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PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE 
Conselho de Administracdo 

ACTA DA 

4" REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

(H LEGISLATURA) 

Convocada para o dia 10 de Fevereiro de 2011, a 4a reuni'ao extraordinaria do Conselho de 

Administracao teve lugar no dia agendado, corn inicio as 15:25. 

A reunido foi presidida pelo Presidente do Parlament° Nacional e do Conselho de 

Administracao, Senhor Fernando La Sama de Araiijo e contou corn a presenca dos seguintes 

membros: 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, Sr. 

Adelino Afonso de Jesus, Representante dos Funcionarios, Senhor Joao Rui Amaral, Secretario-

Geral do PN e Secretario do Conselho de Administracao. 

Agenda de trabalho 

1. Leitura e aprovacao da acta da reuniao anterior (10a Reuniao Ordinaria, realizada em 02 
de Fevereiro de 2011). 

2. Apreciacao do pedido do Secretario-geral para a realizacdo das seguintes contratacoes, 
ao abrigo do Art. 30°, n°3, al. c) da LOFAP: 

a) Tecnicos de TIC: Extensa° de contrato 

b) Assessor nacional para a Comissao G: Extensa° de contrato 

c) Assessor internacional para a Comissao A: Extensa° de contrato 

d) Assessora internacional de Recursos Humanos: Extensa° de contrato 

e) Assessora internacional de Financas e Aprovisionamento: Novo contratacao 

3. Processo de recrutamento 2010/2011: Relatorio ao C.A. pelo Secretario-geral 

4. 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. 

5. Plano Anual de Actividades do Secretariado-Gera! 2011: Apresentacao e apreciacao. 
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6. Alienacao de viaturas do Parlamento Nacional atribuidas aos Deputados e ao 
Secretariado. 

7. Diversos 

PONTO 1 DA AGENDA — — LEITURA E APROVACAO DA ACTA DA 10a REUNIAO 

ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

Procedeu-sea leitura da acta da 10a Reuniao Ordinaria, de 02 de Fevereiro de 2011, a qual foi 

feita pelo Secretario-Geral e Secretario do Conselho de Administracao, Sr. Joao Rui Amaral. 

Depois da leitura foram feitas correccOes. 

Foi sugerido pelo Conselheiro Arlo Noe a inclusao na acta da -Sintese das DeliberacOes da 

Reuniao". 

Por iniciativa do Conselheiro Ara() Noe, o Conselho aproveitou a ocasiao para voltar a discutir 

acerca da situacao dos analistas/pesquisadores, nomeadamente a descricao de tarefas (job 

description) e o processo do seu ingresso no Quadro. Foram abordadas diversas possibilidades, 

nomeadamente o concurso interno. Uma vez que de momento eles terao 6 meses de contrato, 

corn descricao de tarefas e responsabilidades claras e concretas, aguardar-se-A a passagem desse 

period() e no fim o Conselho voltard a debrucar-se sobre o assunto e tomar uma decisao sobre o 

mesmo. Foi esclarecido pelo Conselheiro Adelino Afonso de Jesus que o concurso interno so é 

permitido para as promoceies e nao para o ingresso. 0 Secretario-Geral ira distribuir aos 

Membros do Conselho de Administracao a descricao de tarefas dos analistas/pesquisadores, para 

conhecimento e acompanhamento do seu desempenho. 

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

unanimemente aprovada. 

PONTO 2 DA AGENDA — APRECIACAO DO PEDIDO DO SECRETARIO-GERAL 

PARA CONTRATACAO E PRORROGACAO DE 

CONTRATOS DE TEMPORARIOS E INTERNACIONAIS 

Foram considerados os seguintes pedidos e tomadas as decisiies abaixo indicadas, ao abrigo do 

artigo 30a, n° 3, al. c) da LOFAP: 

a) Extensao de contrato dos Tecnicos de TIC: 

 

 

Pagina 2 de 8 



Acta da 4a ReuniAo Extraordinaria do Conselho de Administragao, 10/02/2011 
Aprovado na 11' Reunifto Ordineria , realizada em 05/09/2011 

- 0 contrato de temporario do Sr. Horacio Abilio, afecto a Divisao de Tecnologias de 
Comunicacao e Informacao, é prorrogado por 3 meses, a contar de 1 de Janeiro de 
2011. 

- 0 contrato de temporario do Sr. Dionisio, afecto a Divisao de Tecnologias de 
Comunicacao e Informacao, a prorrogado por 12 meses, a contar de 1 de Janeiro de 
2011. 

b) Extensa° de contrato do assessor nacional para a Comissao G: 

- 0 contrato do assessor Sr. Luis Rodrigues é prorrogado por 6 meses, a contar de 1 
de Janeiro de 2011. 

c) Extensa° de contrato do assessor internacional para a Comissao A: 

- 0 contrato do assessor internacional Sr. Pedro Andrade é prorrogado por 12 meses, 
a contar de 1 de Janeiro de 2011. 

d) Extensa° de contrato da assessora internacional de Recursos Humanos: 

- 0 contrato da assessora internacional Denise Zanuni é prorrogado por 6 meses, a 
contar de 1 de Janeiro de 2011. 

e) Contratacao de assessora internacional de Financas e Aprovisionamento: 

- Foi autorizada a contratacao da assessora Fe Gaffud, pelo periodo de 10 de Janeiro 
a 06 de Junho de 2011. 

Este foi o resultado, apps um debate e troca de pontos de vista, principalmente no referente 

prorrogacao do contrato da assessora internacional de recursos humanos e da assessora 

internacional de finanyas e aprovisionamento. A discussao serviu para esclarecer as razoes do 

Secretario-geral para solicitar as referidas contratacties. 

0 Conselheiro Ara° Noe questionou a existencia de diferentes salarios entre os assessores 

internacionais. Instado pelos Conselheiros, o Secretario-geral informou qual o salario de cada 

urn dos assessores internacionais acima mencionados, como segue: 

Assessor nacional para a Comissao G: 	$4.000,00 US/mes 

Assessor internacional para a Comissao A: $12,000,00 US/mes 

Assessora internacional de Recursos Humanos: 	$12.000,00 US/mes 
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Assessora internacional de Financas e Aprovisionamento: $15.000,00 US/mes 

O Conselheiro Antoninho Bianco referiu-sea necessidade de o Conselho de Administracao ter 

acesso aos contratos e termos de referencia, bem como aos relatorios periodicos das actividades 

desenvolvidas. Na sequencia da sua intervencao, o Conselho deliberou ordenar ao Secretario-

geral que apresente ao Conselho os termos de referencia (descricao de tarefas) de cada assessor,  

assim como os relatorios de actividade dos mesmos.  

A esta altura da reuniao o Conselheiro Antoninho Bianco retirou-se, apos ter reiterado a 

justificacao para se ausentar, a qual já havia apresentado na reuniAo anterior. 

PONTO 3 DA AGENDA — PROCESSO DE RECRUTAMENTO 2010/2011: RELATO 

PELO SECRETARIO-GERAL 

O Presidente deu a palavra ao Secretario-geral, que discorreu sobre a forma como o concurso 

de recrutamento decorreu, destacando a composicao dos Jtiiris, os quais contaram corn membros 

de fora do Parlamento, como forma de reforcar o catheter aberto e transparente do recrutamento. 

Explicou que do total das 43 vagas colocadas a concurso, 7 nao foram preenchidas. 0 processo 

decorreu de 26 de Novembro de 2010 a 24 de Janeiro de 2011. Todos os Juris foram presididos 

pelo pr6prio Secretario-geral. Distribuiu urn mapa dos lugares e dos candidatos seleccionados, 

distribuidos por Divisao (0 documento denominado "Resultado Final — Lista de Candidatos 

Aprovados" vai arquivado junto a esta acta). 0 Secretario-Geral fez a apresentacao dos 

candidatos seleccionados, urn a um. Referiu-se a apreciacao feita por varios candidatos que 

elogiaram a forma transparente como decorreu o processo. Mais disse que alguns membros do 

Conselho de Administracao estiveram presentes as entrevistas como observadores. 

O Presidente perguntou quais os passos seguintes, no que foi seguido pela explicacao do 

Secretario-geral. 

O Conselheiro ArAo Noe tomou a palavra para apresentar a sua avaliacao sobre o processo, a 

partir da observacao pessoal. Referiu ao seguinte: (a) que os candidatos na sua maioria nab estao 

familiarizados corn as materias relacionadas corn o Parlamento; (b) que apesar das perguntas 
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estarem escritas alguns membros do Jun formulavam-nas de maneira que causavam alguma 

confusao nos entrevistados. 

A Conselheira Gertrudes Moniz tambem esteve como observadora as entrevistas e referiu em 

especial a falta de preparacao adequada dos membros do Hui para a formulacao das perguntas e 

a dificuldade linguistica dos candidatos, acrescentando que embora se lhes tivesse dado a 

escolher qualquer das linguas oficiais, acredita que muitos candidatos expressar-se-iam melhor 

em lingua indonesia. 

0 Conselheiro Adelino Afonso de Jesus tambem expressou o mesmo ponto de vista quanto 

necessidade de preparacao previa por parte dos membros do Jfiri, para a formulacao correcta e 

clara das perguntas. Quanto ao fraco conhecimento do public° sobre os assuntos do Parlamento 

Nacional, explicou que o futuro portal do Parlamento nacional sera rico em informacao sobre a 

organizacao, funcionamento e actividades do Parlamento e por esse meio ira colmatar as 

deficiencias de acesso a esse tipo de informacao. 

A Conselheira Gertrudes Moniz levantou a questao da candidatura do Secretario-geral. As 

reservas levantadas na sua Bancada Parlamentar foram principalmente relacionadas corn a 

preservacao do sigilo da prova escrita e das perguntas da entrevista. 0 Conselheiro Adelino 

Afonso de Jesus disse a guisa de resposta que a questao de etica que a sua candidatura poderia 

levantar tern a ver corn o exercicio de trafico de influencia. Embora dois membros do Hui 

fossem seus subordinados, havia outros de fora do Parlamento. 

A concluir este ponto o Conselho autorizou a divulgacao dos resultados e prosseguimentos das 

fases seguintes.  

PONTO 4 DA AGENDA — RELATORIO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2010 DO 

SECRETARIADO GERAL 

0 Presidente deu a palavra ao Secretario-geral. 0 Secretario-geral comecou por explicar que 

nos termos do artigo 30°, n° 3, alinea a) da LOFAP, compete ao Conselho receber e apreciar o 

relatorio anual de actividades do Secretariado-geral, que é apresentado pelo Secretario-geral. 0 

Secretariado-geral produziu, como sempre fez desde o inicio do Parlamento Nacional, urn 
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relatorio anual de actividades do Parlamento Nacional para a sessao legislativa 2009/2010. Uma 

vez que este relatorio trata tambour, corn extensa narrativa e volumosa estatistica, das 

actividades desenvolvidas pelo Servico Parlamentar. Em razao disto, o Secretario-Geral 

solicitou ao Conselho que ficasse dispensado de produzir o relatorio a que se refere a disposicao 

legal acima referida da LOFAP, e pede que o RelatOrio Anual 2009/2010 seja recebido como tal 

para efeitos daquela disposicao legal, embora nao havendo coincidencia do ciclo anual. Isto é, 

enquanto o ciclo anual do relatorio de actividades do Parlamento Nacional é de Setembro -

Setembro, o ciclo do relatorio anual do Secretariado-Geral é Janeiro — Dezembro. 

Tendo ouvido estas explicacties do Secretario-geral, o Conselho deliberou receber o relatorio 

anual de actividades do Parlamento Nacional 2009/2010, para efeitos do disposto no artigo 30°., 

n° 3, alinea a) da LOFAP. 

O Conselho deliberou igualmente dispensar a apreciacao do relatorio, uma vez que o mesmo ja 

houvera sido distribuido em Outubro passado a todos os Deputados. 

PONTO 5 DA AGENDA — PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DO SECRETARIADO-

GERAL PARA 2011: APRESENTACAO E 

APRECIACAO 

O Presidente tomou a palavra para sugerir que este ponto fosse agendado para uma pr6xima 

reunido, tendo em conta que o piano é urn documento enorme e haveria toda a conveniencia de a 

sua apreciacao ser feita corn mais vagar e tempo. Todos os presentes estiveram de acordo e o 

Conselho deliberou agendar a apreciacao do Plano para a proxima reuniao. 

PONTO 6 DA AGENDA — ALIENACAO DAS VIATURAS DO PARLAMENTO 

NACIONAL ATRIBUIDAS AOS DEPUTADOS E AS 

VIATURAS OPERACIONAIS 

Sobre esta materia, sob proposta do Presidente, o Conselho deliberou instruir o Secretario-geral  

a apresentar ao Conselho urn estudo contendo as solucoes legais possiveis e as propostas de 

execucao pratica da alienacao de veiculos atribuidos aos Deputados e outros pertencentes a frota 

operacional do Parlamento Nacional.  

Pagina 6 de 8 



Acta da 4a ReuniAo Extraordinaria do Conselho de AdministracAo, 10/02/2011 
Aprovado na 1P ReuniAo Ordinaria, realizada em 05/09/2011 

PONTO 7 DA AGENDA — DIVERSOS 

1) Calendario Legislativo: Neste ponto os Conselheiros expressaram a sua preocupacao corn o 

ritmo lento da analise e aprovacao das leis. 0 Conselho reconheceu que quase todas as leis ora 

pendentes estao sob a jurisdicao da Comissao A, constituindo urn grande onus para mesma e 

pondo em causa a exequibilidade do calendario acima mencionado. 0 Conselho constatou 

tambem que a solucao nao esta ao nivel do apoio tecnico a Comissao. Ate porque nesta materia 

o Conselho ja autorizou anteriormente a contratacao de urn assessor juridic° para reforcar a 

equipa que apoia a Comissao A. 0 Conselho deliberou recomendar ao Plenario que analise a 

viabilidade da criacao de comissoes eventuais para apreciacao de propostas e projectos de leis,  

como forma de descongestionar o trabalho da Comissao A e melhorar o desempenho do  

Parlamento Nacional, nesta materia.  

2) Alteracao do montante para check-up medico dos deputados: Tendo ern conta que, ern sede 

de discussao do orcamento anual do Parlamento Nacional, foi proposto e aprovado um aumento 

do montante para check-up medico dos deputados, de $1.000,00 USD para $2.000,00 USD 

(Dois Mil Dolares Americanos), para se aplicar a partir da vigencia do Orcamento Geral do 

Estado de 2011, o Conselho deliberou, em consonancia corn a decisao acima referida, aprovar o 

aumento do mencionado montante, o qual havia sido aprovado pela Decisao n° 10/II/CA, de 

04/02/2010, publicado no Jornal da Republica, Serie I, n° 10, de 03 de Marco de 2010. Esta 

decisao sera passada a escrito e publicada no Jornal da Republica. 

0 Presidente convocou a prOxima reuniao para o dia 23/02/2011, 4a feira, pelas 15:00 horas. 

A reuniao foi encerrada quando eram 18:15 horas. 

Esta acta foi lida, achada conforme e aprovada pelo Conselho de Administracao na sua 1 1 a  

reuniao ordinaria, realizada em 05 de Setembro de 2011, e vai assinada pelo seu Presidente e 

todas as paginas por ele rubricadas. 
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SINTESE DAS DELIBERAcOES ADOPTADAS NA 4' REUNIAO 

EXTRAORDINARIA: 

1. 0 Conselho autorizou o Secretario-geral a proceder a contratacao e renovacao de 

contratos de pessoal fora do Quadro, assessor nacional e assessores internacionais (ver 

conteudo das decisoes na parte relativa ao Ponto 2 da Agenda). 

2. 0 Conselho deliberou ordenar ao Secretario-geral que apresente ao Conselho os termos 

de referencia (descried° de tarefas) de cada assessor nacional e internacional, assim 

como os relatorios de actividade dos mesmos. 

3. 0 Conselho autorizou a divulgacao dos resultados do processo de recrutamento para 

preenchimento de vagas do Quadro de Pessoal do Parlamento Nacional 

prosseguimentos das fases seguintes. 

4. 0 Conselho deliberou receber o relatorio anual de actividades do Parlamento Nacional 

2009/2010, para efeitos do disposto no artigo 30°, n° 3, alinea a) da LOFAP. 

5. 0 Conselho deliberou agendar a apreciacao do Plano de Actividades do Secretariado-

Geral de 2011 para a sua pr6xima reuniao. 

6. 0 Conselho deliberou instruir o Secretario-geral a apresentar ao Conselho urn estudo 

contendo as soluceles legais possiveis e as propostas de execucao pratica da alienacao de 

veiculos atribuidos aos Deputados e outros pertencentes a frota operacional do 

Parlamento Nacional. 

7. 0 Conselho deliberou recomendar ao Plenario que analise a viabilidade da criacao de 

comissOes eventuais para apreciacao de propostas e projectos de leis, como forma de 

descongestionar o trabalho da Comissao A e melhorar o desempenho do Parlamento 

Nacional, nesta materia. 

8. Conselho deliberou aprovar o aumento do montante para check-up dos Deputados de 

$1.000,00 USD para $2.000,00 USD (Dois Mil Mares Americanos) 

0 President 	'arlamento Nacional, 

Fernando La Sama de Aratijo 
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