
Republics l)rm«xr.v icAdr Timor*U-tf

PARLAMENTO
NACIONAL

AGENDA N.°371/V(4.a)

REUNIAO PLENARIA DE SEGUNDA-FEIRA

11 DE JULHO DE 2022

09h00

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

PERIODO DA ORDEM DO DIA

Debate da Conta Geral do Estado de 2020.



( lOOHi-i
S/i fa /-i n <k cA

PARLAMENTO
NACIONAL
Repiiblica Den>:ratica de Timor-Leste

Mesa do Parlamento National

DEBATE DA CONTA GERAL DO ESTADO DE 2020

GUIAO

1. 0 debate parlamentar da Conta Geral do Es:ado para 2020 realiza-se no dia 13 de maio de 2022, 
com iricio as 9 boras, nao havendo lugar a periodo de antes ca ordem do dia.

2. 0 deaate e aberto com uma ntervenpao inicial da bancada parlanentar dc CNRT, pelo tempo 
maximo de 2 0 minutos.

3. O Primeirc-Ministro on o membro do Governo designado para o efeito usa da palavra, querendo, 
pelo tempo maximo de 20 minutos.

4. A Ccmissao de Finanpas Putlicas apresenta as conclusoes e recamendafoes do seu relatcrio e 
pareoer peio tempo de 30 minutos, podendo a Mesa conceder o tempo adidonal indispensavel 
a concluir a exposi^ao.

5. Segue-se um periodo de perguntas e respostas, durante o qua! os Deputados podem intervir de 
acorco com a seguinte grelha de tempos maximos, fixados glabalmente, em minutos, por 
bancada parlamentar:

UDT EM PUDDPLP KHUNTO PDGoverno CNRT FRETILIN
y__yr15' 3'69' 24’ 15’132’ 63’

r Tempo total:
327'
5h27m

6. 0 tempo utilizado na utilizafao das figures regimentals do ponto de ordem e da defesa da honra 
e considerafao nao e descontado na grelha de tempos globais cecerminade no numero anterior 
do presente guiao.

7. A Mesa orienta os trabalhos e controla o aso da palavra nos terrr.os pnevistos no Regimento do 
Parlamento Nacional evitando, nomeadamente, que os oracores asem da palavra para 
finalidace diferente daquela para a qual Ihes haja sido concedida ou para repetir questoes ji 
suscitadas.

8. So sao admitidas inscripoes para uso da palavra, com vista a participate no debate, ate as 15
boras e 30 minutos.
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9. 3 debate termina quando nao houver mais pedidos de palavra ou se mostrarem esgotados os 
tempos de uso da palavra dispomveis. ■

I

lO.Encerrado o debate, as bancadas parlamentares podem proferir uma intervenfao final, pelo 
tempo de 10 minutos. i

11. Terminadas as intervencoes finals dos representames das bancadas parlamentares, o debate e 
encerrado com uma intervenfao do Governo, pelo tempo de 15 minutos.

12. Quaisquer projetos de reso.ufao que os Deputados entendam dever apresentar sobre a materia 
em debate terao de ser apresentados obrigatorianr ente ate as 16 boras e 30 minutos, sendo 
votados imediatamente apos o encerramento do debate.

13. Tenham ou nao side apresentados quaisquer projetos de resolufao, a Mesa submete a votagao 
a Conta Geral do Estado de 2020.

14. A deliberafao que resu-tar da votafao realizada reveste a forma de resolufao
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