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PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE 

Conselho de Administracdo 

ACTA DA 

10" REUNIA-  0 ORDINA RIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAci 0 

(H LEGISLATURA) 

Convocada para o dia 02 de Fevereiro de 2011, a 10a  reuniao ordinaria do Conselho de 

Administracao teve lugar no dia agendado, corn inicio as 16:15, depois de ter sido adiada e 

devida e antecipadamente comunicada a todos os Conselheiros. 

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

Administracao, Senhor Fernando La Sama de Ardijo e contou corn a presenca de todos os 

membros, a saber: Deputado Antoninho Bianco, da FRETILIN, Deputado Arao Noe de Jesus 

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

PSD, Deputado Domingos da Costa, da ASDT, Senhor Adelino Afonso de Jesus, 

Representante dos Funcionarios, Senhor Joao Rui Amaral, Secretario-Geral do PN e 

Secretario do Conselho de Administracao. 

Agenda de trabalho 

Foi unanimemente decidido adicionar urn ponto a agenda para assuntos diversos, tendo a 

agenda ficado composta da seguinte maneira: 

1. Aprovacao da Acta da reuniao anterior (3' Reuniao Extraordinaria, realizada em 15 de 
Outubro de 2010). 

2. Relatorio auditado da execucao do orcamento de 2009: Apreciacao; Remessa e 
Agendamento no Plenario. 

3. Carta do Auditor a Administracao: Apreciacao. 

4. Analistas/Pesquisadores: Extensao de contrato de temporarios; Politica de formacao; 
Estrategia para ingresso no Quadro (pessoal permanente). 
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5. Assessor da Comissao de Infraestruturas e Equipamentos Sociais: Extensa° de contrato 
(Art. 30°, n°3, al. c). 

6. Assessor internacional de Recursos Humanos: Extensa° de contrato (Art. 30°, n°3, al. c). 

7. Assessor internacional de Financas e Aprovisionamento: Contratacao (Art. 30°, n°3, al. 
c). 

8. Relatorio Anual de Actividades do Secretariado-Geral 2010 (Art. 30°, n°3, al. a): S-G 
solicita que seja considerado como ja apresentado, uma vez que inserido no Relatorio 
Anual do Parlamento Nacional. 

9. Plano Anual de Actividades do Secretariado-Geral 2011: Apresentacao e apreciacao. 

10.Quota mensal de combustive) para os Deputados. 

11.Alienacao de viaturas do Parlamento Nacional atribuidas aos Deputados e ao 
Secretariado. 

12.Informacao do Secretario-geral: (a) Processo de recrutamento 2010; (b) Processo de 
recrutamento 2011. 

13.Diversos 

PONTO 1 DA AGENDA — — LEITURA E APROVAcA0 DA ACTA DA 3* REUNIAO 

EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAcA0 

Procedeu-sea leitura da acta da 3' Reuniao Extraordinaria, de 15 de Outubro de 2010, a qua) 

foi feita pelo Secretario-Gera) e Secretario do Conselho de Administracao, Sr. Joao Rui 

Amaral. Depois das correccoes propostas e aceites, a acta foi por todos os membros achada 

conforme e unanimemente aprovada. 

O Presidente sugeriu a distribuicao das actas do Conselho de Administracao a todos os 

Deputados, como forma de os deixar informados sobre os assuntos da administracao 

parlamentar. Foi apoiado por todos os membros do Conselho. Neste sentido, o Conselho 

instruiu o Secretario-geral a doravante proceder a imediata distribuicao das actas, uma vez 

aprovadas.  

A margem da agenda, foram entretanto abordados os seguintes assuntos: 
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- Publicacao de livro corn o Regimento do PN e a producao do seu indite remissivo. 

-  A preparacao de urn Glossario de termos parlamentares. 

-  A publicacRo do Jornal ou Diario do Parlamento Nacional. Em relacdo a discrepancia 

terminologica entre o Regimento (Diario do Parlamento) e a LOFAP (Diario e Jornal), o 

Conselho expressou a opiniao de que se deveria optar pela denominacao Jornal do 

Parlamento Nacional. Instruiu o Secretario-Geral a acelerar o inicio da publicacao do mesmo. 

- Construcao do edificio pela Republica Popular da China: A China continua disposta a 

ajudar, desde que haj a consenso entre todas as bancadas parlamentares. 

PONTO 2 DA AGENDA — RELATORIO AUDITADO DA EXECKAO DO 

OKAMENTO DO PARLAMENTO NACIONAL DE 

2009 

Uma vez que o relatorio da auditoria financeira ao orcamento de 2009 já houvera sido objecto 

de apresentacdo e apreciacAo na 8a ReuniAo Ordinaria, de 14 de Julho de 2010, o Conselho 

passou imediatamente a deliberacao, tendo decidido remeter o Relatorio Auditado da 

Execucao do Orcarnento de 2009 ao Plenario para apreciacao, como manda a LOFAP - Lei de 

Organizacao e Funcionamento da Administracao Parlamentar. 0 Senhor Presidente do 

Conselho e Presidente do Parlamento Nacional promovera o seu agendamento. 

Entretanto o Conselho de AdministracAo instruiu o Secretario-Geral a promover a distribuicao 

do Relatorio Anual de Execucao Orcamental de 2009 a todos os Deputados.  (0 Relatorio 

Anual de Execucdo Orcamental para o Ano Financeiro 2009, publicado em livro, vai 

arquivado junto a esta acta). 

PONTO 3 DA AGENDA — APRECIAcA0 DA "CARTA A ADMINISTRAcAO" DO 

AUDITOR, CONCERNENTE A AUDITORIA A 

EXECKAO DO ORCAMENTO DO PARLAMENTO 

NACIONAL DE 2009 

0 Ponto foi aberto pelo Presidente que passou a palavra ao Secretario-Geral, o qual fez uma 

breve apresentacao dos assuntos abordados no document° denominado "Carta a 
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Administracao referente ao ano findo em 31 de Dezembro de 2009", produzido e apresentado 

pelo Auditor. (Carta a Administractto referente ao ano findo em 31 de Dezembro de 2009 

vai arquivado junto a esta acta). 

0 Conselheiro Antoninho Bianco pediu esclarecimentos sobre os seguintes pontos do 

referido documento: 

Ponto 2.5 (pagamento duplo de uma factura), procurou saber por que razao aconteceu a 

duplicagao do pagamento. A explicagao foi prestada pelo Secretario-geral. 

Ponto 2.4 (Politica de deslocagoes nao documentada): os Conselheiros apreciaram e 

discutiram sobre este ponto, nomeadamente sobre a forma de certificar que a viagem foi 

realmente efectuada e cumpriu os seus fins. Referiram-sea Guia de Marcha (MOP) e 

certificagao da presenga nos distritos pelas autoridades locais. Referiram-sea necessidade de 

por cobro a pratica em que um Deputado esta inscrito em viagens de duas Comissoes, 

agendadas para os mesmos dias e recebe perdiem em dobro, porem, como é natural, so pode 

viajar corn uma Comissao. 0 Secretario-geral e a assessora explicaram as medidas propostas 

para fazer face ao problema. 

Ponto 2.2 (Atrasos no processo de liquidagao de despesas): 0 Conselho foi esclarecido de que 

o Secretariado-geral encontrou de facto muita dificuldade em obter o cumprimento atempado, 

por parte das Delegageies e ComissOes parlamentares, da liquidagao dos adiantamentos, isto é 

apresentagao das justificagoes e comprovagoes das despesas efectuadas pelos mesmos. 

Em relagao as recomendagOes do Auditor, o Conselho deliberou ordenar o Secretario-geral a 

apresentar ao Conselho de Administracao, ate 31 de Margo, as medidas para dar resposta as 

questoes levantadas na Carta a Administracao dos auditores. 

PONTO 4 DA AGENDA — ANALISTAS/PESQUISADORES: PEDIDO DE 

EXTENSAO DOS CONTRATOS; POLITICA DE 

FORMAcAO; ESTRATEGIA PARA INGRESS° NO 

QUADRO (PESSOAL PERMANENTE) 
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Dada a palavra pelo Presidente, o Secretario-geral explicou que o contrato dos 

analistas/pesquisadores vencera a 31 de Dezembro de 2010, razao pela qual, ao abrigo 

aplicaveis disposicoes da LOFAP, solicitava a extensao do contrato. Que pelo facto de nao ter 

havido reuniao do Conselho de Administracao, fora forcado a prorrogar os seus contratos por 

3 meses, esperando que o Conselho ao autorizar a extensao a sua decisao fique rectificada. 

Perguntado sobre a categoria funcional e grau salarial, o Secretario-geral informou que tem o 

Grau B. Mais informou que dentre eles, dois nao possuem licenciatura, pelo que sera 

impossivel, quando for o caso de o fazer, que ingressem na categoria correspondente ao Grau 

B. 

0 Conselheiro Antoninho Bianco quis saber que trabalhos concretos os 

analistas/pesquisadores tem feito ate agora, depois ja dois anon ao servico do Parlamento. 

Disse que tern de se envolver mais no apoio as comissoes parlamentares. Perguntou tambem 

acerca dos 4 analistas contratados pelo Projecto do PNUD de Apoio ao Parlamento, querendo 

saber quais sao os plans de formacao e de posterior integracao nos Quadros do Parlamento. 

Propos o desenvolvimento e implementacao de urn piano de formacao e accao de capacitacao 

no trabalho (on-the-job training) a ser conduzido por especialistas. Para fazer melhor use dos 

analistas/pesquisadores, sugeriu que o Secretario-geral deveria instruir o Director respectivo 

no sentido de se lhes atribuir tarefas concretas. Como exemplo, propos a realizacao de press 

clipling da imprensa nacional escrita e digital, e a montagem de dossiers (pastas) tematicos e 

biograficos reiacionados corn a actividade do Parlamento, do seu Presidente, das suas 

Comissoes, das Bancadas e dos Deputados. 

0 Presidente, em reforco da opiniao do Conselheiro Antoninho Bianco, opinou que as 

analistas/pesquisadores deveriam ser atribuidas tarefas concretas, assim como vincula-los as 

Comissoes, para darem urn apoio mais efectivo as mesmas e o Parlamento tirar maior proveito 

deste recurso humano. 

0 Conselheiro Ara° Noe interveio para secundar os dois intervenientes anteriores no que diz 

respeito ao apoio dos analistas/pesquisadores as Comissoes. Disse que, na verdade, parece nao 

haver uma distribuicao dos mesmos pelas areas tematicas das Comissoes e os Deputados nao 

sabem quem apoia que Comissao, sendo dificil as Comissoes solicitar servicos aos mesmos. 
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0 Conselheiro Adelino Afonso de Jesus interveio para dizer que os analistas/ pesquisadores 

tern termos de referencia e que estes sao bastante claros quanto as tarefas e responsabilidades, 

pois ele mesmo os traduziu, a pedido do Director de Pesquisa e Informacao Tecnica. 0 que 

talvez falte, disse, seja a distribuicao de tarefas especificas a cada urn dos pesquisadores. 

0 Conselho de Administracao ordenou a elaboracao de termos de referencia ou descricao de 

tarefas (job description) claros e concretos, assim como a distribuicao dos 

analistas/pesquisadores pelas Comissoes e comunicar essa distribuicao ao Conselho de 

Administracao e as Mesas das Comissoes.  

Em relacao ao pedido de prorrogacao dos contratos dos analistas/pesquisadores, o Conselho 

deliberou conceder autorizacao por leis meses, de 01/01/2011 a 30/06/2011. 

No que respeita a estrategia para o seu ingresso no Quadro, a Conselheira Gertrudes Moniz 

sugeriu que, ern alternativa ao concurso pUblico, o seu ingresso no Quadro poderia seguir a 

politica proposta pelo Governo de fazer a absorcao, sem concurso, dos funcionarios 

temporarios. Sugeriu que talvez o Parlamento pudesse seguir o mesmo processo, embora 

ainda nao fosse claros os termos em que o mesmo sera feito, sendo necessario consultar a 

Comissao da Funcao Publica para se obter informacao detalhada sobre o assunto. 

0 Secretario-geral respondeu que na sua opiniao e na do Director de Pesquisa e Informacao 

Tecnica, deveria haver urn concurso public° de ingresso, ao inves de ingresso automatic° ou 

concurso interno, para se fazer a devida seleccao, permitindo ao Parlamento aferir se os que 

ingressam tem a necessaria capacidade tecnica e perfil comportamental para o servico 

pUblico. 

A margem da agenda o Conselheiro Antoninho Bianco pediu esclarecimentos ao Secretario-

geral sobre a situacao do funcionario Jose Soares. 0 Secretario-geral respondeu explicando 

que esta em curso urn processo disciplinar contra o mesmo, por faltas injustificadas ao 

trabalho. Que nao houve uma decisao de suspensao de pagamento de salarios. 0 que houve 
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foi o desconto dos dias no trabalhados. 0 assessor para assuntos de administracao forneceu 

uma explicacdo sobre o conceito de falta, definido pelo Estatuto da Funcao Publica. Desse 

conceito resulta que a ausencia n5o autorizada do local de trabalho e tambem considerada 

falta ao trabalho e passivel de desconto, isto é, o tido pagamento do dia em causa. 

Dado o adiantado da hora, o Presidente deu por encerrada a reuniao e marcou a proxima para 

o dia 10/02/2011, as 15: 00 horas, ficando desde logo todos os Membros do Conselho 

convocados. A agenda sera constituida pelos pontos nao discutidos da agenda da 10a reunido 

ordinaria, de 02/02/2011. Ao Secretario-geral foi solicitado que incluisse outros casos de 

contratos vencidos e que precisem de prorrogacAo para decis'ao na proxima reuni5o. 

A reuniao foi encerrada quando eram 19:00 horas. 

Esta acta foi lida, achada confonne e aprovada pelo Conselho de Administracao na sua 4a  

reuniab extraordinaria, realizada em 10 de Fevereiro de 2011, e vai assinada pelo seu 

Presidente e todas as paginas por ele rubricadas. 

SINTESE DAS DELIBERAOES ADOPTADAS NA 10a REUNI/k0 ORDINARIA: 

1. 0 Conselho instruiu o Secretario-geral a doravante proceder a imediata distribuicdo 

das actas, uma vez aprovadas, a todos os Deputados. 

2. 0 Conselho optou pela designacao Jornal do Parlament° Nacional e instruiu o 

Secretario-Geral a encetar as diligencia necessarias ao inicio da sua publicacao o mais 

cedo possivel. 

3. Conselho de instruiu o Secretario-Geral a promover a distribuicao do Relatorio Anual 

de Execucao Orcamental de 2009 a todos os Deputados. 
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4. 0 Conselho deliberou ordenar o Secretario-geral a apresentar ao Conselho de 

Administraedo, ate 31 de Marco, as medidas para dar resposta as questoes levantadas 

pelos auditores na Carta a Administracao. 

5. 0 Conselho ordenou a elaboratao da descried() de tarefas (job description) dos 

analistas/pesquisadores de modo claro e concreto, assim como a distribuiedo dos 

analistas/pesquisadores pelas Comissoes e comunicar essa distriburedo ao Conselho de 

Administraedo e as Mesas das Comissoes. 

6. 0 Conselho concedeu autorizaedo ao Secretario-geral para prorrogaedo os contratos 

dos analistas/pesquisadores por urn periodo de seis (6) meses, de 01/01/2011 a 

30/06/2011. 

0 Presidente do Par 	acional, 

Fernando La  •  ama de Aratijo 
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