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PARLAMENTO
NATIONAL
Rua dc Formosa ah' Di'Ji Timor-Leste 
id -670 a33 9866 I fax -670 332 3SSJ

ConscIIio dc Administra^ao

Dccisao n.° 44/V/GA, de 11 de junho dc 2021

Autoriza o Sccretario-Geral a proccdcr a renova^ao do contrato de presta^ao dc services 
dc saude com a Clinica Dili Medical Center- DMC

A Lei N.° 12/2017 de 24 dc Maio, Lei da Organiza^ao e Funcionamento da Administrate 
Parlamentar (LOFAP), cstabelccc as competencias dos orgaos da Administrapao do Parlamento 
Naeional.

Considerando que nos termos do disposto no n.° 1 do artigo T da LOFAP, compete ao Conselho 
dc Administrate decidir sobre todas as questoes dc politica gcral de gestao do Parlamento 
Naeional e sobre os mcios necessarios a sua cxecuto, cm confonnidade com a sua autonomia 
administrativa, patrimonial c financeira.

Reconhecendo que nos termos do disposto no artigo 5°, als. h} e i). do Estatuto dos runcionaiios 
Parlamentares “aos funcionarios do Parlamento Naeional, considerando o caractcr especial da sua 
atividade profissional, decorrente da natureza e das condites de funcionamento proprias dcstc 
orgao de soberania, sac- assegurados (.° dircito a prevengao da doen9a e prote^ao efetiva em 
caso dc doenga ou acidentc profissional.

Assim, havendo a necessidade de atendirnento especializado, eelere c eficaz, aos funcionarios 
parlamentares. permitindo-lhes maior disponibilidade para o desempenho das referidas funco^s 
espccificas do Parlamento Naeional.

Com vista a assegurar tal direito a assistencia medica, nos moldcs previstos no referido estatuto, o 
Conselho dc Administrate autoriza o Sccretario-Geral a renovar o contrato com a
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Rcpublica Dcmocrdnca dc Timor-Leste

PARLAMENTO 
N A C I O N A L
Rua dc Formosa ati' Dili Timor-Leste 
tel +670 333 98bA I fax 332 3884

Medical Center - DMC, por um periodo de 3 meses, com cfeitos a partir de 12 de junho dc 2021, 
para presta^ao de services de saude aos funcionarios parlamentares, nos moldes a estabelecer pelas 
partes.

A presente decisao foi adotada na 20.a reuniao Ordinaria do Conselho de Administrate do 
Parlamento Nacional, realizada no dia 11 dc junho de 2021.

Publique-se.

O Presidentc do Parlamento Nacional,

Aniceto Longuinhos Gut] bs

O Secretario-tScral jlD^Parlamento Nacional 
e Sccretario dcte^mseniuide Administracao
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