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DECRETO-LEI  N.º  65 /2020

de  16  de  Dezembro

INCENTIVO   FINANCEIRO   EXTRAORDINÁRIO   AOS
SUCOS

Face à exponencial propagação do vírus SARS-CoV-2 e da
respetiva doença COVID-19 a nível mundial no ano de 2020,
os vários Estados vêm adotando um multiplicidade de medidas
de prevenção, mitigação e/ou combate, as quais vêm
resultando, naturalmente de forma diferenciada, em maior ou
menor contração das respetivas economias nacionais e
consequente agravação das condições financeiras e sociais
dos agregados familiares e população em geral.

Em Timor-Leste não tem sido diferente. Nos últimos meses, o
Governo tem desenvolvido diversos programas assistenciais
de âmbito nacional destinados a minimizar o agravamento da
condição financeira dos agregados familiares, designadamente
o programa “Subsídio Uma Kain”, já concluído, e o programa
“Cesta Básica”, atualmente em fase de execução.

Sucede que na concepção de qualquer um destes dois
programas, incluindo nos instrumentos legislativos e
regulamentares que os suportam, são sempre atribuídas
importantes tarefas aos sucos e respetivos chefes de suco e
chefes de aldeia, quer ao nível dos trabalhos preparatórios à
execução dos programas – a exemplo dos registos e atualização
das “fichas de família” que integram o Livro de registo de Uma
Kain e do Livro de Administração dos Sucos – quer ao nível
dos trabalhos materiais de implementação propriamente ditos
destes programas – a exemplo da utilização das contas
bancárias dos sucos para movimentação de fundos
governamentais relativos a estes programas, da utilização das
sedes das administrações de suco para guarda de documentos
e valores e como pontos de distribuição de dinheiro, bens e
vouchers e da mobilização do pessoal que presta serviço nos
sucos para participarem nos atos de entrega daqueles bens –
sem que os sucos, os respetivos líderes comunitários ou o
pessoal que nos sucos presta serviço beneficiem de alguma
compensação financeira a título de agradecimento e/ou de
compensação pelo tempo despendido e pelo importante
trabalho realizado na implementação destes programas.

Assim, é de elementar correção, justiça e dignidade reconhecer
o papel crítico desempenhado pelos sucos e pelos líderes
comunitários, assim como pelo pessoal ao serviço dos sucos,
na preparação e no sucesso da implementação destes
programas governamentais, atribuindo-lhes, para o efeito, uma
compensação financeira pelo acréscimo excecional de trabalho.

Ademais, e à luz dos considerandos anteriores, esta
compensação financeira visa ainda servir de instrumento de
motivação à participação de todos aqueles intervenientes nas
operações relacionadas com estes programas governamentais,
em particular o programa da “Cesta Básica” atualmente em
execução.

Assim, o Governo decreta, nos termos da alínea p) do n.º 1 do
artigo 115.º da Constituição da República, conjugada com o
artigo 79.º da Lei dos Sucos, aprovada pela Lei n.º 9/2016, de 8
de julho, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei aprova a atribuição de um incentivo
financeiro extraordinário aos sucos.

Artigo 2.o

Incentivo financeiro extraordinário

É aprovada, com carácter único, a atribuição de um incentivo
financeiro extraordinário aos sucos.
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Artigo 3.o

Utilização do incentivo financeiro extraordinário

1. O incentivo financeiro extraordinário destina-se ao paga-
mento de:

a) Um subsídio a cada Chefe de Suco, no valor de US$
200 (duzentos dólares americanos);

b) Um subsídio a cada Chefe de Aldeia, no valor de US$
100 (cem dólares americanos);

c) Um suplemento remuneratório aos Auxiliares de Apoio
à Administração dos Sucos, no valor de US$ 100 (cem
dólares americanos);

d) Uma compensação aos colaboradores dos sucos na
distribuição da “Cesta Básica”.

2. O valor previsto na alínea d) do número anterior é fixado
por diploma ministerial do Ministro da Administração
Estatal.

Artigo 4.º
Pagamento

O pagamento do incentivo financeiro extraordinário aos sucos
efetua-se por transferência bancária para a conta do suco,
numa única prestação e sem necessidade de celebração de um
acordo de subvenção.

Artigo5.º
Prestação de contas

1. O Chefe de Suco apresenta ao Presidente da Autoridade
Municipal ou ao Administrador Municipal com
competência territorial sobre a circunscrição territorial em
que o suco se encontra estabelecido o relatório de
pagamentos executados com contrapartida no incentivo
extraordinário concedido, juntando os comprovativos
desse pagamento.

2.  A Direção-Geral do Desenvolvimento Rural condensa num
único relatório nacional a informação relativa ao pagamento
do incentivo extraordinário aos sucos.

Artigo 6.º
Fiscalização

Sem prejuízo das competências próprias dos órgãos de polícia
criminal, da Câmara de Contas, do Provedor de Direitos
Humanos e Justiça e da Inspeção-Geral do Estado, compete à
Inspeção-Geral da Administração Estatal acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execução do pagamento do incentivo financeiro
extraordinário aos sucos e a sua utilização por parte destes,
nos termos do artigo 4.o.

Artigo 7.º
Restituição de montantes indevidamente pagos

1.  A  utilização do incentivo financeiro extraordinário para fins
ou com valores diversos dos que se encontram
estabelecidos no artigo 4.o importa a restituição dos
mesmos ao Estado por parte do suco.

2.  O Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal com competência territorial sobre a circunscrição
territorial em que o suco se encontrar estabelecido notifica,
por escrito, o Chefe do Suco para proceder à restituição
dos montantes que o devam ser.

3.  O prazo para a restituição a que alude o número anterior é
fixado pelo Presidente da Autoridade Municipal ou pelo
Administrador Municipal com competência territorial sobre
a circunscrição territorial em que o suco se encontrar
estabelecido e não pode exceder cento e oitenta dias.

4. Findo o prazo previsto no número anterior sem que os
montantes que devam ser restituídos ao Estado o hajam
sido, procede-se ao desconto daqueles nos pagamentos
de incentivos financeiros seguintes que o suco tenha que
receber.

Artigo 8.º
Regulamentação

O presente diploma é regulamentado por diploma ministerial
do Ministro da Administração Estatal.

Artigo 9.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 9 de dezembro de
2020.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak

O Ministro da Administração Estatal,

_______________________
Miguel Pereira de Carvalho

Promulgado em 16. 12. 2020

Publique-se.

O Presidente da República,

______________________
Francisco Guterres Lú Olo




