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Tomada de Posse da Comissão Eventual de In-
quérito ao “Programa de Emergências de Julho 
de 2013”

No dia 01 de outubro de 2014, o Presiden-
te do Parlamento Nacional, Dr. Vicente 
da Silva Guterres, deu posse aos senhores 
Deputados que integram a Comissão Eventual de In-
quérito ao “Programa de Emergências de Julho de 2013”.

Esta Comissão de Inquérito Parlamentar foi cons-
tituída com o objetivo de identifi car, analisar, verifi car 
e avaliar o programa de emergência implementado em 
2013. A Comissão foi estabelecida por sessenta dias 
para o desempenho destas tarefas, mas as regras per-
mitem um prolongamento de acordo com o previsto 
na lei do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. 
Na Tomada de Posse, cada Deputado apresentou uma 
declaração formal escrita atestando a inexistência de 
confl itos de interesse em relação ao  objeto do inquérito.

Na abertura, o Presidente do Parlamento encora-
jou os Deputados a trabalharem dentro do tem-
po determinado: “Esta Comissão foi constituí-
da para levar a cabo uma tarefa em sessenta dias, 
gostaria de vos pedir que cumpram os prazos”. 

O Presidente do Parlamento acrescentou que esta é 
primeira comissão de inquérito nesta legislatura, e que 
acredita que farão uma análise com objetividade. O 
Presidente informou ainda que o Parlamento enviará 
um ofício ao Procurador-Geral da República a infor-
mar sobre a composição desta comissão de inquérito.

Quando a Comissão terminar os seus tra-
balhos enviará o relatório e conclusões à 
Mesa do Parlamento para consideração.

A Composição da Comissão de Inquérito inclui os 
seguintes Deputados de três Bancadas Parlamentares:
Bancada CNRT, membros efetivos - Sr. Deputado Arão 
Noé de Jesus, Sra. Deputada Maria Fernanda Lay; Sr. 
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Deputado Pedro da Costa Mártires, membros suplentes 
- Sra. Deputada Carmelita Moniz, Sr. Deputado José 
da Silva Panão e Sra. Deputada Izilda da Costa Pereira;

Bancada Fretilin, membros efetivos - Sr. Dep-
utado Osório Florindo, Sra. Deputada Flor-
entina Smith, Sr. Deputado Inácio Freitas 
Moreira, membros suplentes - Sra. Deputada Anas-
tácia da Costa Amaral, Sr. Deputado Antoninho 
Bianco e Sr. Deputado Manuel da Costa Pereira;

Bancada PD, membro efetivo - Sra. Dep-
utada Maria Lurdes Bessa e mem-
bro suplente - Sr. Deputado Adriano João. 



Cooperação com Assembleia da República de Portugal

Decorreu entre os dias 6 e 17 de outubro, na Asem-
bleia da República de Portugal, uma acção de 
formação dirigida a sete funcionários do Parla-
mento Nacional, oriundos da Divisão de Apoio 
ao Plenário e da Divisão de Apoio às Comissões.

A ação de formação realizou-se ao abrigo do Pro-
grama de Cooperação entre a Assembleia da 
República de Portugal e o Parlamento Nacion-
al de Timor-Leste para o período 2013/2016.

Parlamento Nacional participa na Missão de Ob-
servação Eleitoral da CPLP às eleições em Moçambique

No quadro das relações de cooperação entre os Es-
tados Membros da Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CPLP), o Parlamento Nacional 

enviou uma delegação para integrar a Missão de 
Observação Eleitoral da CPLP às eleições presi-
denciais, legislativas e provinciais que tiverão lugar 
em Moçambique no passado dia 15 de outubro.

A delegação do Parlamento Nacional foi composta 
pelos Deputados José da Silva Panão, da Bancada do 
CNRT, e Paulo Moniz Maia,da Bancada da FRETILIN.

A missão de observação eleitoral decorreu de 9 a 
20 de outubro e foi chefi ada pelo ex-Presidente da 
República de Cabo Verde, Pedro Pires.

131 ª Assembleia da União Interparlamentar 

Decorreu em Genebra entre os dias 12 a 16 de 
outubro de 2014, a 131.ª Assembleia da União In-
terparlamentar, com o tema “Achieving Gen-
der Equality, ending violence against women. 

A delegação parlamentar à União Inter-parlamen-
tar (UIP), presidida pelo Deputado Duarte Nunes 
(CNRT) e composta pelos Deputados Osório Florin-
do (FRETILIN), Leonel Marçal (FRETILIN), Brígi-
da Correia (CNRT) e Izilda Soares (CNRT),e pelo 
Secretário-Geral do Parlamento Nacional que par-
ticipou nas reuniões dos Secretários-Gerais da UIP.

A Deputada Brígida Correia, em nome da delegação 
de Timor-Leste, proferiu um discurso no dia 15 de 
outubro, sob o tema “ Concretização da Igualdade de 
Género, Fim da Violência Contra as Mulheres” na 131.ª 



Assembleia onde destacou o papel da mulher timo-
rense na luta pela libertação e o trabalho que as autor-
idades de Timor-Leste estão a desenvolver para com-
bater todas as formas de violência contra as mulheres.

Seminário Internacional subordinado ao tema 
“Género no Parlamento e a política de promoção de 
igualdade de Género”

A Comissão F - Comissão de Saúde, Educação e Cul-
tura, Veteranos e Igualdade de Género, do Parlamento 
Nacional de Timor-Leste promoveu nos dias 23 e 24 de 
outubro de 2014, no Hotel Timor, um Seminário Inter-
nacional subordinado ao tema “Género no Parlamen-
to e a política de promoção de igualdade de Género”.

O evento contou com a intervenção do Senhor Primei-
ro-Ministro, Xanana Gusmão, do Senhor Vice-Presi-
dente do Parlamento Nacional, Adriano do Nasci-
mento, do Presidente da Comissão F, Virgílio da Costa 
Hornai, de Deputadas e Deputados do Parlamento 
Nacional de Timor-Leste, representantes de organ-
izações internacionais, de organizações da sociedade 
civil e duas Deputadas convidadas da Assembleia da 
República de Portugal, Mónica Ferro e Teresa Anjinho 
como oradoras, numa refl exão sobre os problemas at-
uais relacionados com o papel da política na igualdade 
de género, saúde, educação e violência doméstica.

Além disso, o programa contou ainda com 
momentos culturais e com a participação de S.E. 
a Primeira-dama de Timor-Leste, Isabel da Costa 
Ferreira para breves palavras no fi nal do Seminário.

Seminário subordinado ao tema Orçamento Geral do 
Estado Panorama para 2015

A Comissão de Finanças Públicas do Parlamen-
to Nacional (Comissão C) promoveu nos dias 28 
e 29 de Outubro de 2014, em Maubisse, um sem-
inário subordinado ao tema “Orçamento Geral do 
Estado - Panorama para 2015”, que visa proporcio-
nar aos senhores Deputados uma visou crítica so-
bre alocação de recursos públicos no próximo ano.

O seminário contou com a presença do Presiden-
te do Parlamento Nacional, Vicente da Silva Gu-
terres, para abertura e encerramento do seminário.

Convidados como oradores neste seminário, a Sra. 
Ministra das Finanças, Banco Central de Timor Leste, 
Câmara de Contas, Autoridade Nacional de Petróleo, 
ONG Lao Hamutuk, Secretariado dos Grandes pro-
jectos, UN Women, União Europeia (EU), ONG JICA, 
Asian Development Bank (ADB) e Banco Mundial.

Este seminário contou com a participação dos 
Deputados da Comissão C, dos Presidentes das 
Bancadas Parlamentares, membros da Mesa das 
restantes Comissões do Parlamento Nacional de Ti-
mor-Leste e representantes de entidades publicas 
de organizações internacionais e ONG’s Nacionais.



Eleição do Provedor dos Direitos Humanos e Justiça

Na sessão plenária de 27 de outubro de 2014 os 
deputados elegeram para Provedor dos Direitos 
Humanos e Justiça (PDHJ) o Sr. Silvério Pinto Ba-
tista. A sessão foi presidida pelo Presidente do Par-
lamento Nacional, Sr. Vicente da Silva Guterres, 
acompanhado pelos membros da Mesa, respetiva-
mente, Vice-Presidente Sr. Adriano do Nascimen-
to, Secretária da Mesa Sra. Deputada Fernanda Lay 

e Vice-Secretária da Mesa Sra. Angelina Machado.
Concorreram para este cargo quatro cidadãos: Sr. 
Silvério Pinto Batista, Sr. Francisco Maria de Vas-
concelos, Sr. Horácio de Almeida e Sr. José Luís 
de Oliveira. De acordo com a disposição legal em 
vigor as candidaturas votaram-se em alternativa. 

Assim, o Plenário começou por votar a candidatu-
ra do cidadão Silvério Pinto Baptista, que havia sido 
a primeira a ser apresentada. Realizada a votação 
por escrutínio secreto, foi de seguida feita a con-
tagem dos votos entrados na urna, tendo-se apurado 
37 votos a favor e 23 contra, num total de 60 votos. 

Nos termos legais e regimentais aplicáveis e tendo 
o primeiro candidato submetido a sufrágio obtido 
a maioria absoluta dos votos dos deputados em efe-
tividade de funções, o candidato Silvério Pinto Bap-
tista foi declarado eleito pelo Parlamento Nacion-
al como Provedor de Direitos Humanos e Justiça.
Depois da eleição, o Presidente do Parlamen-

to Nacional, Sr. Vicente da Silva Guterres infor-
mou o Plenário de que a cerimónia da Tomada 
de Posse do Provedor dos Direitos Humanos e 
Justiça realizar-se no dia 30 de outubro de 2014. 

O Presidente do Parlamento acrescentou que, an-
tes da tomada de posse, em que iniciará um man-
dato de quatro anos, o Provedor dos Direitos Hu-
manos e Justiça eleito deve entregar a declaração 
de bens ao Parlamento Nacional de Timor-Leste.

Ações no âmbito do Programa de Cooperação Parla-
mentar Luso-Timorense 2013-2016

27 de outubro a 7 de novembro de 2014 
Assembleia da República de Portugal
 
No âmbito do Programa de Cooper-
ação Parlamentar Luso-Timorense 2013-
2016 realizaram-se as seguintes ações: 

Ações 21, 22 e 23 – Estágio destinado aos dirigen-
tes e técnicos da Divisão de Recursos Humanos, 
Serviços Administrativos e Atendimento aos Dep-
utados e Bancadas Parlamentares (DIRHSA), da 
Divisão de Finanças e Aprovisionamento (DIPFA) 
e da Divisão de Património, Logística e Serviços 

Gerais (DIPAL) do Parlamento Nacional, realiza-
do na Assembleia da República de Portugal, en-
tre os dias 27 de outubro e 7 de Novembro de 2014. 

Durante o estágio foram efetuados  estudos compa-
rativos nas áreas de regimes de recursos humanos, 



gestão patrimonial, gestão de frota automóvel, gestão 
de armazém, gestão de consumíveis e inventário.
Participaram neste estágio os funcionários Idalina 
Maria Pereira Guterres, Diretora de Administração, 
Manuel Chradus, Chefe da Divisão de Recursos Hu-
manos, Serviços Administrativos e Atendimento aos 
Deputados e Bancadas Parlamentares, Lino Soares de 
Carvalho, Chefe da Divisão de Património, Logística 
e Serviços Gerais, Tomásia Leite, Técnica da DIPAL, 
Ermita da Silva, Técnica da DIRHSA, Isabel Ximenes, 
Técnica da DIPFA, Jonas Fernandes, Técnico da DIP-
FA e João da Costa Guterres, Técnico da DIPFA.

Visita de estudo ao Parlamento de Singapura A 
Comissão de Ética do Parlamento Nacional realizou, 
nos dias 12 e 13 de novembro de 2014, uma visita de 

estudo ao Parlamento de Singapura.

A delegação do Parlamento foi composta pela Deputa-
da Olinda Morais (PD), Presidente da Comissão em ex-
ercício, Deputado Agostinho Lay (CNRT), Secretário 
da Comissão, Deputada Ângela M. C. de Andrade 
Sarmento (CNRT), Deputado Manuel Soares Salsinha 
(CRNT) e Deputada Angélica da Costa (FRETILIN).

A delegação do Parlamento reuniu com dois 
membros do Grupo Parlamentar para a Região 
da Austrália, Nova Zelândia e Pacífi co: Dep-
utado Alex Yam e Deputado AngWeiNeng. 

Durante a visita a delegação teve oportunidade de 
trocar experiências sobre diferentes temas tais como a 
atividade e papel das comissões, o exercício do man-
dato parlamentar e os mecanismos adotados pelos 

deputados para promover o contacto com os eleitores 
e a sua aproximação ao Parlamento. A delegação ob-
servou ainda a estrutura dos serviços de secretariado, 
os desenvolvimentos ao nível do sistema informáti-
co no Parlamento, a organização e serviços disponi-
bilizados pela biblioteca e as principais atividades 
do departamento de educação cívica e parlamentar.

Discussão do Orçamento Geral do Estado para 2015

No dia 1 de dezembro de 2014, os Deputados do 
Parlamento Nacional iniciaram a discussão do 
Orçamento Geral do Estado para 2015. O Orça-
mento Geral do Estado estabelece todas as receitas 
e despesas do Estado para o ano fi nanceiro de 2015.
 
O total estimado das receitas do Estado para 
2015 é de 2.530,5 milhões de dólares. O total es-
timado das despesas do Orçamento é de 1,57 
mil milhões de dólares, estando as dotações 
orçamentais sistematizadas da seguinte forma:
 
• 184,051  Milhões  de  dólares  para  Salários   e Vencimentos;
• 504,672 Milhões de dólares para Bens e Serviços;
• 340,255 Milhões de dólares para Transferências 
Públicas;
• 36,713 Milhões de dólares para Capital Menor;
• 504,309 Milhões de dólares para Capital de Desen-
volvimento.
 
A discussão e votação na generalidade teve duração 
de três dias e decorreu de 1 a 3 de Dezembro. A dis-
cussão e votação na especialidade inicio-se no dia 4 
de Dezembro determinando no dia 18 de Dezembro. 



No dia 05 de dezembro de 2014, sexta-fei-
ra, teve lugar um encontro de despedida entre o 
Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Dr. Ma-
teus Ximenes Belo, e os assessores internacionais 
que têm vindo a prestar apoio aos serviços do Par-
lamento Nacional. O Sr. Secretário-Geral entregou 
aos assessores Certifi cados de Louvor, como sím-
bolo do agradecimento do Parlamento Nacional.

No dia 03 de dezembro de 2014, o Parlamen-
to Nacional recebeu a visita de uma delegação 
de estudantes da Universidade do Vietname. A 
delegação teve um encontro com Sua Excelência o Pres-
idente do Parlamento, Sr. Vicente da Silva Guterres. 

Proposta de Lei (PPL) n.º 16/III(3ª) - “Orçamento 
do Estado para 2015” aprovada por Unanimidade

O Governo apresentou a Proposta de Lei (PPL) n.º 
16/III(3ª) - “Orçamento do Estado para 2015” ao 
Parlamento Nacional no dia 15 de outubro 2014 
e S. Excia. o Sr. Presidente do Parlamento Na-
cional admitiu a proposta e, em 20 de outubro, 
remeteu-a para a Comissão de Finanças Públi-
cas, para elaboração de Relatório e Parecer, e para 
as outras Comissões Parlamentares, para que es-
tas preparassem pareceres setoriais, conforme 
previsto no Regimento do Parlamento Nacional.

De 04 a 20 de novembro foram realizadas audições 
públicas, e durante estas audições muitas entidades 
públicas e privadas tiveram oportunidade de expres-



Frades Jesuítas de países da ASEAN visitaram o Par-
lamento Nacional

No dia 22 de dezembro de 2014, um grupo 
de 45 frades Jesuítas de países da ASEAN re-
alizaram uma visita ao Parlamento Nacional. 

Durante a visita, organizada pela Divisão de Relações 
Públicas, Comunicação e Educação Cívica, a delegação 
teve oportunidade de aprofundar o seu conhecimen-
to sobre o funcionamento do Parlamento Nacional, 
através de um briefi ng da Chefe da DIRPEC sobre a or-
ganização e funcionamento deste órgão de soberania.
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sar as suas opiniões, informando os Deputados sobre 
as respetivas posições em relação à Proposta de Lei 
(PPL) n.º 16/III(3ª).

Entre 01-04 de dezembro, a Proposta de Lei foi discuti-
da na generalidade, depois de Sua Excelência o Primei-
ro-Ministro da RDTL, Kay Rala Xanana Gusmão, a ter 
apresentado e o Presidente da Comissão de Finanças 
Públicas, Sr. Virgílio Dias Marçal, e as Sras. Deputadas 
Relatoras, Izilda Pereira Soares e Angelina Machado 
de Jesus, terem apresentado o Relatório e Parecer. No 
dia 04 de dezembro, o Orçamento Geral do Estado 
(OGE) para 2015 foi aprovado na generalidade, com 
62 votos a favor, nenhum voto contra e 2 abstenções.

Em 09 de dezembro, os Deputados aprovaram o pro-
jeto de deliberação nº. 12/III(3ª) para a constituição 
de uma comissão eventual para a recolha e análise de 
propostas de alteração consensuais à proposta de lei 
nº 16/III/(3ª) - Orçamento Geral do Estado para 2015. 
Esta deliberação foi aprovada com 62 votos a favor, nen-
hum voto contra, e 3 abstenções. A Comissão Eventu-
al foi constituída por 29 Deputados, incluindo o Pres-
idente e Vice-Presidentes do Parlamento Nacional, os 
Deputados da Comissão C, representantes das Ban-
cadas Parlamentares e os Presidentes das Comissões.  

De 15 a 18 de dezembro, continuou a dis-
cussão e votação na especialidade da propos-
ta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2015.  

No dia 18 de dezembro, a Proposta de Lei (PPL) n.º 
16/III(3ª) - “Orçamento do Estado para 2015” foi 
submetida a votação fi nal global e obteve 65 votos a 
favor, nenhum voto contra, e nenhuma abstenção.

No próximo número.......

Concurso de Recrutamento Externo para o preen-
chimento de 39 vagas de funcionários do Parlamento 
Nacional.

Atividades do Plenário e das Comissões nos meses 
de janeiro e fevereiro.


