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PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE 
CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

ACTA DA 
11' REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAcA0 

(II LEGISLATURA) 

Convocada para o dia 05 de Setembro de 2011, a 1 la reuniao ordinaria do Conselho de 
Administracao teve lugar no dia agendado,com inicio as 15:20. 

A reuniao foi presidida pelo Presidente do Parlamento Nacional e do Conselho de 
Administracao, Senhor Fernando La Sama de Aralljo e contou corn a presenca dos seguintes 
membros: Deputado Antoninho Bianco, da FRETILIN, Deputado Ara() Noe de Jesus Amaral, 
do CNRT, Deputada Gertrudes Moniz do PN, Deputada Lolina Celeste de deus, do PSD, 
Deputado Domingos da Costa da ASDT, Sr. Adelino Afonso de Jesus, Representante dos 
Funcionarios, Sr. Joao Rui Amaral, Secretario-Geral do Parlamento Nacional e Secretario do 
Conselho de Administracao. 

Agenda do Trabalho 
1. Leitura e aprovacao da acta da reuniao anterior(4a reuniao Extraordinaria, realizada em 

10 de Fevereiro de 2011). 
2. Apreciacao da proposta do orcamento do Parlamento Nacional para 2012, remessa 

Comissao de Economia e Financas e agendamento no Plenario. 
3. Apreciacao do Pedido do Secretario-Geral para a renovacao das seguintes contratacoes, 

ao abrigo do Art. 30°,n°3,al.c da LOFAP: 
a) Analistas-Pesquisadores do GAPA; 
b) Consultora internacional de Recursos Humanos; 
c) Assessor nacional de Infraestruturas, da Comissao G 

4. Aquisicao de viaturas para Chefes de Divisao: decisao sobre o tipo de veiculo. 
5. Alineacao de viaturas do PN atribuidas aos Deputados: apreciacao da analise tecnica e 

deliberacao. 
6. Relatorio de Excecucao do Orcamento do PN,Semestre Janeiro-Julho 2011: 

Apresentacao e Apreciacao(Artigos 30°,n°2,al.b) e 45°,n°2 da LOFAP). 
7. Informacao do Sr. Presidente do PN: 

a) Memorandum de Entendimento corn o Congresso Americano e Asia Foundation 
b) Projecto do PNUD: Reuniao do Steering Commitee e Plano Anual de 2011 
c) Projecto PNUD-EU 2011-2015 

8. Informacoes do Secretario-Geral do PN: 
a) Auditoria a execucao do orcamento do PN de 2010 
b) Distribuicao e Informacao os Termos da Referencia( descricao de tarefas) dos 

tecnicos da Direccao de Pesquisa e Informacao Tecnica ( D-PIT), dos assessores 
internacionais e do assessor nacional para a Comissao G (Infraestruturas e 
Equipamentos Sociais). 
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PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE 
CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

PONTO 1 DA AGENDA—LEITURA E APROVACAO DA ACTA DA 4* REUNIAO 
EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

Procedeu-se a leitura da acta da 4a Reuniao Extraordinaria,de 10 de Fevereiro de 2011, a 
qual foi feito pelo Secretario-Geral e Secretario do Conselho de Administracao, Sr. Joao 
Rui Amaral. Depois da leitura foram feitas correccao 
Foi sugerido pelo Conselheiro Adelino Afonso de Jesus sobre a correccao a ortografia 
da acta. 
Depois das correcao propostas e aceites, a acta foi por todos membros achada conforme 
e unanimamente aprovada. 

PONTO 2 DA AGENDA—APRECIACAO DA PROPOSTA DE ORCAMENTO DO PARLAMENTO 
NACIONAL PARA 2012, REMESSA A COMISSAO DE ECONOMIA E FINANCAS E AGENDAMENTO 
NO PLENARIO. 

Nesta agenda o conselheiro Antoninho Bianco deu a sua observacao de que o aumento 
do orcamento é devido a orcamentacao de custos de viagem local e viagem ao 
estrangeiro, pelo que sugere que os custos de viagem ao estrangeiro fosse reduzido e 
concentrado na Secretariado. 

PONTO 3 DA AGENDA-- Apreciacio do Pedido do Secretario-Geral para a renovacio 
das seguintes contratacoes, ao abrigo do Art. 30°,n°3,al.c da LOFAP: 

a)Analistas-Pesquisadores do GAPA; 
b)Consultora internacional de Recursos Humanos; 
c)Assessor nacional de Infraestruturas, da Comissio G 

Foram considerados os seguintes pedidos e tomadas as deciceies abaixo indicadas, ao abrigo do 
artigo 30a,n9,al.c) da LOFAP: 

a) Analistas-Pesquisadores do GAPA 
Nesta parte os conselheiros descutiram que para os Analistas-Pesquisadoras mantem os 
seus contratos. 0 conselheiro Adelino Afonso questionou sobre a duracao do contrato 
para os Analistas e Assessores contratados. Sugeriu tambem que estendesse o contrato 
do Assessor internacional Dr. Pedro Andrade pela capacidade e experiencia de trabalho 
na area que ele possui. 0 Secratario-Geral informou que,se os Analistas e Pesquisadores 
quiserem tornar funcionarios permanentes, devem concorrer atraves do concurso 

b) Extensa() de contrato do assessor internacional de Recursos Humanos: o contrato da 
assessora internacional Denise Zanuni é prorrogado por 6 meses, a contar de 1 de 
Janeiro de 2011. 

c) Extensa.° de contrato do assessor nacional para a Comissao G, Sr. Luis Rodrigues é 
prorrogrado por 6 messes, a contar de 1 de Janeiro de 2011. 

d) Extensa() de contrato do Assessor internacional para a Comissao A Sr. Pedro Andrade é 
prorrogrado por 12 meses, a contar de 1 de janeiro de 2011. 
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PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE 
CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

PONTO 4 DA AGENDA--Aquisicao de viaturas para Chefes de Divisao: decisao sobre o 
tipo de veiculo. 
Introducao 

0 Presidente deu a palavra ao Secretario-Gera1.0 Secretario-Geral comecou por 
explicar que o Parlamento Nacional vai comprar os carros de marca Toyota Avanza 
pelo preco unitario de US$ 22,550.00 no mantante total de $248,050.00 para os Chefes 
de Divisdo, porque comprando viaturas de modelo automOvel alem o preco ser mais 
elevado,tambem nao é rentavel na actual condicao de estradas em Timor-Leste. 

PONTO 5 DA AGENDA-- AlineacAo de viaturas do PN atribuidas aos Deputados: 
apreciacao da analise tecnica e deliberacao. 

Sobre este materia, o Presidente deu a palavra ao Secretario-Gera1.0 Secretario-Geral 
comecou por explicar que o secretariado vai comprar 65 carros para os Deputados da 3a  
Legislatura porque, comprando so 40 viaturas para completar o total 65, 25 Deputados 
da 3a  Legislatura deverdo utilizar viaturas utilizadas pelos deputados da legislatura 
anterior e essa situacao nao é aconselhavel. 0 Secretario-Geral acrescentou aida que, 
das 65 viaturas a comprar futuramente, 59 da marca Pajero e 6 viaturas da marca Toyota 
Prado, destindos para a Mesa do Parlamento Nacional. 
0 Conselheiro Arab Nod tambem expressou o mesmo ponto de vista. 
E nesta parte os conselheiros decidiram que os carros antigos fossem submetidos a 
leildo public° para minimizar reclamacOes no futuro. 

PONTO 6 DA AGENDA-- RelatOrio de ExcecucAo do Orcamento do PN,Semestre 
Janeiro-Julho 2011: Apresentacao e Apreciacao(Artigos 30°,n°2,al.b) e 45°,n°2 da 
LOFAP). 

Nesta parte o Secretario-Geral afirmou que os relatOrios das comissdo ainda nao foram 
entregues no Secretario-Geral assim como a verba alocada para tees eventos da CPLP 
de que o Parlamento Nacional de Timor-Leste é anfitrido ainda nao foi utilizada. A 
conselheira Gertrudes Moniz sugerio que o secretariado deve alocar verba para comprar 
Sistema Sonoro adequado para cada deputado. 0 Secretario-Geral respondeu que esse 
material ja, foi alocado, desde a primeira Legislatura mas, por causa da crise todo este 
material da Comissao deixou de existir. Para isso vamos alocar a aquisicdo desse 
material na rubrica de Capital Menor. 
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PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE 
CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

PONTO 7 DA AGENDA-- Informacao do Sr. Presidente do PN: 
d) Memorandum de Entendimento corn o Congresso Americano e Asia 

Foundation 
e) Projecto do PNUD: Reuniao do Steering Commitee e Plano Anual de 2011 
1) Projecto PNUD-EU 2011-2015 

O Presidente deu ordens ao Secretario-Gera1.0 Secretario-Geral informou que o 
Congresso Americano e Asia Foundation mantem o memorandum de entendimento corn 
o Parlamento Nacional atraves da ajudo na area de Pesquisa e Biblioteca. 

PONTO 8 DA AGENDA-- Informaceies do Secretario-Geral do PN: 
c) Auditoria a execucao do orcamento do PN de 2010 
d) Distribuicao e Informacao os Termos da Referencia( descricao de tarefas) dos 

tecnicos da Direccado de Pesquisa e Informacao Tecnica ( D-PIT), dos assessores 
internacionais e do assessor nacional para a Comissao G (Infraestruturas e 
Equipamentos Sociais). 

A reuniao foi encerrada quando eram 19:15 horas. 

Esta acta foi lida, achada conforme e aprovada pelo Conselho de Administracao na sua 
Reuniao 	 ,  realizada em 	  
de 2011, e vai assinado pelo seu Presidente e todas as paginas por ele rubricadas. 
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