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PEREODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

PERIODO DA ORDEM DO DIA

Debate com o Primeiro-Ministro.
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Mesa do Parlamento Nacional

DEBATE COM 0 PRIMEIRO-MINISTRO

14 DE JULHO DZ 2022

GUIAO1

1. 0 debate versa sobre o estado geral do pais.
2. 0 debate e aberto corr. a iatervenfao inicial da bancada parlamentar do CNRT, peb tempo de 

15 minutos.
3. 0 Primeiro-Ministro ir.tervem, pelo tempo de 30 minutos.
4. Segue-se um periodo de perguntas e respostas, disponoo as bancadas parlamentares e o 

Governo dos seguintes tempos globais fixados err. minutos:

UDT FM PUDDKHUNTO PDCNRT PLPFRETILINGOVERNO
12l’ 3' 3'10’ 3’18’34' 1C40’

Total =242’ 
(4h2m)

5. Os tempos globais atribuidos a cada uma das bancadas parlamentares sao geridos pelas 
proprias, descontando-se o tempo que cada Deputado gastar no tempo total da respetiva 
bancada.

6. Cada pergunta e seguida de imediato pela resposta co Primeiro-Ministro ou de um dos 
ministros presentes.

7. 0 tempo utilizado com as figuras regimentais do ponto de ordem e da defesa da honra e 
considerafao nao e descontado nos tempos globais determinados nos pontos anterio^es do 
presente guiao.

8. A Mesa gere o uso da palavra de acordo com as disposifoes regimentais, retdrando a palavra 
aos oradores que intervenham fora do assunto objeto do debate e procurando evitar que os 
oradores usem da palavra para finalidade diferente daquela para a qual Ihes haja sido 
concedida ou para repear comentarios ja produzidos.

9. 0 debate termina cuando nao houver mais pedidos de palavra ou se mostrarem esgotados os 
tempos de uso da palavra disponiveis.

10. 0 debate e encerrado com uma intervenpao do Primeiro-Ministro, pelo temoo maximo de 15 
minutos.

1 Nos termos do artigo 15LS do Regimento do Parlamento Rational. Aprovado na Conferencia dos Representantes das 
Bancadas Parlamentares de 6 de julho de 2022.


