ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO VISANDO O
RECRUTAMENTO DE UM REDACTOR LEGISLATIVO PARA ELABORAR A LEI MODELO SOBRE
GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

O Fórum Parlamentar da SADC é a suma organização interparlamentar da África Austral
criado como uma instituição da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC)
ao abrigo do número (2) do artigo 9.º do Tratado da SADC. Nos últimos dez anos, o Fórum
implementou várias iniciativas visando promover a democratização na região da SADC e
perpetuar o ímpeto democrático através da elaboração de leis modelos que servem de
instrumentos legais de referência para os parlamentos membros.
Por força de uma resolução tomada pela 46.ª Assembleia Plenária do Fórum realizada em
Swakopmund, Namíbia, em Dezembro de 2019, foi decidido que o Fórum deve proceder à
elaboração de uma Lei Modelo sobre Gestão das Finanças Públicas. Na perspectiva do
Fórum, a gestão das finanças públicas é a administração pelo Governo de fundos que se
destinam à prestação de serviços públicos, com os devidos freios e contrapesos que
garantem a transparência e a responsabilidade de prestar contas. A Lei Modelo terá no seu
conteúdo características essenciais que podem assegurar a devida fiscalização dos
processos orçamentais pelo Parlamento e promover a integração na corrente principal dos
assuntos a igualdade de género, os direitos de saúde sexual e reprodutiva e os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são metas que os Estados membros da SADC
subscreveram em grande medida. Além disso, a lei modelo vai estipular a avaliação pelo
Parlamento das contas anuais auditadas das despesas públicas e dos órgãos estatutários, a
criação de mecanismos de elaboração de orçamentos baseados em programas com
indicadores de desempenho chave, e disposições para a segurança dos limites de
endividamento das entidades públicas, entre outros elementos.
Deste modo, solicita-se a apresentação de propostas para os serviços de um redactor
legislativo que vai elaborar a Lei Modelo da SADC sobre Gestão das Finanças Públicas. O
redactor legislativo vai colaborar com um Grupo de Trabalho Técnico Especializado chefiado
pelo Fórum e vai interagir com entidades colaboradoras através de etapas graduais com
vista a elaborar a lei modelo. Espera-se que a lei modelo venha a ser adoptada pela 48.ª
Assembleia Plenária do Fórum que se vai realizar antes do final de 2020.

Page 1 of 2

Pode-se consultar os termos de referência para a tarefa e o documento de síntese para a lei
modelo no website do Fórum Parlamentar da SADC, http://www.sadcpf.org

As propostas devem ser enviadas ao seguinte endereço até dia 30 de Junho de 2020:

Sra. Y. Mungandi,
Directora de Administração, Recursos Humanos e Finanças,
Fórum Parlamentar da SADC,
Parliament Gardens, Erf 578 Love Street,
Private Bag 13361, Windhoek, Namíbia
Ou transmitidas por correio electrónico para ymungandi@sadcpf.org
**

Page 2 of 2

