
Acta da 12a Reuniao Ordinaria do Conselho de Administracao, 26/07/2012 
Aprovado na Reuniko ordinaria, realizada em ../../... . 

PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE 

Conselho de Administracdo 

ACTA DA 

12' REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACA 0 

(II LEGISLATURA) 

Convocada para o dia 26 de Julho de 2012, a 12a reuniao ordinaria do Conselho de 

Administracao teve lugar no dia agendado, coin inicio as 09:55 horas e termino as 11:30 

horas. 

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

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

membros, a saber: Deputada Virginia Ana Belo, do CNRT, Deputada Gertrudes Moniz do 

PD, Deputado Vidal de Jesus, 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. Nao esteve presente o 

Deputado Antoninho Bianco, da FRETILIN, que se encontra fora de Dili, lido se tendo feito 

substituir. 

Agenda de trabalho 

Da agenda de trabalhos constava urn Unico ponto: Alienacao de veiculos e outros bens do 

Parlamento Nacional. 

0 Presidente abriu a reuniao referindo-se ao facto de que esta materia ja ter sido objecto de 

muitas discussoes anteriores. Disse que os deputados e ex-deputados sao vistos como lideres 

politicos e comunitarios nas suas respectivas comunidades e regioes de origem, as quais 

regressam ao final do seu mandato. Disse mais que tendo em atencao a preservacdo da boa 

imagem e prestigio do ex-deputado, seria desejavel que este pudesse manter um certo status 
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economic° e social compativel corn essa imagem. Afirmou ainda que, por outro lado, sendo 

justificavel a alienacao das actuais viaturas, pelas varias razeies ja adiantadas em outras 

ocasioes, assim como no memorandum do Secretario-geral, é minha opiniao, a primeira vista 

e por principio, que se procedesse a alienacao palica das mesmas, proporcionando receitas 

ao Estado, as quais compensariam a despesa corn a aquisicao das novas viaturas para os 

deputados. Entretanto deu a palavra ao senhor Secretario-geral para fazer uma apresentacao e 

dar o seu parecer sobre a materia. Disse que depois daria a palavra tambem ao assessor Anildo 

da Cruz sobre o assunto. 0 Presidente deu a palavra ao Secretario-geral. 

0 Secretario-Geral, usando da palavra, procedeu a leitura do seu memorando dirigido ao 

Conselho de Administracao, onde apresenta as razoes que justificam, tecnica e 

financeiramente, a alienacao das actuais viaturas dos Deputados. Depois de lido, o 

memorandum foi distribuido a todos os Conselheiros. Anexo ao memorandum foram 

apresentadas duas listas, uma corn as viaturas dos Deputados e outra corn as viaturas e 

motorizadas operacionais do Parlamento Nacional. 0 memorandum vai ser anexado a esta 

acta. 

0 Presidente deu a palavra aos senhores conselheiros. 

A Conselheira Virginia Ana Belo, usou da palavra para dizer que gostaria de uma opiniao 

tecnica do assessor, para se elucidar melhor sobre as °Noes e suas respectivas implicaceies. A 

sua opiniao neste momento é a de que o PN deveria entregar as viaturas a Direccao do 

Patrim6nio do Estado para que esta realizasse a alienacao. Referiu-se as varias opcOes de 

alienacao. Chamou a atencao para o facto de o CA ter de analisar e ponderar todos os aspectos 

que circundam a decisao a decisao a tomar, nomeadamente os riscos a correr. Perguntou se o 

regime da pensao e das outras regalias dos ex-deputados ja nao conferia uma proteccao 

suficiente ao ex-deputado? 

0 Conselheiro Vidal de Jesus, usando da palavra levantou thavida sobre se os deputados 

teriam condicties financeiras para adquirir as viaturas em caso de oferta para compra (venda 

directa) e acrescentou ainda os elevados custos de manutencao das mesmas. Urn disco de 

embraiagem pode custa $800 USD. Alem disso, parece-lhe que a maioria dos deputados nab 

teria sequer condicoes para adquirir a viatura ao preco residual. "Se uma vi6va pode 

sobreviver corn parcos meios, porque nao poderia eu tambern viver corn os meios que tenho". 
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0 Conselheiro Domingos da Costa, disse que partilha em grande parte as preocupacties da 

Conselheira Virginia Belo. A sua pergunta tem a ver com legalidade da venda directa ao 

deputado. Disse que é a favor da venda directa aos deputados desde que haja possibilidade 

legal para tal. Tambem se referiu ao facto de achar o preco residual muito alto e pensar que 

muitos deputados nao poderiam adquirir as viaturas a esse preco. 

A Conselheira Gertrudes Moniz questionou se em face dos riscos que a decisao de venda 

directa aos deputados apresenta, em termos da legalidade e das consequencias politicas, e 

considerando que talvez a maioria dos deputados nao tern condic'Oes financeiras de adquirir ao 

preco proposto, valeria a pena cones os ditos riscos. Porque pode acontecer que a intencao de 

ajudar os deputados nao se concretize sequer, porque nao tendo estes condicoes financeiras 

para o fazer, iriam adquiri-las, sim, mas em favor de outras pessoas. Pediu urn parecer tecnico 

sobre os pr6s e contras no caso de se enveredar pela venda directa. Disse tambem que depois 

seria aconselhavel a questao a sua bancada, para se ter uma ideia de quantos é que quereriam 

e poderiam comprar. 

0 Presidente, a guisa de resposta disse que nao haveria tempo para convocar uma nova 

reuniao, devendo a decisa'o ser tomada na presente reuniao. Alem do mais, os deputados que 

nao quiserem ou nao puderem comprar a viatura que usam, nab estariam obrigados a faze-1o. 

0 Presidente deu a palavra ao assessor Anildo da Cruz, que fez uma exposicao sobre o 

regime juridico vigente, quanto as modalidades de alienacao dos bens moveis, e as possiveis 

consequencias de uma opcao pela venda directa aos deputados. 

De seguida falou o Conselheiro Adelino Afonso de Jesus, dizendo que o regime juridico da 

alienacao é geral e nao contempla a situacao especifica do Parlamento Nacional, nao 

querendo corn isso dizer, que desvaloriza o regime juridico. Disse, acrescentando, que era 

preciso conjugar os argumentos juridicos corn os de natureza sociologica, na ponderacao da 

decisa'o de efectuar a venda directa aos deputados. E da opiniao que se deveria consultar os 

deputados para saber quern estaria interessado na aquisicao. Opinou sobre como deveria ser 

feito no futuro para evitar que esta situacao se repetisse. Deu como exemplo o pagamento ern 

prestacties pelos deputados ao longo do mandato, ate liquidacao do valor residual, passando a 

pertencer-lhes a viatura no fim da legislatura. Ha que combinar argumentos sociologicos e 

juridicos aplicaveis ao caso do Deputados. 
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A Conselheira Gertrudes Moniz opinou que se poderia tomar uma decisao politica, 

ponderando as raziies juridicas e sociologicas, ajustadas as circunstancias particulares do 

Parlamento Nacional e dos Deputados, no esteio das intervencOes que precederam. 

0 Presidente sintetizou a discussao e apresentou e sumariou os elementos de uma decisao, 

que foram depois enumerados pelo assessor Anildo da Cruz, que secretaria a reuniao. 

0 Conselho decidiu por unanimidade o seguinte: 

1 — Em relacao as viaturas dos Deputados: 

a) Realizar a alienacao das viaturas dos deputados, usando a modalidade de venda 

directa aos deputados que utilizam as viaturas. Em havendo viaturas remanescentes, sera 

dirigida uma oferta de compra aos deputados que nao utilizaram viaturas do Parlamento 

Nacional e o que restar sera levado a concurso publico ou leilao; 

b) 0 prep é fixado em $ 9.000 USD (nove mil Mares americanos), tendo em conta o 

valor remanescente, apps aplicacao da taxa de depreciacao, e o desgaste acentuado por causa 

do use dado aos veiculos e as condiceies das estradas do pais; 

c) 0 pagamento podera ser feito em prestaceies, corn uma entrada de $3.000 USD e 

prestacties mensais de $1.000, a serem deduzidos directamente no salario ou pensao mensal 

vitalicia. Os deputados beneficiarios de subsidio de reintegracao farao pagamento a vista, isto 

é, de uma so vez, por ocasiao do recebimento do referido subsidio e por deducao directa; 

2 — Em relaca'o as viaturas e motorizadas operacionais, a modalidade de alienacao sera o 

concurso intern° para os funcionarios e agentes do Parlamento Nacional, sendo o 

remanescente levado a concurso publico ou Leila°. 

3 — Em relacao aos computadores portateis (laptops), ester serao doados aos respectivos 

deputados utilizadores. 

Ao encerrar e sendo esta a ultima reuniao, o Presidente fez uma intervencao a guisa de 

despedida, agradecendo os membros do Conselho e expressando o seu apreco a todos e o seu 

orgulho e em ter trabalhado corn todos eles. Expressou a sua satisfacao pelos avancos do 

Parlamento Nacional e a contribuicao desta Legislatura para os progressos que a Nacao 
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registou nos Altimos anos. Desejou os melhores votos aos deputados reeleitos assim como aos 

partidos nao reeleitos, o PSD e a ASDT. Dirigiu palavras de agradecimento e apreco ao 

Representante dos Funcionarios e ao Secretario-geral, assim como ao assessor para assuntos 

da administracao parlamentar. 

A reunido foi encerrada quando eram 11:30 horas. 

0 Presidente do Parlamento Nacional, 

Fernando La Sama de Aratijo 
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