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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º 85/2021

de  9  de  Dezembro

PROCEDIMENTOS  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  E
MODELOS  DOS  RELATÓRIOS  NO  ÂMBITO  DO

INCENTIVO  FINANCEIRO  EXTRAORDINÁRIO  AOS
SUCOS,  APROVADO  PELO  DECRETO-LEI  N.º 11/2021,

DE  21  DE  JULHO

Durante o ano de 2021, a propagação do vírus SARS-CoV-2 e
da doença COVID-19 pelo território nacional foi considerável,
e pela sua persistência implicou a renovação da declaração do
estado de emergência pelo Presidente da República, com
fundamento na subsistência de uma situação de calamidade
pública, pela 10.ª vez, entre 1 de agosto e 30 de agosto, através
do Decreto do Presidente da República n.º 56/2021, de 27 de
julho.

Os Sucos e as respetivas lideranças comunitárias, têm vindo a
desempenhar e continuarão a desempenhar, enquanto for
renovado o Estado de Emergência, um papel essencial na
estratégia governamental de prevenção, mitigação e redução
a 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 respetivas comunidades; (iii) a divulgação de
informação e esclarecimento das populações sobre o vírus
SARS-CoV-2, a doença COVID-19, os cuidados higiénico-
sanitários relevantes a adotar, 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 afetadas 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 deteção
da COVID-19, para recolha de doentes com COVID-19, e para
inquéritos de mapeamento de cadeias de contactos e potenciais
contágios (contact tracing).

Não restam dúvidas quanto 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 igualmente na resposta governamental
aquando da passagem do ciclone Seroja pelo território nacional,
pelo que é de elementar correção, 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 despendidos pelo
respetivo pessoal.
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O Governo, pelo Ministro da Administração Estatal manda, ao
abrigo do previsto no número 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º
11/2021, de 21 de julho, publicar o seguinte diploma:

CAPÍTULO  I
DISPOSIÇÕES  GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma ministerial define as regras relativas ao
procedimento para a utilização do incentivo financeiro
extraordinário aos sucos a atribuir aos sucos conforme previsto
pelo Decreto-Lei n.º 11/2021, de 21 de julho.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O incentivo financeiro extraordinário aos sucos aplica-se em
todo o território nacional.

Artigo 3.º
Definição

O incentivo financeiro extraordinário é atribuído a cada Suco,
de forma temporária e extraordinária, que visa assegurar a
compensação das lideranças comunitárias pela colaboração
prestada ao Estado na implementação das medidas
relacionadas coma prevenção e o combate à doença COVID-
19.

Artigo 4.º
Cumulação com outros incentivos legais

O incentivo financeiro extraordinário atribuído pelo Decreto-
Lei n.º 11/2021, de 21 de julho, cumula com os demais incentivos
financeiros ordinários atribuídos por lei aos Sucos.

Artigo 5.º
Destinatários

Os destinatários do incentivo financeiro extraordinário são:

a)   Os chefes de Suco;

b)   Os chefes de Aldeia;

c)   Os auxiliares de apoio à administração dos Sucos;

d)  Os delegados de aldeia pertencentes aos Conselhos de
Suco;

e)   Os representantes da juventude nos Conselhos de Suco;

f)   Os Lian-na’in que sejam membros do Conselho de Suco.

Artigo 6.º
Montantes

Nos termos do número anterior, os destinatários recebem
mensalmente, respetivamente:

a)   USD 100,00 (cem dólares americanos);

b)   USD 80,00 (oitenta dólares americanos);

c)   USD 20,00 (vinte dólares americanos);

d)   USD 40,00 (quarenta dólares americanos);

e)   USD 40,00 (quarenta dólares americanos);

f)   USD 40,00 (quarenta dólares americanos).

CAPÍTULO  II
DISPOSIÇÕES  ESPECIAIS

Artigo 7.º
Intervenientes

Intervêm na atribuição do incentivo financeiro extraordinário
aos Sucos:

a)   O Diretor-Geral do Desenvolvimento Rural do Ministério
da Administração Estatal;

b)   O Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal ou o Presidente da Autoridade da Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno;

c)   O Chefe do Suco.

Artigo 8.º
Pedido de Levantamento do Incentivo Financeiro

Extraordinário em Instituição Bancária

1.   O Chefe de Suco deve preencher um Requerimento, no qual
solicita a autorização para se dirigir à uma instituição
bancária para levantar o montante mensal total do incentivo
financeiro extraordinário aos sucos a atribuir aos sucos
conforme previsto pelo Decreto-Lei n.º 11/2021, de 21 de
julho, que consta do Anexo I, e que deve ser assinado pelo
Chefe de Suco e pelo Administrador do Posto
Administrativo, dirigido ao Presidente da Autoridade
Municipal, ao Administrador Municipal ou ao Presidente
da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-
Cusse Ambeno, dependendo da circunscrição
administrativa territorialmente competente em que o Suco
se encontra estabelecido.

2.  O Presidente da Autoridade Municipal, o Administrador
Municipal ou o Presidente da Autoridade da Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno,
dependendo da circunscrição administrativa territorial-
mente competente em que o Suco se encontra estabelecido,
após a receção do requerimento mencionado no número
anterior, autoriza o levantamento através da Autorização
de Levantamento, que consta do Anexo II.

3.    O Chefe de Suco, após o levantamento do montante mensal
total do incentivo financeiro extraordinário aos sucos,
preenche a Ata de Levantamento, que consta do Anexo III.
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4.  O destinatário do incentivo financeiro extraordinário aos
Sucos aquando do recebimento do valor, deve preencher
o recibo de pagamento, que consta do Anexo IV.

Artigo 9.º
Competências do Diretor-Geral do Desenvolvimento Rural

1.  O Diretor-Geral do Desenvolvimento Rural informa os
Presidentes das Autoridades Municipais, os Adminis-
tradores Municipais e o Presidente da Região Administra-
tiva Especial de Oe-Cusse Ambeno acerca dos fundos
alocados no Orçamento Geral do Estado para o pagamento
do incentivo financeiro extraordinário aos Sucos.

2.  Incumbe ao Diretor-Geral do Desenvolvimento Rural
apresentar ao Ministro da Administração Estatal e dar
conhecimento ao Diretor-geral de Administração e Finanças
do Ministério da Administração Estatal da relação nominal
dos Sucos que não apresentam os relatórios mensais de
contas relativos à utilização do incentivo financeiro
extraordinário aos Sucos, no prazo de 10 dias.

3.   Compete ao Diretor-Geral do Desenvolvimento Rural, em
matéria de reporte da execução do incentivo financeiro
extraordinário aos Sucos:

a)    Receber relatórios mensais enviados pelos Presidentes
das Autoridades Municipais, pelos Administradores
Municipais ou pelo Presidente da Autoridade da Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, verificar
se os mesmos prestam as informações e cumprem as
regras de instrução documental previstas pelo presente
diploma e consolidá-los;

b)  Enviar aos Presidentes das Autoridades Municipais,
aos Administradores Municipais ou ao Presidente da
Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-
Cusse Ambeno, os recibos de receção dos relatórios
mensais enviados;

c)   Recusar a receção dos relatórios mensais enviados pe-
los Chefes de Suco, que não prestem a informação
exigida no presente diploma e/ou que não se encontrem
documentalmente instruídos nos termos do presente
diploma;

d)   Decidir as reclamações apresentadas à recusa da rece-
ção dos relatórios mensais do incentivo financeiro
extraordinário aos Sucos, que não prestem a informação
exigida no presente diploma ou que não se encontrem
documentalmente instruídos nos termos do presente
diploma;

f)    Remeter, devidamente fundamentados, ao Ministro da
Administração Estatal os recursos apresentados à
recusa da receção dos relatórios de execução do
incentivo financeiro extraordinário aos Sucos;

g)   Enviar ao Secretariado do Fundo Covid-19, o sumário
dos relatórios mensais que consolidou, através de
carta, que consta do Anexo V.

4.   Aquando da recusa da receção dos relatórios mensais
enviados pelos Chefes de Suco, o Diretor-Geral do
Desenvolvimento Rural informa o Presidente da Autoridade
Municipal, o Administrador Municipal ou o Presidente da
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno,
territorialmente competente sobre a circunscrição
administrativa do Suco em incumprimento, para em 5 dias
juntar os documentos em falta.

5.  Se, dentro do prazo estabelecido no número anterior, o
Chefe de Suco não completar o relatório mensal nos termos
do presente diploma, o Diretor-Geral do Desenvolvimento
Rural informa o Presidente da Autoridade Municipal, o
Administrador Municipal ou o Presidente da Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno,
territorialmente competente sobre a circunscrição
administrativa do Suco em incumprimento, para este
notificar o Suco para restituir os montantes indevidamente
pagos, nos termos do artigo 15.º.

Artigo 10.º
Competências do Presidente da Autoridade Municipal ou do
Administrador Municipal ou do Presidente da Autoridade
da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

1.  O Presidente da Autoridade Municipal, o Administrador
Municipal ou o Presidente da Autoridade da Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, depen-
dendo da circunscrição administrativa territorialmente
competente em que o Suco se encontra estabelecido, após
a receção do Anexo I, nos termos do n. º1 do artigo 8.º do
presente diploma, autoriza o levantamento através da
Autorização de Levantamento, que consta do Anexo II.

2.  Compete ao Presidente da Autoridade Municipal, ao
Administrador Municipal ou ao Presidente da Autoridade
da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
enviar os relatórios mensais dos pagamentos executados
com contrapartida no incentivo extraordinário atribuído pelo
Decreto-Lei n.º 11/2021, de 21 de julho, efetuado por cada
um dos sucos, juntando os comprovativos de todos os
pagamentos efetuados, nos termos das alíneas do n.º 1 do
artigo seguinte do presente diploma, para a Direção-Geral
do Desenvolvimento Rural, através de carta, cujo modelo
consta do Anexo VI.

3.  Compete ao Presidente da Autoridade Municipal, ao
Administrador Municipal ou ao Presidente da Autoridade
da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
notificar o Chefe de Suco da recusa da receção do relatório
mensal e da necessidade de completar o relatório nos
termos do presente diploma, sob pena do Suco ser obrigado
a restituir os montantes indevidamente pagos.

Artigo 11.º
Competências do Chefe de Suco

1.    O Chefe de Suco apresenta mensalmente ao Presidente da
Autoridade Municipal ou ao Administrador Municipal, ou
ao Presidente da Autoridade da Região Administrativa
Especial de Oe-Cusse Ambeno, dependendo da
circunscrição administrativa territorialmente competente em
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que o Suco se encontra estabelecido, o relatório mensal
dos pagamentos executados com contrapartida no
incentivo extraordinário atribuído pelo Decreto-Lei n.º 11/
2021, de 21 de julho, que consta do Anexo VII, juntando os
comprovativos de todos os pagamentos efetuados:

a)    A cópia do pedido de levantamento;

b)   A autorização de levantamento;

c)   A ata de levantamento;

d)   Os diversos recibos de pagamento;

e)   A cópia do cartão eleitoral do beneficiário.

2.   O Chefe de Suco remete o relatório mencionado no número
anterior por carta, que consta do Anexo VIII.

Artigo 12.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
6.º

Artigo 13.º
Financiamento

O incentivo financeiro extraordinário atribuído pelo Decreto-
Lei n.º 11/2021, de 21 de julho, é financiado por dotação
orçamental prevista no Fundo COVID-19.

Artigo 14.º
Pagamento

1.  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.

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

Artigo 15.º
Restituição de montantes indevidamente pagos

1.    A  realização de pagamentos por conta do incentivo finan-
ceiro extraordinário que não se conforme com as disposi-

ções do Decreto-Lei n.º 11/2011, de 21 de julho, 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 Adminis-
trativa Especial de Oe-cusse Ambeno, territorialmente
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 respetivo valor no próximo
pagamento de incentivos financeiros que o respetivo Suco
tenha a receber do Estado.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 16.º
Entrada em vigor

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

Artigo 17.º
Produção de efeitos jurídicos

O presente diploma produz efeitos a partir de 1 de julho de
2021.

Artigo 18.º
Duração do incentivo financeiro extraordinário

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

Aprovado em 25 de novembro de 2021.

O Ministro da Administração Estatal

______________________
Miguel Pereira de Carvalho


