate ao montante maximo de 160 milhoes de (Mares, para urn 

prazo maxima de 40 anos, para fazer face a construgh de infra estruturas estrategicas. Para 2012 o 

Governo propunha-se executar 43,1 milhoes de Mares de emprestimos contraidos junto do ADB, 

Banco Mundial, Exim Bank e JICA. No entanto ate final de 2012 algumas das dividas ja tinham sido 

comprometidas mas nao foram executadas. Aqueles contratos de emprestimo preveem que os 

pagamento sejam realizados diretamente pelo financiador ao fornecedor. 
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IX. RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 

A Direccao Nacional do Tesouro remeteu ao Tribunal de Recurso e ao Parlamento Nacional as 

Declaracties Financeiras Anuais e Contas auditadas relativas ao ano Financeiro de 2012 sobre o 

Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), o Fundo de Infra Estruturas (FI) e o Fundo de 

Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) em separado. 

Quanto ao Fundo Consolidado de Timor-Leste, o Auditor Externo Independente emitiu a sua 

opiniab corn reservas, em sede do respectivo Relatorio de Auditoria as Contas do Estado de 2012: 

" Excepto quanto aos possiveis efeitos das materias descritas nos paragrafos anteriores, as 

dennostragoes financeiras apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materiais, os 

saldos de numerario em 31 de dezembro de 2012 do Fundo Consolidado e os seus recebimentos e 

pagamentos do ano entao findo, de acordo corn a Parte 1 da norma internacional de contabilidade 

do sector Public() "Relato Financeiro Numa Base de Caixa." 

As bases para a opini5o corn reservas do Auditor Externo Independente sobre o fundo Consolidado 

de Timor-Leste foram as seguintes: 

• 0 Governo de Timor-Leste recebeu uma quantia significativa de apoios externos de 

terceiros, no tendo o auditor independente a confirmacgo da integridade e o rigor dos 

apoios externos contabilizados pelo Fundo Consolidado. 

• 0 Fundo Consolidado obteve uma quantia significativa de numerario. Parte dele, resultante 

das receitas publicitarias obtidas pela Radio — Televisao de Timor-Leste, foi utilizado para 

efectuar pagamentos antes do seu registo contabilistico. N'ao foi possivel ao auditor 

independente confirmar que os recebimentos em numerario contabilizados pelo Fundo 

Consolidado eram completes e validos. 

• 0 Governo efectuou os pagamentos de salarios atraves do Banco Central de Timor Leste, 

onde foram processadas as instrugoes de pagamentos por meio de cheque ou TPO's 

(Transfer and Payment Order), e enviados aos bancos comerciais para processarem os 
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pagamentos. No entanto nao foi possivel ao auditor independente confirmar que todos os 

cheques e TPO's alcangaram os prOprios destinatarios. 

Relativamente ao Fundo de Infra Estruturas, a opiniao (sem reservas) emitida pelo Auditor Externo 

Independente no seu relatorio de auditoria as Contas do Estado de 2012 foi de que as 

demonstragbes financeiras apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materiais, o 

saldo de numerario em 31 dezembro de 2012 do Fundo de Infra Estruturas e os seus recebimentos 

e pagamentos do period° entao findo, de acordo corn a norma internacional de contabilidade do 

sector p6blico, Relato Financeiro Numa Base de Caixa. 

No que concerne ao Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano, o parecer emitido pelo Auditor 

Externo Independente no seu relatorio de auditoria as contas do Estado de 2012 de que : " excepto 

quanto aos possiveis efeitos das materias descritas (...) as Demonstragoes Financeiras foram 

apresentadas de forma apropriada, em todos os aspectos materiais, os saldos de numerario em 31 

de dezembro de 2012 do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano e os seus recebimentos e 

pagamentos do ano entao findo, de acordo corn norma internacional de contabilidade do sector 

p6blico Relato Financeiro Numa Base de Caixa. 

As bases para a opiniao corn reservas do Auditor Externo Independente sobre o Fundo de 

Desenvolvimento de Capital Humano de Timor-Leste foram as seguintes: 

O Governo efectuou os pagamentos aos beneficiarios do Fundo de Desenvolvimento de Capital 

Humano atraves do Banco Central de Timor Leste, onde foram processadas as instructies de 

pagamentos por meio de cheque ou TPO's, e enviados aos Bancos comerciais para processarem os 

pagamentos. No entanto nao foi possivel ao auditor independente confirmar que todos os cheques 

e TPO's alcangaram aos proprios beneficiarios. 

Nota especial para o destaque dado pelo Auditor Independente no que se refere aos Fundos 

Consolidados de Timor Leste, ao Fundo de Infra Estruturas e ao Fundo de Desenvolvimento de 

Capital Humano: verifica-se o incumprimento durante o period° coberto pela auditoria, do Decreto 
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Lei do Aprovisionamento e do Guia das Melhores Praticas, por parte de algumas entidades 

criando incertezas sobre o objectivo de optimizagao das despesas corn aprovisionamentos. 

X. RECOMENDAcOES E PARECER DO TRIBUNAL DE RECURSO 

• Recomendacoes do Tribunal de Recurso 

Em sede Relatorio e Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012, atendendo as conclusbes 

formuladas para os tres Fundos, Fundo Consolidado de Timor-Leste, Fundo de Infra Estruturas e 

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, o Tribunal de Recurso recomenda: 

1. Que sejam orgamentadas todas as receitas de acordo corn os principios da unidade e 

universalidade orgamentais estabelecidos na LOGF; 

2. Que seja apresentada justificagao para todas as diferengas materiais existentes entre o 

orgamento inicial, o final e a execucao da receita e da despesa; 

3. Que haja maior controlo sobre a cobranga e registo das receitas em numerario pelas 

entidades que arrecadam estas e as utilizem sem passar pelo deposit° na conta bancaria 

oficia I; 

4. Que haja melhor gestao da tesouraria aquando do processamento dos levantamentos do 

Fundo Petrolifero principalmente quando os montantes previstos englobam excedentes 

relativos o Rendimento Sustentavel Estimado (RSE); 

5. Que se transfira do FCTL para os Fundos Especiais o montante das dotagOes levantadas 

para fazer face as despesas desses fundos; 

6. Que sejam desenvolvidos esforgos adicionais ao nivel das instituigOes pOblicas corn 

responsabilidade na condugao dos processos de aprovisionamento, no sentido de ser 

assegurado o cumprimento da lei, bem comp, dos Guias de Boas Praticas elaboradas pelo 

Ministerio das Finangas de modo a que se estabelega um equilibrio entre a taxa de 

execugao orgamental e o cumprimento criterioso das normas de aprovisionamento; 

7. Que se faga avaliagao anual do cumprimento da legislaga- o do aprovisionamento e daquelas 

"boas praticas", designadamente, no que se refere a elaboraga- o e inclusao nos documentos 

de prestagh de contas do "Relatorio Anual de Aprovisionamento ("Guia de Boa Pratica 8"); 
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8. Que se faga o levantamento das despesas registadas em Outros Servigos Diversos que tem 

sido pagas durante os 6Itimos anon e se preveja essas despesas em rubricas orgamentais 

proprias, em cumprimento do principio da especifica0o consagrada na LOGE; 

9. Que passe a constar na CGE a informagk acerca das despesas de contingencia conforme 

dispoe a alinea j) do n. 9  2 do art. 2  45. 2  da LOGE; 

10. Que passe a constar dos documentos de prestagk de contas informagao relativa aos 

resultados alcangados, nomeadamente no que se refere ao nilmero de acgaes realizadas e 

de estagios pagos ao a brigo do FDCH; 

11. Que se defina claramente o perinnetro de consolidacao de contas, corn a indicagao das 

entidades incluidas no FCTL, de todas as entidades excluidas e dos criterios subjacentes; 

12. Que sejam tomadas medidas para a constituigao, organizagao e funcionamento do IGE, IP, 

da ANATL, EP e da AACTL, IP, de acordo corn a lei que os criou e os respectivos Estatutos ou 

se reveja o regime juridic° de modo a adequar esses organismos a sua real situagao; 

13. Que se estabelega o Regime Juridic° dos Fundos e Servigos Autonomos e se defina 

claramente o grau da sua autonomia financeira; 

14. Que os levantamentos de Fundos de Emprestimos sejam objecto de criteriosa regulagao 

por parte do Governo; 

15. Que a informacao da divida nao financeira passe a constar da CGE, e, para o efeito, o 

Tesouro mantenha registos actualizados sobre as dividas a fornecedores de todas as 

entidades publicas; 

16. Que se de inicio ao processo de avaliag5o do Patrimonio do Estado. 
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• Parecer do Tribunal de Recurso 

Face as observagoes feitas, o Tribunal de Recurso emite, no ambito estrito deste Parecer o seguinte 

juizo sobre a Conta Geral do Estado de 2012: 

"Embora corn algumas reservas no que diz respeito a inobservancia de alguns principios 

orgamentais e tendo em conta as observagoes e recomendagoes tecidas, o Tribunal de Recurso 

julga validamente prestadas as contas do Fundo Consolidado de Timor-Leste, do Fundo das Infra 

Estruturas e do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano do exercicio financeiro do ano de 

2012 que obedeceu aos principios constitucionais, legais e regulamentares, pelo que é de Parecer 

de que a Conta Geral do Estado encontra-se em condigoes de ser aprovada pelo Parlamento 

Nacional." 
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XI. CONCLUSOES, RECOMENDAcOES E PARECER DA COMISSAO DE 
FINAKAS PUBLICAS 

• Conclusiies 

O Parlamento Nacional é o org5o competente para aprovar a Conta Geral do Estado, suportando a 

sua apreciagao no parecer emitido pelo Tribunal de Recurso. 

Sobre a prestagao de contas do Fundo Consolidado de Timor-Leste, do Fundo de Infra Estruturas e 

do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano, o Tribunal de Recurso emitiu o seguinte parecer 

sobre as contas referentes a 2012: 

"Embora corn algumas reservas no que diz respeito a inobservancia de alguns principios 

orgamentais e tendo em conta as observagoes e recomendagOes tecidas, o Tribunal de Recurso 

julga validamente prestadas as contas do Fundo Consolidado de Timor-Leste, do Fundo das Infra 

Estruturas e do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano do exercicio financeiro do ano de 

2012 que obedeceu aos principios constitucionais, legais e regulamentares, pelo que é de Parecer 

de que a Conta Geral do Estado encontra-se em condigoes de ser aprovada pelo Parlamento 

Nacional." 

Nestes termos, nao obstante a CGE 2012 apresentar melhorias face aos exercicios anteriores, a 

Comissao de Finangas Publicas considera que persistem algumas lacunas no que respeita a 

disponibilizagao de informagao economica financeira que facilite a analise do exercicio orcamental 

e por essa via favorega tambern o enriquecimento do Relatorio e Parecer elaborado pelo Tribunal 

de Recurso, fazendo votos para que essa situag5o venha a ser corrigida corn a Conta Geral do 

Estado de 2013. 

ano de 2012 foi marcado pela realizacao de eleigbes legislativas a meio do ano e essa situagao 

teve urn enorme impacto ao nivel do Orgamento Geral do Estado e da execucao orgamental, mas 

esta alteragao nao é devidamente assinalada e tratada pelo TR ao longo do seu RelatOrio e Parecer 

sobre a CGE de 2012. 
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A evoluck muito tenue das receitas domesticas entre 2011 e 2012 demonstra que o Governo 

devera investir urgentemente na reforma da legislaga"o tributaria, corn vista a acelerar o seu 

crescimento. 

A situagk continuada de empobrecimento generalizado das farralias contrasta corn elevado 

crescimento do PIB de Timor-Leste e exige da parte do Governo uma profunda reflexao sobre as 

opgities e prioridades politicas para os proximos anos. A Comiss5o de Finangas Publicas alerta o 

Governo para esse grave problema e convida-o a fazer uma seria analise. 

A politica expansionista que tern sido levada a cabo pelo Governo nos illtimos anos e que se traduz 

ern significativos niveis de investimentos publicos em infra estruturas, tern contribuido para a 

manutencao de elevadas taxas de inflag5o no Pais, que degradam, a niveis incomportaveis, o poder 

de compra da populagk de Timor-Leste. Urn abrandamento nos gastos publicos associados a 

edificack de infra estruturas permitira certamente reduzir na"o apenas a inflagao innportada mas 

tambern a domestica. 

Os sucessivos desvios entre as previsoes orgamentais e os niveis de execug5o para qualquer dos 

tres Fundos do OGE, demonstram a desadequag5o entre o planeamento, a orgamentag5o, a 

capacidade de implementack, a monitorizagk e o controlo interno e extern() dos Ministerios e 

outros organismos publicos. Ainda que 2012 seja urn ano excepcional devido a passagem do IV para 

o V Governo Constitucional, a Comiss5o C rCgo pode deixar de chamar a atenck para esse 

problema que persiste e recomenda ao Governo que tome medidas adequadas corn a urgencia que 

se exige. 

A Comissao regista a sua preocupagao pelo facto de o Governo, passado urn ano, nao ter ainda 

implennentado 5 das 14 recomendagoes emitidas pelo Tribunal de Recurso no seu Relatorio e 

Parecer relativo a Conta Geral do Estado de 2011 e de ter implementado apenas parcialmente, 

uma outra. Por esse motivo recomenda-se ao Governo que desenvolva os esforgos necessarios para 

ultrapassar a situagk ate a produg5o dos documentos de prestagk de contas de 2013. 

A analise da Conta Geral do Estado de 2012 permite confirmar a desadequagk das projecgoes de 

receita e despesa no OGE. Face aos resultados apresentados na Conta Geral do Estado referente a 
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execucao do OGE de 2012, a Comissao C faz urn juizo muito critico acerca do desempenho do 

Governo na condugao da politica economica e social do Pais. 

0 Governo, na pessoa da Ministra das Finangas e de outros titulares de pastas ministeriais, 

apontam invariavelmente a falta de capacitagao de recursos humanos em materia de 

aprovisionamento, de gest5o e de auditoria financeira, como sendo os responsaveis pelos 

resultados negativos da execugao financeira do Estado. A Comissao estranha que essas justificacties 

continuem a ser utilizadas apps o grande esforgo financeiro que o Estado tern levado a cabo no 

desenvolvimento da capacitagao dos funcionarios publicos, conforme se constata a partir da 

execugao do FDCH, e é de opini5o que deve ser feita uma avaliagk profunda sobre a utilizag5o de 

verbas anuais significativas a partir daquele fundo especial e a sua correla(ao corn os resultados 

alcangados. 

A Comissao regista corn apreensao que n'ao recebeu ate a momento qualquer informagao sobre a 

execu(ao fisica dos projectos realizados corn o recursos as verbas dos dois Fundos Especiais 
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• Recomendacoes da Comissao C 

Corn base na analise efectuada as Declaragoes Financeiras Consolidadas Anuais relativas ao ano 

fiscal de 2012 para o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), Fundo de Infra Estruturas (FI) e 

Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH), sustentada no Relatorio e Parecer do 

Tribunal de Recurso sobre a Conta Geral do Estado relativa ao ano 2012, bem como nas audicoes 

publicas realizadas, a Comissa- o C entende emitir algumas importantes recomendagoes ao Governo: 

1. Que desenvolva os esforcos necessarios para implementar corn celeridade as restantes 6 do 

total de 14 recomendagoes formuladas pelo Tribunal de Recurso no seu Relatorio e Parecer 

sobre a CGE de 2011 incluindo a que foi apenas implementada parcialmente, bem como, as 

recomendag6es que foram adicionalmente emitidas pela Connissa- o C nesse mesmo ambito. 

2. Que assegure a sustentabilidade das finangas pUblicas no longo prazo, promovendo a 

reformulaga- o do actual modelo de financiamento do OGE, de forma a assegurar urn aumento 

mais pronunciado e imediato das receitas domesticas nao petroliferas; 

3. Que de futuro passe a ser mais rigoroso relativamente aos criterios de utilizack da Reserva de 

Contingencia, restringindo-os estritamente aqueles que a lei preve e que na CGE passe a incluir 

informack pormenorizada acerca das despesas de contingencia realizadas, conforme dispoe a 

alinea j) do n. 2  2 do art. 2  45. 2  da LOGE; 

4. Que assegure uma adequada gestao da tesouraria ern relaga- o aos levantamentos do Fundo 

Petrolifero, muito especialmente quando os montantes previstos englobam montantes acima 

do Rendimento Sustentavel Estimado (RSE); 

5. Que proceda numa base anual a avaliack do cumprimento da legislagao do aprovisionamento 

e das "boas praticas", designadamente, no que se refere a sua elaborag -ao e inclusa- o nos 

documentos de prestaga- o de contas do "Relatorio Anual de Aprovisionamento ("Guia de Boa 

Pratica 8"); 

34 

Relatorio e Parecer do Comisstio de Financas Publicas sobre a Canto Geral do Estado de 2012 



PARLAMENTO 
NACIONAL 
Rcp6blic.11)emorritica dr Timor-1,4r 

COMISSAO DE FINAKAS POBLICAS 

6. Que faga o levantamento das despesas registadas em "Outros Servigos Diversos" que tem sido 

pagas nos ultimos anos e preveja essas despesas em rubrical orcamentais proprias, em 

cumprimento do principio da especificagao consagrado na LOGF; 

7. As "Despesas de Contingencia", de acordo corn a LOGF, caracterizam-se por serem urgentes, 

nao previsiveis e inadiaveis, nao podendo ultrapassar 5% das despesas totals. Em 2012 as 

despesas consideradas contingenciais que foram suportadas pelo OGE, totalizaram 21,641 

milh5es de Mares, ainda que o Governo apenas tenha apresentado identificagao detalhada 

sobre despesas dessa natureza no valor de 8,981 nnilhOes. A Comissao recomenda que seja 

remetida a informagao em falta ate final do ano em curso. 

8. Que se defina claramente o perimetro de consolidagao de contas corn a indicacao das 

entidades incluidas no FCTL, de todas as entidades excluidas e dos criterios subjacentes e se 

estabelega o Regime Juriclico dos Fundos e Servigos Autonomos, definindo-se claramente o 

grau da sua autonomia financeira; 

9. Que a informagao da divida nao financeira (dividas a fornecedores de bens e servigos) passe a 

constar da CGE, e que para o efeito, o Tesouro mantenha registos actualizados sobre as dividas 

a fornecedores de todas as entidades publicas; 

10. Que o Governo passe a respeitar o prazo estipulado na lei para a remessa dos documentos de 

prestagao de contas ao Tribunal de Recurso, tendo em consideragao que este ultimo dispoe de 

uma prazo relativamente limitado para emitir e remeter o seu relatOrio e parecer ao 

Parlamento Nacional; 

11. Que se reveja o atual modelo de aprovisionamento, inicialmente apenas para a aquisigao de 

consumiveis de escritorio e de bilhetes de aviao, por exemplo, estabelecendo-se corn 

celeridade urn sistema similar a uma "central de compras" para a aquisigao de grandes 

quantidades desse tipo de bens, suprindo dessa forma as necessidades dos ministerios e 

servigos do Estado ao mesmo tempo que se reduzem drasticamente os custos, gragas a 

obtengao de razoaveis economias de escala e aumento do poder negocial do Estado junto aos 

seus fornecedores de bens e servicos; 
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12. Que nos termos do art. 45. 2  da LOGF, alterado pelo art. 87. 2  da Lei Orgenica da Camara de 

Contas, para efeito de prestagao de contas, o Governo passe a remeter as declaragOes 

financeiras consolidadas referentes aos tres Fundos (FCTL, Fl e FDCH) compiladas num onico 

RelatOrio e que essa metodologia seja implementada ja para a Conta Geral do Estado de 2013. 

13. Das conclusoes tidas pelo Tribunal de Recurso no seu Relatorio e Parecer e das audigoes 

p6blicas realizadas, a Comissk C recomenda que o Parlamento Nacional remeta ao Ministerio 

PCiblico o supra mencionado documento, bem como o presente parecer, por forma a que se 

apurem eventuais indicios criminals na manutengk de contas e sua movimentagao a margem 

da legalidade. Esta recomendagk destina-se concretamente a esclarecer a situagao da 

Universidade Nacional de Timor-Leste. 

14. Que a semelhanga dos procedimentos que vem sendo implementados para todos os 

Ministerios corn o objetivo de aumentar a transparencia da sua gestk, o Parlamento Nacional 

crie as condigoes legais e logisticas para operacionalizar ja em 2014, urn gabinete de auditoria 

interna constituido por analistas do orgamento e/ou analistas sectoriais, para monitorizar e 

acompanhar as areas de gestao financeira, de aprovisionamento e logistica do Secretariado 

Geral e reportar superiormente eventuais situagoes irregulares detetadas. 

15. Que de futuro, o Ministerio da Solidariedade Social passe a fundamentar a sua projecgao 

orcamental em dados actualizados que possa confirmar e reavaliar de forma continuada e em 

estreita articulagao corn a Comissk de Verificagao dos Combatentes e Martires da Libertagao 

Nacional, para evitar situagoes de sobre orgamentagao semelhantes aquela que se passou em 

2012 em relagao ao pagannento de Pensoes para Veteranos. 
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• PARECER 

Apesar das consideragoes e recomendacoes que teceu ao longo do presente documento, a 

Comiss5o de Financas Publicas considera estarem reunidas as condicoes constitucionais e 

regimentals para o debate em Plenario da Conta Geral do Estado de 2012. 
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XII. APROVAPAO DO RELATORIO E PARECER DA COMISSAO C 

O Parecer e as Recomendagoes da Comiss5o de Finangas Palicas foram discutidos no dia 17 de 

Dezembro de 2013 tendo sido aprovados por unanimidade pelos 10 Deputados presentes, 

reservando as bancadas parlamentares as suas posiceies politicas para o debate em Plenario. 

0 Presidente da Cornissao, 

(Vi ilia Maria Dias Margal) 

A De tada Relatora A Deputada Relatora 

(Florentina d C. Pereira M. Smith) 	 (Maria Fernan.  -  ay) 
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