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DECRETO-LEI  N.º 11 / 2021

de  21  de  Julho

INCENTIVO  FINANCEIRO  EXTRAORDINÁRIO  AOS
SUCOS

A significativa propagação do vírus SARS-CoV-2 e da doença
COVID-19 pelo território nacional, com particular intensidade
neste ano de 2021, vem justificando persistentemente a
renovação da declaração do estado de emergência pelo
Presidente da República, com fundamento na subsistência de
uma situação de calamidade pública.

O actual estado de emergência, declarado pelo Decreto do
Presidente da República n.º 55/2020, de 5 de agosto, conta já
com 9 renovações, reportando-se a actual ao Decreto do
Presidente da República n.º 35/2021, de 28 de Maio, para o
período entre 2 de junho e 01 de Julho de 2021.

As medidas governamentais destinadas à prevenção,
mitigação e redução da transmissão comunitária do vírus vêm-
se caracterizando por medidas gerais e permanentes,
consagradas em execução directa dos decretos presidenciais
de declaração e/ou renovação do estado de emergência (a
exemplo do dever geral de utilização de máscara facial, de
distanciamento físico entre as pessoas, de proibição de
ajuntamentos de pessoas, de higienização de mãos à entrada
de estabelecimentos, de controlos sanitários à entrada ou saída
do território nacional, ou da imposição de deveres de
isolamento profilático ou terapêutico), assim como medidas
pontuais, particulares, com grau de severidade, intrusividade
e abrangência variável, direccionadas em função da evolução
localizada do quadro epidemiológico de cada posto
administrativo ou município.

Os Sucos, e respectivas lideranças comunitárias, desem-
penham, e vão continuar a desempenhar, um papel essencial
na estratégia governamental de prevenção, mitigação e redução
da transmissão comunitária do vírus. Entre as funções de maior
destaque prestadas por estas organizações comunitárias às
instituições do Estado, contam-se: (i) o auxílio na identificação
e denúncia de pessoas que entram irregularmente pelas
fronteiras terrestres do território nacional; (ii) a colaboração
com a Polícia Nacional de Timor-Leste na vigilância e
fiscalização do cumprimento das regras sanitárias pelas
respectivas comunidades; (iii) a divulgação de informação e
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esclarecimento das populações sobre o vírus SARS-CoV-2, a
doença COVID-19, os cuidados higiénico-sanitários relevantes
a adoptar, assim como sobre as regras e medidas sanitárias
governamentais em vigor; (iv) o combate aos boatos, rumores
e falsas informações sobre o SARS-CoV-2 / COVID-19 em
circulação na comunidade; (v) o auxílio à identificação de
potenciais cadeias de contágio ou de pessoas com
sintomatologia de COVID-19 na comunidade, e posterior
comunicação e/ou encaminhamento para as autoridades de
saúde; (vi) o apoio a atividades  de assistência social e alimentar
a famílias particularmente afectadas pelo SARS-CoV-2 / COVID-
19; (vii) assegurar, em colaboração com as autoridades
policiais, a segurança física dos profissionais de saúde que se
deslocam às comunidades para realizarem testes de detecção
da COVID-19, para recolha de doentes com COVID-19, e para
inquéritos de mapeamento de cadeias de contactos e potenciais
contágios (contact tracing).

Acresce à situação de pandemia que, no dia 04 de Abril de
2021, a passagem do ciclone Seroja pelo território nacional
originou inundações catastróficas e aluviões em vários pontos
do território nacional, com particular incidência no município
de Díli, contabilizando-se, à presente data, vários mortos,
milhares de pessoas desalojadas, e inúmeras infraestruturas
públicas e privadas gravemente danificadas. Também aqui, os
Sucos e respectivas lideranças comunitárias, estão a ser
essenciais no auxílio às instituições do Estado, nomeadamente
no complexo e extenso trabalho de inventariação dos danos
patrimoniais e/ou materiais sofridos pelos vários agregados
familiares, e respectivo reporte às Administrações e Autoridades
Municipais.

Por tudo o acima exposto, resulta clara a necessidade e a
importância do trabalho realizado pelos Sucos em favor, no
interesse e para benefício do Estado Timorense, quer no
contexto da situação pandémica como na resposta
governamental ao referido  desastre natural, pelo que é de
elementar correcção, justiça e dignidade atribuir aos Sucos
uma compensação financeira extraordinária, pelo acréscimo
excecional de trabalho já realizado, e a realizar no presente e
nos próximos meses, assim como a título de agradecimento
pela dedicação e tempo dispendidos pelo respectivo pessoal.

Assim, o Governo decreta, nos termos da alínea p), do n.º 1, do
artigo 115.º da Constituição da República, conjugado 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

1.    É atribuído a cada Suco um incentivo financeiro, temporário
e extraordinário, que visa assegurar a compensação das
lideranças comunitárias pela colaboração prestada ao
Estado na implementação das medidas relacionadas com a
prevenção e o combate à doença COVID-19.

2.   O incentivo financeiro extraordinário atribuído pelo presente
diploma cumula-se com os demais incentivos financeiros
ordinários atribuídos por lei aos Sucos.

3.    O incentivo financeiro extraordinário atribuído pelo presente
diploma é financiado por dotação orçamental prevista no
Fundo COVID-19.

Artigo 3.o

Duração do incentivo financeiro extraordinário

1.  O incentivo financeiro extraordinário aos Sucos é pago
mensalmente, a partir do dia 1 de julho de 2021, enquanto
vigorar o actual estado de emergência.

2.  O incentivo financeiro extraordinário é atribuído na sua
totalidade por referência ao respectivo mês do calendário
civil, indepentemente da data concreta da renovação, ou
da não renovação, da declaração do estado de emergência,
no referido mês.

Artigo 4.o

Utilização do incentivo financeiro extraordinário

Os Sucos destinam o incentivo financeiro extraordinário,
previsto no n.º 1 do artigo 2.º do presente diploma, para o
pagamento da colaboração prestada pelas lideranças
comunitárias em virtude do aumento de trabalho que para as
mesma decorre pela colaboração prestada ao Estado na
implementação das medidas de prevenção e combate à doença
COVID-19, através do pagamento de:

a)  Um subsídio mensal a cada Chefe de Suco, no valor de USD
100 (cem dólares americanos);

b)  Um subsídio mensal a cada Chefe de Aldeia, no valor de
USD 80 (oitenta dólares americanos);

c)  Um suplemento remuneratório mensal ao trabalhador de
cada Suco, contratado para a função de Auxiliar de Apoio
à Administração do Suco, no valor de USD 20 (vinte dólares
americanos);

d)  Um subsídio mensal a cada delegado de aldeia nos Conselho
de Suco, no valor individual de USD 40 (quarenta dólares
americanos);

e)   Um  subsídio mensal a cada representante da juventude
nos Conselho de Suco, no valor individual de USD 40
(quarenta dólares americanos);

f)    Um subsídio mensal a cada Lian-na’in que seja membro do
Conselho de Suco, no valor individual de USD 40 (quarenta
dólares americanos).

Artigo 5.º
Pagamento

O pagamento do incentivo financeiro extraordinário aos Sucos
efetua-se por transferência bancária para a conta do Suco,
sem necessidade de celebração de um acordo de subvenção.
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Artigo 6.º
Prestação de contas

1. O Chefe de Suco apresenta ao Presidente da Autoridade
Municipal ou  Administrador Municipal ou Presidente da
Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-cusse
Ambeno, territorialmente competente sobre a circunscrição
administrativa em que o Suco se encontra estabelecido,
um relatório mensal dos pagamentos executados com
contrapartida no incentivo extraordinário atribuído pela
presente lei, juntando os comprovativos de todos os
pagamentos efectuados.

2.  A Direção-Geral do Desenvolvimento Rural condensa num
único relatório nacional a informação relativa aos
pagamentos do incentivo financeiro extraordinário aos
Sucos.

3. Os procedimentos de prestação de contas e os modelos
dos relatórios previstos no presente artigo são
regulamentados por diploma ministerial do membro do
Governo responsável pela Administração Estatal.

Artigo 7.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 dos pagamentos do previstos no artigo
4.o.

Artigo 8.º
Restituição de montantes indevidamente pagos

1.  A  realização de pagamentos por conta do incentivo finan-
ceiro extraordinário que não se conforme com as
disposições do presente decreto-lei obriga o Suco a restituir
ao Estado o valor correspondente a tais pagamentos.

2. O Presidente da Autoridade Municipal ou Administrador
Municipal ou Presidente da Autoridade da Região
Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno, territorial-
mente competente sobre a circunscrição administrativa em
que o Suco se encontra estabelecido notifica, por escrito,
o Chefe do Suco, para proceder à restituição dos montantes
indevidamente pagos.

3. O prazo para a restituição dos valores, a que se refere o
número anterior, é fixado pelo Presidente da Autoridade
Municipal ou Administrador Municipal ou Presidente da
Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-cusse
Ambeno, territorialmente competente sobre a circunscrição
administrativa em que o Suco se encontrar estabelecido,
não pode exceder os sessenta dias.

4. Findo o prazo previsto no número anterior sem que tenham
sido restituídos os   montantes em dívida ao Estado,
procede-se à dedução do respectivo valor no próximo
pagamento de incentivos financeiros que o respectico Suco
tenha a receber do Estado.

Artigo 9.º
Regulamentação

A regulamentação prevista no n.º 3 do artigo 6.º é aprovada no
prazo de 20 dias após a entrada em vigor do presente diploma.

Artigo 10.º
Vigência

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte à sua
publicação, produzindo efeitos a 1 de Julho de 2021.

Aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Maio de 2021.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak

O Ministro da Administração Estatal

______________________
Miguel Pereira de Carvalho

Promulgado em  1,  de  julho  de  2021.

Publique-se.

O Presidente da República,

_________________________
Dr. Francisco Guterres Lú Olo


