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CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE 
ALOCAÇÕES ORÇAMENTAIS NO SECTOR DE SAÚDE E ÁGUA E SANEAMENTO
Termos de Referência

Contexto
O Centro de Integridade Pública no âmbito da parceira com o Fórum de Monitoria do Orçamento pretende contratar 
um consultor para fazer levantamento de dados actualizados da despesa pública alocado aos sectores de Saúde e 
Água e Saneamento.

Rigor de Análise
• Para que o CIP possa usar os resultados para os seus 

objetivos estes deverão  obedecer a altos padrões 
de rigor exigidos neste tipo de levantamento; 

• Toda a documentação de suporte que sustentará a 
análise deverá ser partilhada com o CIP;

• Se o CIP detectar alguma discrepância e/ou erro 
de análise na apresentação dos dados, o consultor 
deverá, seguindo as instruções do CIP, encontrar 
formas de corrigir os erros detectados.

Per� l do Consultor
• Ter acesso a informação de todas as alocações 

de despesas de funcionamento e investimento 
de forma detalhada sobre os sectores de Saúde e 
Água e Saneamento;

• Conhecimento da realidade do País e dos assuntos 
que fazem a actualidade moçambicana;

• Experiência com tratamento de dados;

• Experiencia de trabalhar com Excel;

• Domínio da lingua portuguesa.

Submissão da Proposta 
Indivíduos que estejam interessados na presente 
consultoria deverão enviar as suas propostas para 
os seguintes contactos: cip@cipmoz.org com 
conhecimento de celeste.banze@cipmoz.org, até ao 
dia 15/11/2018. 

Importa referir que os dados devem estar disponíveis 
para entrega até 15/12/2018, e o primeiro draft 
entregue até 01/12/2018.

Nota: Esta consultoria será contínua. Havendo boa 
prestabilidade do consultor a ser contratado, a 
actividade poderá continuar por um período de 5 anos 
a partir de 2018.

O CIP pretende por província:
• Ter acesso ao Plano Económico e Social do Sector 

de Saúde 2017/2018/2019;

• Ter acesso ao Plano Económico e Social do Sector 
de Água e Saneamento 2017/2018/2019;

• Ter os Relatórios de Execução Orçamental 
Trimestral (Desde 2016 até Dezembro de 2018) do 
Sector de Saúde;

• Ter os Relatórios de Execução Orçamental 
Trimestral (Desde 2016 até Dezembro de 2018) do 
Sector de Água e Saneamento;

• Levantamento de Dados actualizados do Sector 
de Saúde até ao período mais recente da data de 
entrega do trabalho (Infra-estruturas/despesas de 
funcionamento e investimento/� nanciamentos);

• Levantamento de Dados actualizados do Sector 
de Água e Saneamento de 2017 até ao período 
mais recente da data de entrega do trabalho 
(Infra-estruturas/despesas de funcionamento e 
investimento/� nanciamentos);

• Levantamento de Dados de despesas alocadas 
nos sectores de saúde e água e saneamento por 
género (Homens/Mulheres/Crianças/Idosos) de 
2017 até ao período mais recente da data de 
entrega do trabalho;

Resultados Esperados
• Espera-se que até o dia 15 de Dezembro o/a 

consultor/a entregue ao CIP uma base de dados 
em Excel com informação organizada nos moldes 
solicitados acima a nível nacional;

• Um encontro de apresentação dos dados 
preliminares deverá acontecer no dia 01/12/2018 

• O relatório da avaliação deverá ser entregue ao CIP 
(formato digital) no prazo previamente acordado.

“ELEVANDO O VALOR DO DINHEIRO AO 
SERVIÇO DO CIDADÃO - MONITORIA DA 
GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS”



Membros do FMO

O texto é da responsabilidade do CIP

Este documento foi elaborado com a participação � nanceira 
da União Europeia. O seu conteúdo é da responsabilidade 
exclusiva do projecto não podendo, em caso algum, 
considerar-se que re� ete a posição da União Europeia


