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PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE 

Conselho de Administração 
 

ACTA DA  

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

(II LEGISLATURA) 

 

Convocada para o dia 14 de Julho de 2010, a 8ª reunião ordinária do Conselho de 

Administração teve lugar no dia agendado, com início às 11:00 horas.  

A reunião foi presidida pelo Presidente do Parlamento Nacional e do Conselho de 

Administração, Senhor Fernando La Sama de Araújo e contou com a presença dos seguintes 

Membros: Deputado Arão Noé de Jesus Amaral, do CNRT, Deputada Gertrudes Moniz, do 

PD, Deputada Lolina Celeste de Deus, do PSD, Sr. Adelino Afonso de Jesus, Representante 

dos Funcionários e Sr. João Rui Amaral, Secretário-Geral do PN e Secretário do Conselho de 

Administração. 

Pessoal Dirigente e da Assessoria convidados à reunião: a assessora de Finanças e 

Aprovisionamento, Fe Gaffud, a assessora de Recursos Humanos, Denise Zanuni, e o assessor 

do Secretário-Geral, que também secretariou a reunião, Anildo da Cruz. 

Agenda de trabalho 

Da agenda de trabalhos constavam os seguintes pontos 

1. Leitura e aprovação da Acta da 2ª reunião extraordinária. 

2. Apresentação pelo Secretário-Geral do Relatório da Auditoria Financeira para o Ano 

Fiscal 2009. 

3. Informações do Secretário-Geral ao Conselho de Administração: 

a) Processo de recrutamento do Secretariado: Próximos passos 
b) Orçamento do PN para Ano Fiscal 2011 – sobre processo interno do PN 
c) Execução Orçamento do PN para Ano Fiscal 2010 – até 30 de Junho de 2010 
d) Contrato das consultoras internacionais (Recursos Humanos e Finanças e 

Aprovisionamento) 

4. Diversos 
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PONTO 1 DA AGENDA – LEITURA E APROVAÇÃO DA ACTA DA 7ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Procedeu-se à leitura da acta da 2ª Reunião Extraordinária, de 06 de Maio de 2010, a qual foi 

feita pelo Secretário-Geral. Feitas as correcções ortográficas sugeridas, a acta foi por todos 

os membros achada conforme e unanimemente aprovada. 

 

PONTO 2 DA AGENDA – APRESENTAÇÃO PELO SECRETÁRIO-GERAL DO 

RELATÓRIO DA AUDITORIA FINANCEIRA PARA O 

ANO FISCAL 2009. 

Dando início à discussão sobre este ponto, O Presidente passou a palavra ao Secretário-

Geral, que procedeu à leitura do Relatório do Auditor Independente, a firma Deloitte, dirigido 

ao Conselho de Administração e de seguida, em conjunto com a assessora de finanças e 

aprovisionamento, forneceu explicações adicionais sobre o significado do resultado da 

auditoria. O relatório do auditor está inserido no Relatório de Execução Orçamental do 

Parlamento Nacional, a páginas 7. O Relatório de Execução Orçamental do Parlamento 

Nacional, nas línguas inglesa e portuguesa foi distribuído aos membros do Conselho de 

Administração presentes à reunião (Os referidos documentos vão ser arquivados junto a 

esta acta). 

O Presidente apresentou os parabéns ao Secretário-Geral e enfatizou a necessidade de o 

Parlamento impor-se como instituição exemplar em matéria de rigor e disciplina orçamental e 

financeira. Referiu-se à necessidade de maior disciplina orçamental por parte das Comissões, 

no que respeita a viagens locais e viagens ao estrangeiro, no que foi secundado pelo 

Secretário-Geral. 

O Conselheiro Arão Noé Amaral propôs a utilização de formulários para pedidos dos 

deputados, como por exemplo para reparação de viaturas, solicitação de utilização de verba 

orçamental, etc., de modo a padronizar a forma de apresentação dos pedidos e facilitar tanto 

os deputados e Comissões como os próprios serviços do Secretariado-Geral. 
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A Conselheira Gertrudes Moniz referiu-se à necessidade de financiamento adequado às 

viagens locais, tendo em conta também as reclamações das populações que se queixam da 

fraca presença dos deputados nas bases. 

 

O Conselheiro Adelino de Jesus expos o seu ponto de vista quanto ao que entende devam ser 

os objectivos das viagens ao exterior (relações bilaterais de cooperação e visitas de estudo) e 

que a seu ver a sua frequência pode ser alta no início da legislatura mas deve 

progressivamente diminuir com o passar dos anos. O Conselheiro Arão Noé Amaral 

secundou esta ideia. 

 

Nos termos da legislação aplicável, a LOFAP, ambos relatórios devem ser submetidos ao 

Plenário, o que deverá ser feito após o recesso parlamentar. 

 

PONTO 3 DA AGENDA – INFORMAÇÕES DO SECRETÁRIO-GERAL AO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

a) Processo de recrutamento do Secretariado - Próximos passos 

O Secretário-Geral fez uma breve explicação e distribuiu um documento preparado pela 

Divisão de Recursos Humanos, Serviços Administrativos e Apoio aos Deputados com as 

posições anunciadas e o número de candidaturas para cada Divisão do Secretariado-Geral. Ao 

todo foram apresentadas 3.394 candidaturas. (O documento vai anexo à presente acta). 

 

b) Orçamento do PN para Ano Fiscal 2011 – sobre processo interno do PN 

O Secretário-Geral explicou brevemente o estado da preparação e distribuiu uma mapa 

mostrando que componentes orgânicos do orçamento já submeteram as suas propostas e quais 

ainda o não fizeram. 

 

c) Execução Orçamento do PN para Ano Fiscal 2010 – até 30 de Junho de 2010 

O Secretário-Geral distribuiu o relatório de execução semestral (1 de Janeiro a 30 de Junho 

de 2010), em cumprimento do que determina a LOFAP. (O documento vai ser arquivado 

junto a esta acta). Na sequência de uma breve apresentação pelo Secretário-Geral, procedeu-

se a uma breve troca de impressões e comentários. 
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d) Contrato das consultoras internacionais (Recursos Humanos e Finanças e 

Aprovisionamento) 

A contratação destas duas assessoras está já assegurada até 31 de Dezembro de 2010, por 

decisão anterior do Conselho de Administração. 

 

O Presidente propôs a contratação do jurista Pedro Andrade, cabo-verdiano, juiz de carreira e 

fluente em tétum, para apoiar a Comissão A, por um período inicial até 31 de Dezembro de 

2010, principalmente tendo em conta os debates do Código Civil. O Conselho aprovou por 

unanimidade dos presentes autorizar o Secretário-Geral a contratar o Dr. Pedro de Andrade 

até 31 de Dezembro de 2010, com possibilidade de renovação. 

 

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES ADOPTADAS NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Foram adoptadas nesta reunião as seguintes deliberações: 

1 – Remeter e promover o agendamento no Plenário do Relatório de execução orçamental e o 

relatório da auditoria independente, no início da próxima sessão legislativa. 

2- Aprovar a contratação do jurista Pedro Andrade para prestar assessoria à Comissão A, a 

longo termo, iniciado com um contrato até ao fim do ano, com possibilidade de renovação. 

 

Esta acta foi lida, achada conforme e aprovada pelo Conselho de Administração na sua 9ª 

reunião ordinária, realizada em 12 de Outubro de 2010, e vai assinada pelo seu Presidente e 

todas as páginas por ele rubricadas. 

 

O Presidente do Parlamento Nacional, 

 

 

 

Fernando La Sama de Araújo 


