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DECRETO-LEI  N.º  37 /2022

de  25  de  Maio

SUBSÍDIO  DE  FIM  DE  ANO  AOS  UMA KAIN

No sentido de valorizar e reconhecer o empenho e esforço dos
funcionários e agentes da Administração Pública, o Governo
tem vindo a aprovar regularmente nos últimos anos, por
ocasião do fim do ano, o pagamento extraordinário de um salário
adicional a esses trabalhadores, aproximando os direitos e
regalias dos funcionários e agentes da Administração Pública
aos dos outros trabalhadores nacionais.

Reconhece-se, todavia, que com a atribuição desta prestação
social por parte do Estado aos trabalhadores das instituições
públicas se cria uma certa desigualdade e injustiça social
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relativamente aos cidadãos não abrangidos, mormente em
relação àqueles que não auferem um rendimento mensal e
regular ou não têm trabalho remunerado, certamente os que
mais necessitam de prestações sociais por parte do Estado.

Com o presente diploma, o Governo atribui um apoio económico
pontual às famílias timorenses (uma kain ,  também
habitualmente relacionadas com o conceito de agregados
familiares), garantindo uma certa justiça social e igualdade na
distribuição dos apoios.

Assim, o Governo decreta, ao abrigo das alíneas b) e o) do n.º
1 do artigo 115.º da Constituição da República, para valer como
lei, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

1.  O presente diploma tem por objeto a atribuição de um apoio
pecuniário único aos uma kain timorenses, doravante
designado por subsídio de fim do ano.

2. O subsídio de fim do ano tem como objetivo apoiar a
economia das famílias mais vulneráveis, garantindo-lhes
uma prestação pecuniária para que estas possam celebrar
condignamente as festas de fim do ano.

Artigo 2.º
Beneficiários

1. São beneficiários do subsídio de fim do ano os uma kain
que se encontrem registados no “Livro de Registo de Uma
Kain” de um dos sucos do território nacional, nos termos
do previsto no Diploma Ministerial n.º 49/2017, de 23 de
agosto, e se encontrem presentes em território nacional
aquando do pagamento do mesmo.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-
se:

a) «Registados no “Livro de Registo de Uma Kain” de
um dos sucos do território nacional», os uma kain com
registo válido efetuado até 28 de fevereiro de 2022;

b) «Presentes em território nacional aquando do
pagamento», os uma kain que se façam representar no
momento e local do pagamento do subsídio de fim do
ano, nos termos do previsto no artigo seguinte, ou
que, não o fazendo, apresentem em tempo útil
justificação admissível para a asusência, nos termos a
definir pelo diploma ministerial a que se refere o artigo
6.º.

Artigo 3.º
Representação do agregado familiar

1. Em todos os atos e procedimentos relacionados com a
atribuição do subsídio de fim do ano, cada uma kain é
representado por apenas uma das pessoas que o integram,
que é considerada o representante do agregado familiar.

2. É designado como representante do uma kain a pessoa

que conste do “Livro de Registo de Uma Kain” como chefe
de família ou, na sua ausência ou impedimento, outro
elemento do uma kain com idade igual ou superior a 17
anos, nos termos a serem definidos pelo diploma ministerial
a que se refere o artigo 6.º.

Artigo 4.o

Montante e pagamento

1.  O subsídio de fim do ano é uma prestação única de montante
fixo.

2. O montante do subsídio de fim do ano é fixado em US$ 200
por uma kain beneficiário.

3. O pagamento do subsídio de fim do ano é efetuado durante
os meses de novembro e dezembro de 2022.

4. O pagamento é realizado ao representante do uma kain
beneficiário, através da entrega em numerário, depósito
em conta de que este seja titular ou outro meio a definir no
diploma ministerial a que se refere o artigo 6.º.

Artigo 5.o

Execução

1.  Compete ao Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
desenvolver, em estreita colaboração com o Ministério da
Administração Estatal e com o apoio de outros ministérios
e departamentos públicos relevantes, as ações necessárias
à execução do presente diploma.

2.  Compete ao Ministério da Administração Estatal elaborar,
em colaboração com os órgãos dos sucos, a lista dos uma
kain que se encontrem registados a considerar para efeitos
de atribuição do subsídio de fim do ano, nos termos a
definir no diploma ministerial a que se refere o artigo
seguinte.

Artigo 6.º
Regulamentação

O presente diploma é regulamentado por diploma ministerial
conjunto da Ministra da Solidariedade Social e Inclusão e do
Ministro da Administração Estatal, a aprovar no prazo máximo
de 15 dias contados a partir da data da sua entrada em vigor.

Artigo 7.º
Monitorização

A Ministra da Solidariedade Social e Inclusão apresenta ao
Conselho de Ministros, até 31 de março de 2023, relatório sobre
a execução do presente diploma.

Artigo 8.º
Financiamento

A satisfação dos encargos financeiros resultantes da aplicação
do presente diploma fica dependente da inscrição de dotação
orçamental para o efeito no Orçamento Geral do Estado.
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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 6 de maio de 2022.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak

A Ministra de Solidariedade Social e Inclusão,

_____________________
Armanda Berta dos Santos

Promulgado em  18. 5. 2022.

Publique-se.

O Presidente da República,

______________________
Francisco Guterres Lú Olo


