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PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE 

Conselho de Administração 
 

ACTA DA  

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

(II LEGISLATURA) 

 

Convocada para o dia 12 de Outubro de 2010, a 9ª reunião ordinária do Conselho de 

Administração teve lugar no dia agendado, com início às 15:30 e término às 18:20 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 Antoninho Bianco, da FRETILIN, Deputado Arão Noé de Jesus Amaral, 

do CNRT, Deputada Gertrudes Moniz, do PD, Deputada Lolina Celeste de Deus, do PSD, 

Deputado Domingos da Costa, da ASDT, Sr. Adelino Afonso de Jesus, Representante dos 

Funcionários. O Senhor Secretário-Geral do PN e Secretário do Conselho de Administração, 

esteve ausente por motivo de doença. 

 

Agenda de trabalho 

Da agenda de trabalhos constavam os seguintes pontos 

1. Leitura e aprovação da Acta da 8ª reunião ordinária. 

2. Apresentação da proposta de orçamento do Parlamento Nacional para 2010 

3. Diversos 

 

PONTO 1 DA AGENDA – LEITURA E APROVAÇÃO DA ACTA DA 8ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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Procedeu-se à leitura da acta da 8ª Reunião Ordinária, de 14 de Julho de 2010, a qual foi feita 

pelo Conselheiro Adelino Afonso de Jesus. A acta foi por todos os membros achada conforme 

e unanimemente aprovada. 

 

PONTO 2 DA AGENDA – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO 

PARLAMENTO NACIONAL PARA 2011 

Dando início à discussão sobre este ponto, o Presidente deu a palavra ao Chefe da Divisão do 

Plano, Finanças e Aprovisionamento, Sr. Luís Nascimento para fazer uma apresentação 

sobre a execução do orçamento de 2010. O Sr. Luís Nascimento distribuiu um documento de 

três (3) folhas com informação sobre o estado da execução orçamental até 5 de Outubro, 

incluindo o relatório sumário do free balance (O documento vai arquivado junto a esta 

acta). A execução total é de 53%. Explicou as razões de um baixo nível de execução em 

algumas categorias de despesas e rubricas. Na sequência da sua apresentação houve lugar a 

esclarecimento de dúvidas e explicações aos Conselheiros. 

Passando à proposta de orçamento para 2011, o Presidente começou por explicar que 

promovera uma reunião com os Presidentes das Comissões e para a qual também foram 

convidados os Líderes das Bancadas Parlamentares, que teve lugar na 2ª feira, dia 04/10/2010. 

Nessa reunião o Presidente fez uma breve apresentação da proposta de orçamento do PN para 

2011 e as suas principais linhas de orientação. Uma delas era a redução das despesas com 

viagens ao estrangeiro das Comissões. Em ralação às propostas das comissões para esta 

actividade, foram propostos cortes substanciais. O argumento do Presidente é que se os três 

primeiros anos foi um tempo de aprendizagem e de estudos agora é tempo de aplicar os 

ensinamentos. Disse ainda que não se tratava de nos isolarmos do resto do mundo, mas 

teríamos de reduzir consideravelmente as viagens e as despesas com as mesmas, 

nomeadamente com a redução do número de participantes em cada viagem. Informou que a 

maioria dos Presidentes das Comissões aceitou a medida. Registou-se, contudo, o protesto do 

Presidente da Comissão C, que reclamou não ter sido adiantado o critério utilizado para os 

cortes. Todavia até à presente data não chegou ao Gabinete do Presidente nenhuma 

contraproposta da Comissão C. 
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O Presidente referiu-se ainda à oferta da República Popular da China (China) em construir o 

novo edifício do PN. Que já teve contactos com a Embaixada de China em Dili. A China 

estará preparada para financiar, a título de doação. Mais informou que a oferta da China não 

incluía as infra-estruturas de acesso (estradas), electricidade, água e saneamento. A 

Embaixada está neste momento em consultas e diligências junto às autoridades chinesas. 

Entretanto, o Presidente expressou a opinião de que, se este for o caso, era da opinião de que 

o projecto arquitectónico deveria ser proposto por Timor-Leste e não pela China. Neste 

sentido foi apoiado por todos os Conselheiros.  

O Conselheiro Antoninho Bianco opinou que se porventura o montante da doação da China 

não for suficiente para custear o projecto aprovado pelo PN, deveria o PN preparar-se para 

pagar a diferença, de modo a não ver prejudicados os seus objectivos de ter um edifício que 

responda às necessidades de espaço, tecnologia, conforto, funcionalidade e estética. 

O Conselheiro Arão Noé Amaral, membro da Comissão G, Infra-estruturas e Equipamentos 

Sociais, a qual foi incumbida de estudar os projectos de arquitectura (concept ou project 

design) apresentados ao PN, informou que a Comissão seleccionou um e sobre ele o assessor 

técnico da Comissão já preparara uma opinião técnica que será brevemente apresentada ao 

Presidente do Parlamento Nacional. 

O Presidente passou a palavra ao Chefe da Divisão do Plano, Finanças e Aprovisionamento, 

Sr. Luís Nascimento, para fazer uma apresentação da proposta de orçamento para 2011. Ele 

referiu-se às principais mudanças em relação ao ano passado. Foi distribuído um documento 

de 3 folhas com o sumário da proposta orçamental, por categoria de despesas e por 

componente ou divisão do PN (O documento vai arquivado junto a esta acta). 

Os Conselheiros Gertrudes Moniz e Antoninho Bianco expressaram a necessidade de os 

Conselheiros estarem bem inteirados da proposta orçamental e dos seus fundamentos, pois 

caber-lhes-á no Plenário fazer a sua defesa perante os demais deputados. Em resposta, o 

Presidente esclareceu que a proposta integral com todos os detalhes e cálculos será 

posteriormente facultada aos Conselheiros. Em complemento, foi explicado pelo Chefe da 

Divisão do Plano, Finanças e Aprovisionamento e pelo assessor de gestão, que esta é uma 

primeira abordagem que tem como intuito principal permitir ao Secretariado-Geral colher os 

pontos de vista do Conselho de Administração e principalmente obter a confirmação das 

directrizes e orientações sobre as prioridades, para posteriormente proceder aos necessários 
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ajustes antes de uma nova apresentação. À luz destes objectivos, endossados pelo Presidente, 

os Conselheiros afloraram e discutiram as seguintes questões, adição aos já referidos 

anteriormente, como sejam, o novo edifício do Parlamento Nacional, a redução das viagens ao 

estrangeiro das Comissões: 

• Necessidades de mais técnicos de apoio às Comissões: Foi referido pelo 

Conselheiro Adelino Afonso de Jesus, Representante dos Funcionários e Director de 

Apoio Parlamentar, que, além do corrente processo de recrutamento de 43 novos 

funcionários, está em preparação um plano para o recrutamento adicional de 38 

funcionários, em 2011-2012. 

• A criação de um serviço de tradução, principalmente para a tradução de textos de lei 

e outros documentos relevantes, reconhecendo que a atracção de bons tradutores 

requer o pagamento de bons salários. 

• Aumento da subvenção às Bancadas Parlamentares, tendo ficado decidido 

unanimemente aumentar em 50% a actual verba orçamental de $75.000 dólares 

americanos. 

• Atenção especial à organização dos três eventos no âmbito da CPLP, a saber, a 3ª 

Reunião da Assembleia Parlamentar da CPLP, o XIIº Encontro da Associação dos 

Secretários-Gerais dos Países de Língua Portuguesa e o 6º Encontro de Quadros de 

Informática dos Parlamentos de Língua Portuguesa. A realização dos eventos está 

orçamentada em $705,795 dólares americanos. Prestou-se particular atenção às 

despesas de hospedagem e alimentação que por protocolo e costume, no âmbito da 

CPLP, cabem ao país anfitrião. Neste particular acordou-se financiar as despesas de 

deslocação e estadia da delegação da Guiné-Bissau, caso se venha a revelar 

necessário por ocasião do evento. 

• Ajudas de custo para funcionários quando acompanham deputados em viagens ao 

exterior: Propõem-se que os funcionários recebam o mesmo montante em ajuda de 

custo, quando acompanham os deputados em viagens ao exterior, com o argumento 

de que hospedam-se nos mesmos hotéis e fazem as refeições nos mesmos 

restaurantes, facto que acontece por óbvias razões relacionadas com as vantagens de 

manter deputados e o pessoal que os assiste juntos. Reconhece-se que as regras em 
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vigor não o permitem fazer, sendo necessário proceder a um estudo da solução 

jurídica para o caso. 

• Construção de um armazém para suprimentos de escritório, de limpeza e produtos 

de cafetaria: Foi orçamentado em $200,000, valor considerado muito elevado 

quando comparado com o custo de $198,000 de cada uma das recém-construídas 

kobe houses. Decidiu-se ordenar a revisão do valor para um patamar mais realista. 

• Aquisição de viaturas para chefes de divisão: medida considerada justa e equitativa, 

vez que na restante Administração Pública os Chefes de Departamento (cargo 

equivalente) usufruem de veículos de função. 

 

PONTO 3 DA AGENDA – DIVERSOS 

3.1. Constituição do Grupo Nacional da Assembleia Parlamentar da CPLP e da 

Comissão Organizadora das reuniões parlamentares a ter lugar em Dili 

Discutiu-se acerca da urgente necessidade de constituição do Grupo Nacional da Assembleia 

Parlamentar da CPLP, matéria que não é da alçada do Conselho de Administração, mas que 

deverá ser levada ao Plenário para a respectiva deliberação. 

Em relação à Comissão Organizadora, ter-se-á de aguardar pela constituição do grupo 

Nacional da Assembleia Parlamentar da CPLP. Entretanto o Secretariado Técnico, sob a 

direcção do Director de Apoio Parlamentar, Sr. Adelino Afonso de Jesus, continuará os 

trabalhos de preparação. 

3.2. Recepção e distribuição de correspondência 

A Conselheira Gertrudes Moniz e o Conselheiro Domingos da Costa expressaram 

preocupação com a gestão de correspondência recebida no Parlamento Nacional. Referiram-se 

a um caso, que tramitara na Comissão I, mas cuja conclusão e decisão, em Plenário, foi adiada 

porque uma carta que presumivelmente terá sido enviada à Comissão não chegou a ela. 

Mencionaram igualmente um outro caso, no qual o convite foi tardiamente entregue, restando 

muito pouco tempo para preparar a participação no evento, a qual ficou praticamente 

inviabilizada. 
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Em resposta, o Sr. Luís Nascimento, Chefe de Divisão, assegurou aos Conselheiros que o 

Secretariado tem levado muito a sério a sua responsabilidade em relação à gestão da 

correspondência. 

 

O Presidente convocou a próxima reunião para o dia 15 e Outubro de 2010, sexta-feira, às 

15:00 horas e nada mais havendo a tratar encerrou esta reunião quando eram 18:20 horas. 

 

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES ADOPTADAS NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

1. Aumentar em 50% a verba para subvenção às Bancadas Parlamentares, a qual é de 

$75,000 dólares americanos. 

2. Financiar as despesas de deslocação e estadia da delegação da Guiné-Bissau, caso se 

venha a revelar necessário por ocasião do evento. 

3. Ordenar a realização de um estudo sobre a possibilidade de se conceder aos 

funcionários uma ajuda de custo de montante igual aos dos deputados, quando aqueles 

viajam para o exterior em companhia destes últimos. 

4. Convocar a próxima reunião para a próxima 6ª feira, dia 15 de Outubro de 2010, às 

15:00 horas. 

 

Esta acta foi lida, achada conforme e aprovada pelo Conselho de Administração na sua 3ª 

reunião extraordinária, realizada em, em 15 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 


