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Proposta de lei n.s 46/V (5.a) 
OR^AMINTO GERAL DO ESTADO PARA 2022

Guiao da discussao e votafao1

1. DISCUSSAO E vota^Ao na generalidade

1.1. 0 debate na generalidade realiza-se nos dias 7,8 e 9 de noverr.bro de 2022, com inicio as 9
boras, nao havendo lugar a periado de antes da ordem do dia.

0 debate inicia-se com a apresenta^ao da proposta de lei, pelo Primeiro-Ministro, pelo 
tempo de 60 minutos, exter siveis pela Mesa por mais 15 minutos caso se revele necessario.

1.2.

Segue-se a apresentafao das conclusoes e recomenda^oes do relatorio e parecer da 
Comissao de Finanfas Publicas pela respetiva presidente e pelo/a relator/a, pelo tempo 
de 60 minutos, podendo a Mesa conceder o tempo adicional indispensavel para terminar a 
exposii;ao.

1.3.

0 Governo responde e comenta, pelo tempo de 30 minutos, as questoes colocadas no 
relatoric e parecer da Comissao de Finanfas Pablicas, podendo a Mesa conceder-Ihe tempo 
acrescido para concluir, com brevidade, a intervenfao.

1.4.

1.5. Segue-se o periodo de interven^oes pelos Deputados e Governo de acordo com a seguinte 
grelha de tempos, fixados giobalmente, err minutos, por bancada parlamentar e Governo 
para o conjunto dos tres dias de debate:

GOVERNO FRETILIN CNRT KHUNTO PD PUDD UDT FMPLP
352' (5h52) 184’ lr8' 64’ 40’ 40' 8’ 8’ 8’

Total =872' 
(14h32m]

Aprovado na Conferencia dos Representantes das Bancadas Parlamentares de 4i'll/2022.1
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1.6. Os tempos globais atribufdos a ceda uma das bancadas parlarr.entares e ao Governo sao 
geridos pelos proprias, descontando-se o tempo que cada Deputado gastar no tempo total da 
respetiva bancada e o do membro do Governo no tempo de que este disponha.

1.7. As intervenfoes cos Eieputados tern duragao maxima de 10 minutos, procurando a Mesa 
conceder alternadamente a palavra, de acorco ccm as inscrifoes que for registando, para 
primeira intervenpao dos Deputados, para peeido de esclarecimento pelos Deputados e para 
intervenpao do Gcverno.

A Mesa pode agrupar as perguntas solocadas pe.os Deputados, dando a palavra ao Governo 
para respcnder ao conjunto de perguntas apresentadas.

1.8.

As bancadas parlamentares podem ceder umas as outras parcelas de tempo de que nao 
necessitem, desde que c cedencia seja anurabada, de viva voz, pela direpao da bancada 
cedente.

1.9.

0 tempo utilizado para c ponto de ordem e para defesa da horra e da considerapao nao e 
descontada na grelha de tempos globais determinada no n.e 1.5 do presente guiao.

1.10.

A Mesa gere o uso da palavra de accrdo com as disposipoes regimentals, retirando a palavra 
aos cradores que mtervenham fora do assunto objetc do debate e procurando evitar que os 
oradares usem da pa’avra para finalidade diferente daquela para a qual Ihes haja sido 
concedida ou para repetir comentarios ja procuzidos.

1.11.

A Mesa so aceitara pedidos de uso da palavra, ccm vista a participapao no debate, ate as 13 
boras do cia 9 de novembro de 2022.

1.12.

0 debate termina quando nao houver mais pedidos ce palavra ou se mostrarem esgotados 
os tempos globais atribuidos.

1.13.

De seguida, as bancadas parlamentares produzem uma intervenpao final, dispondo para o 
efeito de 10 minutos :ada.

1.14.

0 debate e encerrado com uma intervenpao do Prrmeiro-Ministro, pelo tempo de 15 
minutos.

1.15.

Conc.uida a intarvenpac de encerramento do cebate, a proposta de lei e votada na 
generalidade.

1.16.
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2. APRESENTA^AO DE PROPOSTAS DE ALTERA^AO

A apresentafao de propostas de alterafao obedece, com as devida= adaptafoes, aos 
requisites de admissao previstos para as iniciativas legislativas.

2.1.

As propostas de altera^ao sao apresentadas ate ao encerramento do debate na 
generalidade e antes de se iniciar a votapao na generalidade.

2.2.

As prc pastas de alterapao as Tabelas incidem, princlpalmente, sobre as Tabelas com a 
despesa de cada um dos suasetores com a classificapao organica e estruturadas por 
programas, concretamente, Tabela V (Despesa do subsetor da Administracao Central, por 
classificapao organica e estruturada por programasL Tabela VIN (Despesa do subsetor da 
Seguranpa Social, por classificacao organica e estruturada por programas! e Tabela XI 
(Despesa do subsetor da Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, por
classificacao organica e estruturada por programas].

2.3.

2.4. As propostas de alterapao (minuta em anexo) devem indicar:

a) A dotapao orpamental afetada (dotapao inicial, alterapao proposta e dotapao 
final) com referencia expressa do Titulo (orgao, ministerio, secretaria de Estado, 
Insthuto, Fundo) e co Programa (designapao e codigo).

b) Na justificapao da proposta sao indicados os subprogramas e atividades - e na 
medida do posslvel, as categorias - afetados pela proposta de alterapao com os 
respetivos codigos, constantes dos Desenvolvimentos Crpamentais.

c) Nao sendo indicada a categoria, deve ser feita essa referencia na justificapao, para 
confrrmapao e harmonizapao com as Tabelas de despesa por classificapao 
economica antes da respetiva votapao.

d) Podem ainda ser incicadas as areas estrategicas e medidas previstas nas Grandes 
Oppces do Plano (Anexo XX) relacionadas com a alterapao proposta.

Cabe a Mesa decidir da admissao ou nao admissao de propostas de aderapao, podendo 
convidar os autores de propostas de alterapao que nao preencham os requisites ao seu 
aperfeipoamento, de modo a poderem ser aceites, debatidas e votadas.

2.5.

A deesao a que se refere o niimero anterior so pode ser questionada mediante recurso para 
o Plenario, sem prejuizo do d reito dos Deputados autores de pedirem e obterem a aclarapao 
da decisao.

2.6.
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3. DiSCUSSAO E VOTA£AO NA ESPECIALIDADE

0 debate na especialidade realiza-se de 10 a 18 de novembro de 2022.
As reunices plenarias iniciam-se as 9 horas, com intervalo para almopo entre as 13 e as 14 
boras, e termo as 18 boras.
Caso o Plenaric considers necessario continuar os trabalhos, a sessao decorrera ate as 20 
horas, cotr, cma pausa entre as 18h e as 18h30m.
Nao ha lugar a periodo de antes da ordem do dia.

3.1.
3.2.

3.3

3.4.

4. METODOLOGIA DA DISCUSSAO E VOTAgAO NA ESPECIALIDADE

4.1. A discussao e votapao da proposta de lei sao feitas pela seguinte ordem:

CAPITULO I - DISPOSING IMCIAIS

Artigo 1.- - Objeto e ambito

CAPITULO II - ORCAMENTO GERAL DO ESTADO

Artigo 2.- - Aprovafao das tabelas ornamentals2

Tabela I - receita do Setar Publico Administrative, por subsetores (debatida e votada na 
globe lidadel;
AHnea a), cu^a votagao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela I do Anexo;
Tabela II - despesa do Setor Pilblicc Administrative, por subsetores fdebatida e votada na 
globabdace);

2 Os vabres constantes da Tabela I (receita do Setcr Publico Administrativo, por subsetores], da Tabela II (despesa do 
Setor Publico Administrativo, por subsetores), da Tabela III (despesa do Setor Publico Administrativo, por dassificafao 
funciorea ), da Tabela IV (receita do suosetor da Admin strapao Central, por classificafao economica), da Tabela VI - 
despesa do suosetor da Administrafac Central, por classificapao economica, da Tabela VII (receita do subsetor da 
Seguraafa Social, por ckssificafao economica, total e por regime e administracao), da Tabela IX - despesa do subsetor 
da Seguranfa Social, por classificafao economica, total e por regime e administrapac, da Tabela X - receita do subsetor 
da Reg5o Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, por classiBcapao economica - e da Tabela XII - despesa do 
subsetcr da Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, por classificacao economica-, serao atualizados 
autonatiramente em resultado das alterapoes introduzidas nas Tabelas V, VIH e XI, de modo a que todas as tabelas 
estejam devidamente atsauzadas e em congruencia.
A votafio do artigo 2.® apes a votafac da cada ema das tabelas e alineas, 6 confirmativa das alterapoes introduzidas nas 
diferentes tabeias.
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• Alinea b), cuja vo'afao e de natureza confirmativa da votafao da Taoela II do Anexo;
• Tabela III - despesa co Setor Publico Administrative, por classificapao fancional fdebatida e 

votada na globalidadel;
• Alinea c), cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela III do Anexo;
• Tabela IV - receita do subsetor da Administrapao Central, por classificapao econdmica 

(debatida e votada na globalidadel:
• Alinea d), cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela IV do Anexo;
• Tabela V - despesa do subsetor da Administrapao Central, por classificapao organica e 

estruturada por programas (a discutir e votar cada t tuio - orgao/entidade - separadamente, 
concluindo-se com uma votapao global da Tabela V confirmativa da lotalidade das despesas 
aprovadas, com ou sem alterapoes);

• Alinea e), cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabe.a V do Anexo;
• Tabela VI - despesa do subsetor da Administrapao Central, por classificapao econdmica, 

(debatida e votada na globalidadel:
• Alinea f), cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela VI do Anexo;
• Tabela VII - receita do subsetor da Seguranpa Social, por classificapao econdmica, tots, e por 

regime e administrapao feebatida e votada na globalidadel:
• Alinea g), cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela VII do Anexo;
• Tabela VIII - despesa do subsetor da Seguranpa Social, por classificapao organica e 

estruturada por programas (a discutir e votar caca titub - organ - separadamente, 
concluindo-se com uma votapao global da Tabela confirmativa da totalidade das despesas 
aprovadas, com ou sem aherapoes);

• Alinea h), cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela VIII do Anexo;
• Tabela IX - despesa do subsetor da Seguranpa Social por classificapao economica, total e por 

regime e administrapao (cebatida e votada na globalidadei;
• Alinea i), cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela IX do Anexo;
• Tabela X - receita do subsetor da Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, por 

classificapao econdmica (debatida e votada na globabdrdel:
• Alinea j), cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela X do Anexo;
• Tabela XI - despesa do subsetor da Regiao Administrativa Especial de Oe-Casse Arubeno, 

por classificapao organica e estruturada por programas (a discutir e votar cada titulo - orgao 
- separadamente, concluindo-se com uma votapao global da Tabela confirmativa da 
totalidade das despesas aprovadas, com ou sem alterapoes);

• Alinea k, cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela XI do Anexo;
• Tabela XII - despesa do subsetor da Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, 

por classificapao economica (debatida e votada na globalidade);
• Alinea 1), cuja votapao e de natureza confirmativa da votapao da Tabela XII do Anexo;
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• Votafao do artigo.

Artigo 3.- - Impostos, taxas e con:ribuifdes

- Artigo 4.e - Transferencias do Fundo Petrolifero
(cuja vo'afao tera de estar de acorco com o resultadc di votafao das Tabelas I e I\r do Anexa)

Artigo 5.- - Divida Publica
(cuja vo'apao tera de estar de acorco cam o resultadc d= votafao das Tabelas I e IV do Anexa)

Artigo 6.e - Transferencias entre snbsetores

CAPITULO III - OR£AMENTO DA SEGURAN^A SOCIAL

- Artigo 7.s - Transferencia dos saldos da Seguran^a Social

CAPITULO IV - DISPOSigOES FINAIS

Artigo 8.2 - Alterafoes organicas

Artigo 9.2 - Controlo parlamentar

Artigo 10.9 - Entrada em vigor e produ?ao de efeitos

A discussao e votagao incidem scbre cada artigo, numero, alinea, anexo, tabela. tftulo e 
programa.

4.2.

As despesas de cada tftulo (orgao, ministerio, secre:aria de Estadc, fundo) das Tabelas V, 
VIII e XI do Anexo sao votadas pela respetiva order, na tabela.

4.3.

Relativamente as Tabelas V, VIII e XI do Anexo, ha lugar a debate apenas se forem 
apresentadas propostas de alterapao. nos seguir.tes termos:
- A Mesa precede a leitura da totalidade das prc pcstas apresentadas para cada thulo, 
seguindo-se a intervengao do(s) proponente(s) para apresentagao e justificagio sumaria 
da(s) proposta(s) pelo tempo maximo de 3 minutos3;
- 0 Governo pronuncia-se pelo tampo de 3 minutos.

4.4.

3 0 tempo de 3 minutos e o tempo maximo atribuico a totalidade dos proponentes.
6
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- As hancadas podena, case saliritem a palavra, pronunciar-se sabre a proposta de alterapao, 
ate ao limite de 1 Deputaco por Bancada, pelo tempo maxLmo ce 3 minutos;
- 0(s] proponentejs) fazfem] uma intervenpao final pelo tempo maximo de 1 minuto4.

4.5. Sem prejmzo do disposto nos pon:os anteriores, e caso nao sejam apresentadas propostas 
de akerapao, podem ser solicitados esclarecimentcs pelas baniacas, ate ao limite de um 
Depu;ado por Bancaca, pelo :empc maximo de 3 minutos, tenco o Governo o mesmo tempo 
para se pronunciar;

A votapao e realizada apos c termo da respetiva discussao, e o resultado e imediatamente 
anunciado.

4.6.

5. VOTA£AO FINAL GLOBAL

5.1. Apos conclusao da discussao e vetapao na especialicade de tocos cs artigos da proposta de 
lei, tern lugar a votacao final global que versa sobre o texto da proposta de lei com as 
alterapoes aprovacas.

Apos a votapao final global e aptirados os resultados da votapao, podem ser produzidas 
declarapoes de voto pelcs Deputados, pelo tempo maximo de 1 minuto, ou pelas bancadas 
parlamentares, pelo tempo enrrespondente ao respetivo mimero de Deputados.

5.2.

4 0 tempo de 1 minuto e o tempo raximo a^ribufio a totalidade dcs preponentes.
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