MEDIDAS IMPLEMETADAS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020

A – CONTROLE DE DESPESAS
i.

Activação e reorganização do Comité de Tesouraria;

ii.

Activação do Comité Técnico Arbitragem de Despesas Orçamentais
(COTADO);

iii.

Implementação do princípio de não pagamento de nenhuma despesas não
titulada (Conhecido por zero DNT);

iv.

Eliminação pagamentos através do dito “Folha-A4” de funcionários do
ministério das finanças e outros que não se encontram na base de dados de
funcionários públicos.

v.

Suspensão temporária de pagamento de despesas de anos anteriores ao
ano 2020

B – RELACAO COM O FMI E PARCEIROS
 Conclusão de um acordo com FMI que permitirá a mobilização de 50% da
nossa quota, estimada em 20 milhões de USD;
 Acordo de Sede com Fundo Africano de Garantia de Crédito (FAGACE);


Acordo com FAGACE para estabelecimento de uma linha crédito de ate 5
mil milhões de FCFA atribuídos aos Bancos da praça para o financiamento
do sector privado;

 Negociações com BAD com vista a obtenção de Apoio Orçamental estimado
em 12 milhões de USD;
 Negociações com BADEA para financiamento da construção de 80
quilômetros de estrada asfaltadas (conclusão de cintura de Bissau; segunda
saída de Bissau via Nhacra e Estrada Gabu Pirada)
 Obtenção do Apoio Orçamental do BOAD no valor de 22 mil milhões de
FCFA
 Contratação de um empréstimo junto do Banco Islâmico de
Desenvolvimento (BID) para a aquisição de materiais, medicamentos e
equipamentos, para o combate ao Covid-19 no montante de 15 milhões de
USD
 Obtenção de um financiamento de quinze milhões de USD junto do Banco
Mundial para o apoio de urgência à produção agrária 2020, sendo o
procurrement dos bens seleccionados efectuados pela FAO;

 Obtenção de um financiamento de treze milhões de USD junto do Banco
Mundial para apoio aos sector de saúde
 Apoio Orçamental de França de 1,5 milhões de Euro;
 Negociação com BOAD e outros credores para reestruturação da carteira de
divida;
 Procura de novos financiamentos concessionais junto de Banco Mundial,
BAD, FIDA, BID, Kwuait Fund, Saudi Fund, BADEA e BOAD;
C – DESTAQUE DE DESPESAS DE QUALIDADE REALIZADAS NO PERÍODO
1. Despesas do sector de saúde
 Contratação de uma equipa médica de intensivistas Cubanos para
apoio no combate à COVID-19, para um período de 6 meses
incluindo aluguer de avião para seu transporte vinda e regresso e
todas despesas relacionadas com a sua estadia.
 Criação de duas Contas bancárias onde são centralizadas os recursos
financeiros destinados a cobrir as despesas ligadas com a prenvençao
e combate ao Covid-19, sendo a Conta mãe (gerida pelo Tesouro
público) sediada no BCEAO e a Conta Operacional (gerida
exclusivamente pelo Alto Comissariado) sediada no BAO; Desde a sua
instalação o Tesouro tem transferido sempre que necessário os
recursos financeiro para a Conta do Alto Comissariado, responsável
pela execução de despesas (Números de contas);
 Financiamento do Governo das despesas de combate e prevenção ao
COVID-19 no valor de 4,6 mil milhões de FCFA
 Apoio financeiro aos Hospitais Cumura e de Bor;
 Reabilitação da Fábrica de Oxigénio do HNSM;
 Operacionalização do serviço da cozinha do HNSM que atualmente
fornece diariamente três refeições gratuítas aos pacientes internados
(Contrato com prestadora de serviço privado);
 Revisão do preçário dos serviços pagos pelos utentes, sendo a
maioria dos atos gratuitos;
 Fixação de um fundo de 52,7 milhões de FCFA para pagamento dos
serviço extraordinário ao pessoal medico e técnico do HNSM;
 Criação de um Armário de Medicamentos fornecidos gratuitamente
aos doentes nos serviços de urgência e de cirurgia, que é gerida pela
Orgamização Humanitária Espanhola AIDA (Relatorio de actividade
da AIDA);

 Externalizaçao dos serviços de limpeza, desinfecção e de lavandaria
do HNSM e Cozinha, (ver contrato de prestação de serviço);
 Fornecimento de viaturas para transporte de pesoal e para apoio no
funcionamento (Minibus de 40 lugares, duas carrinhas todo terreno,
uma ambulância e uma motorizada);
 Reabilitação das infraestruturas do HNSM nomeadamente: Morgue,
Serviço de Urgência e centro de COVID-19;
 Regularização dos atrasados dos salários e subsídios do pessoal da
saúde ( 2.373 milhões de FCFA);
 Aquisição de uniforme para os doentes internados e para o pessoal
de saúde;
2. Despesas com a Direção Nacional da Polícia Judiciária


Reforço de capacidade no combate ao crime organizado,
particularmente no combate ao trafego de drogas. O ministério das
finanças forneceu duas viaturas todo-terreno para facilitação na
mobilidade;



Aumento do Plafond de combustível;



Aumento de plafond do fundo financeiro de investigação.

3. Despesas com a Ministério do Interior
Fornecimento de 19 viaturas todo o terreno para operacionalização das
esquadras de policias no interior do pais.



4. Despesas com o Ministério Público


Reforço de capacidade no combate ao crime organizado e a corrupção.
O ministério das finanças forneceu duas viaturas todo-terreno para a
Comissão de recuperação de bens mal adqueridos;



Aumento do Plafond de combustível;



Aumento de plafond do fundo financeiro de investigação;



Apoio a comissão de recuperação de bens (duas viaturas).

5. Ministério da Agricultura


Apoio à campanha Agrícola 2020 com o montante de 790 milhões de
CFA;



Disponibilização de 2 milhões de USD para apoio de urgência a
produção.

6. Apoio a campanha de comercialização e exportação da castanha de caju
2020


Contratação de um empréstimo no mercado financeiro da UEMOA
retrocedidos aos bancos comerciais com a maturidade de 9 meses e a
taxa de juros de 2% ao ano (Ver Convenção de empréstimo aos
bancos);

7. Apoio Social às famílias


Apoio alimentar às famílias (20 mil sacos de arroz e 10 mil sacos de
açúcar);



Apoio na recuperação das casas destruídas pelas intempéries;



Ação social na evacuação de doentes carenciados.

8. Sector de Educação


Regularização das dívidas atrasadas com os professores no montante
de 2.778 milhões FCA;



Aplicação da careira docente (pagamentos com base uma tabela).

9. Infraestrutura


Construção de 375 quilômetros de estrada terra batida no leste do pais;



Reparação da pista de Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira (2,3 mil
milhões de FCFA);



Aquisição de 5 aparelhos Raio X e vídeo vigilância para o Aeroporto
Internacional Osvaldo Vieira;



Reabilitação e aquisição de mobiliários para Salão VIP do Aeroporto
Internacional Osvaldo Vieira;



Construção de Vias Urbanas de Bissau;



Conclusão das obras do mercado central de Bissau;



Reabilitação do edifício da Embaixada da Guine-Bissau em Bruxelas e
ainda das Embaixadas Cuba e do Senegal em Bissau.

10. Energia


Pagamento da divida do anterior Governo para com a empresa
fornecedora de electricidade (KARPOWER) no valor de 9,5 milhos de
USD;



Pagamento parcial da quota na OMVG (200 milhões de FCFA).

11. Comunicação Social


Reabilitação do edifício da TGB;



Reabilitação do edifício da RDN;



Aquisição de duas viaturas todo o terreno;



Aquisição de equipamento da Radio e Televisão para emissão e
cobertura nacional

D – ALGUMAS MEDIDAS ESTRUTURAIS
a) Criação do Comité Inter Ministerial (CIM) para prevenção e combate ao
Covid-19;
b) Criação do Alto Comissariado para a Prevenção e Combate à COVID-19,
em substituição do CIM;
c) Acordo de colaboração entre o governo e algumas agencias das Nações
Unidades para apoio na aquisição materiais, materiais, medicamentos
etc... (OMS, FAO)
d) Elaboração e aprovação dos OGE’s para os anos 2020 e 2021;
e) Reativação do Despacho relativo à interdição da saída de mercadorias
para posterior regularização nas Alfândegas;
f) Estabelicimento de plafond de isenção de combustível para entidades
beneficiárias nomeadamente com estatuto diplomático;
g) Participação na Comissão Ad Hoc entre o Ministério da Função Pública e
das Finanças com vista à harmonização da base de dados do pessoal da
Função Pública, permitindo assim maior transparência na gestão dos
efectivos;
h) Eliminação a partir do mês de Outubro do pagamento através da folha
A4;
i)

Cooperação técica com o Senegal através de assistência técnica para as
direcções gerais das Alfândegas e Contribuições e Impostos.

j)

Resolução do diferendo entre o Ministério das Finanças e os Bancos no
quadro de resgate;

k) Elaboração e publicação da nota de conjuntura do Primeiro, Segundo e
Terceiro Trimestre;

l)

Realização e apresentação em Conselho de Ministro do estudo sobre
avaliação do impacto da Pandemia de COVID-19 na economia GuineBissau;

m) Participação Integração no Comitê de Gestão do Hospital Nacional
Simão Mendes;
n) Acordo de cooperação entre a DGA e a autoridade tributaria de Gambia.

Bissau, 29 de Dezembro de 2020

