
 
Devisão Relações Publicas, Comunicação e Educação Civica 

 
Agenda  No 126/III (2) 

Reuniaun Plenária Extraordinaria Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2014 
 

Sesaun Plenária ba loron ohin nian, prezide husi Presidente Parlamento Nacional Sr. 
Vicente da Silva Guterres hamutuk ho Io Vice Presidente Sr. Adriano do Nascimento, IIo Vice 
Presidente Sr. Adérito Hugo da Costa, Secretária Mesa Sra. Maria Fernanda Lay, Io Vice-
Secretária Sra. dep. Angelina de Jesus Machado no IIo Vice Secretária Mesa Sra. dep. Ângela 
Maria Corvelo Sarmento.  

Plenária ohin nian, participa mos husi Primeiro Ministro Sr. Kay Rala Xanana Gusmão, 
Vice Primeiro Ministro Sr. Fernando La Sama de Araújo no membru  V Governu. 

Antes hahu Plenaria Extraordinária ohin nian, Presidente halo uluk leitura ba agenda 
única Plenaria Extraordinária ohin nian no. Sra. dep. Albina Freitas husi Bankada Parlamentar 
CNRT halo ponto de ordem hodi husu 1 minuto hodi hato’o preokupasaoens ba Ministério do 
Turismo.  Sra. dep. Benvinda Rodrigues husi Bankada Parlamentar Frente - Mudança husu ba 
Mesa atu hare Guião numero 3 no Sr. dep. Aniceto Guterres husi Bankada Parlamentar 
FRETILIN mos halo ponto ordem hodi fo’o’o hanoin atu Mesa halo gestaun didiak ba tempo 
tamba mais tardar, 19h00 Plenária tenki encerra ona se lae Comissão Eventual la iha sentido 
ona no Presidente husu kompreensaun husi deputadu sira no fo’o deit tempo ba deputado sira 
nebe maka la hola parte iha Comissão Eventual.  Sr. dep. Natalino dos Santos mos konkorda 
sugestoens nebe mai husi Sr. dep. Aniceto Guterres no Sr.  dep. Virgilhio Hornai husi Bankada 
Parlamentar PD husu konsistensia husi deputado nebe hola parte iha Comissão Eventual hodi 
fo’o tempo barak liu ba deputado sira nebe la hola parte iha Comissão Eventual. 
 Presidente mos fo’o tempo ba Primeiro Ministro atu halo intervensaun breve kona 
preokupasaoens nebe mai husi deputado sira. Primeiro Ministro hato’o katak ida ne’e nudar 
exercício democracia durante loron hirak ne’e no apresia tebes kontribuisaun husi deputado 
sira.  
 
 

Periodo da Ordem do Dia ho ajenda únika:  
Diskusaun no votasaun especialidade no votasaun final global ba da Proposta de Lei 

n.10/III (2) kona ba “Orçamento Geral do Estado da República Democrática de Timor Leste 
2014.” 

Plenária ohin loron tama directamente ba orçamento nebe aloka ba :  

Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Serviços e Fundos Autónomos 
Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Serviços e Fundos Autónomos 

• Ministro no Vice Ministro hato’o respota  no deputado sira halo votasaun ba orçamento 
nebe aloka ba Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Serviços e Fundos 
Autónomos. Resultado votasaun : a favor 59, kontra 0 no abstensoens 6. Hodi nune’e 
orçamento 2014 nebe aloka ba Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo 
Serviços e Fundos Autónomos passa. 



Ministério da Agricultura e Pescas 
• Ministro Interino hato’o respota nó deputado sira halo votasaun  ba orçamento nebe 

aloka ba Ministério da Agricultura e Pescas. Resultado votasaun : a favor 48, kontra 0 
no abstensoens 17. Hodi nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Ministério da 
Agricultura e Pescas passa. 

Ministério do Turismo 
• Ministro no Secretário de Estado hato’e resposta no deputado sira halo votasaun ba 

orçamento nebe aloka ba Ministério do Turismo. Resultado votasaun : a favor 63, 
kontra 0 no abstensoens 2. Hodi nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Ministério do 
Turismo passa. 

Ministério do Petróleo e Recursos Minarais 
• Ministro hato’o resposta nó deputado sira halo votasaun ba orçamento nebe aloka ba 

Ministério do Petróleo e Recursos Minarais. Resultado votasaun : a favor , kontra  no 
abstensoens . Hodi nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Ministério do Petróleo e 
Recursos Minarais passa. 

 
Presidente fo’o tempo ba Primeiro Ministro atu halo esplikasaun breve kona ba mudança 

nebe mosu iha Anexo II (Dotações Orçamentais para 2014) nebe Primeiro Ministro husu atu 
hasai 750.000 dólares a dotações da Categoria de Transferências do Gabinete do PM, este 
montante virá a ser redistribuído da seguinte forma:  105.000 dólares para reforça da dotação 
de Bens e Serviços da PGR e 645, 000 dólares para reforço da dotação da categoria de Bens e 
Serviços do Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança; o reforço a atribui à PGR destina-se 
ao pagamento de despesas transitada de 2013 (reapropriação) e o reforço a atribuír ao Gabinete 
do Ministro da Defesa e Segurança destina-se a pagar rastreiros e tratamentos médicos de 
elementos da PNTL e das F-FDTL.  
 

Depois de intervalo almoço, Plenária kontinua ho diskusaun no votasaun iha 
especialidade ba Proposta de Lei n.10/III (2) kona ba “Orçamento Geral do Estado da 
República Democrática de Timor Leste 2014.”  

Deputado sira halo diskusaun no votasaun ba :  

Tribunais 
• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba orçamento nebe aloka ba Tribunais. 

Resultado votasaun : a favor 60, kontra 0 no abstensoens 3. Hodi nune’e orçamento 
2014 nebe aloka ba Tribunais passa. 

Procuradoria Geral da República 
• Senor deputado sira halo votasaun ba Requerimento de Reabertura nebe deputado 

proponente sira requere ba Plenaria atu halo reabertura ba diskusaun no votasaun 
especialidade ba dotações orçamentais do Primeiro Ministro, do Ministério da Defesa 
e Segurança e da Procuradoria Geral da República. Resultado votasaun : a favor 63, 
kontra 0 no abstensoens 0. Requerimento ne’e passa por unanimidade. Proponente ba 
Requerimento ne’e mai husi Sr. dep. Natalino dos Santos Chefe Bankada Parlamentar 
CNRT, Sr. dep. Aniceto Guterres Chafe Bankada Parlamentar FRETILIN, Sra. dep. 
Lurdes Bessa Chefe Bankada PD no Sra. dep. Benvimda C. Rodrigues Chefe Bankada 
Parlamentar Frente-Mudança.  

• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba Proposta de Alteração No 427 nebe 
husu atu hasai orçamento ho montante 750,000 dolar husi Categoria Transfercias 



Secretariado do Primeiro Ministro hodi aloka fali ihá Categoria Bens e Serviço 
Ministério da Defesa e Segurança ho montante 645,000 dolar no aloka 105,000 dolar 
iha Categoria Bens e Serviços Procuradoria-Geral da República. Resultado votasaun : 
a favor 62, kontra 0 no abstensoens 0. Proposta de Alterasaun ne’e passa por 
unanimidade. Único proponente maka Presidente Parlamento Nacional Vicente da 
Silva Guterres. 

• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba orçamento nebe aloka ba 
Procuradoria Geral da República. Resultado votasaun : a favor 63, kontra 0 no 
abstensoens 0. Hodi nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Procuradoria Geral da 
República passa por unanimidade. 

Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça 
• Senor deputado sira halo votasaun ba orçamento nebe aloka ba Provedoria dos Direitos 

Humanos e Justiça. Resultado votasaun : a favor 63, kontra  0 no abstensoens 0. Hodi 
nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça passa 
por unanimidade. 

Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor Leste 
• Senor deputado sira halo diskusaun ba orçamento nebe aloka ba Serviço Público de 

Radiodifusão, Televisão de Timor Leste. Resultado votasaun : a favor 54, kontra 0 no 
abstensoens 8. hodi nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Serviço Público de 
Radiodifusão, Televisão de Timor Leste passa 

Comissão Nacional de Eleições 
• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba orçamento nebe aloka ba Comissão 

Nacional de Eleições. Resultado votasaun : a favor 62, kontra 0 no abstensoens 2. hodi 
nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Comissão Nacional de Eleições passa 

Comissão Anti-Corrupção 
• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba orçamento nebe aloka ba Comissão 

Anti-Corrupção. Resultado votasaun : a favor 64, kontra 0 no abstensoens 0. Hodi 
nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Comissão Anti-Corrupção passa por 
unanimidade. 

Comissão da Função Pública  
• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba orçamento nebe aloka ba Comissão 

da Função Pública. Resultado votasaun : a favor 62, kontra 0 no abstensoens 2. hodi 
nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Comissão da Função Pública passa 

Universidade Nacional de Timor Leste 
• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba orçamento nebe aloka ba 

Universidade Nacional de Timor Leste. Resultado votasaun : a favor 64, kontra 0 no 
abstensoens 0. Hodi nune’e orçamento 2014 nebe aloka ba Universidade Nacional de 
Timor Leste passa por unanimidade. 

Anexo II no seu conjuto 
• Senor deputado sira halo votasaun ba Anexo II no seu conjunto. Resultado votasaun : a 

favor 62, kontra 0 no abstensoens 2. Hodi nune’e Anexo II no seu conjunto passa. 



Anexo III (Serviços e Fundos Autónomos parcialmente financiados por receitas 
próprias dentro do Orçamento do Estado para 2014 – ANATIL, APORTIL, IGE no 
SAMES) 

• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba Anexi III. Resultado votasaun : a 
favor 54, kontra 0 no abstensoens 9. Hodi nune’e Anexo III passa. 

Artigo 2 alinea b  
• Senor deputado sira halo votasaun ba Artigo 2 alinea b. Resultado votasaun : a favor 

62, kontra 0 no abstensoens 2. Hodi nune’e Artigo 2 alinea b passa. 

Artigo 2 alinea C  
• Senor deputado sira halo votasaun ba Artigo 2 alinea C. Resultado votasaun : a favor 

54, kontra 0 no abstensoens 9. Hodi nune’e Artigo 2 alinea C passa. 

Anexo IV (Dotações Orçamentais para 2014 – Fundo das Infra-Estruturas) 
• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba Anexo IV. Resultado votasaun : a 

favor 61, kontra 0 no abstensoens 2. Hodi nune’e Anexo IV passa. 

Artigo 2 alinea D  
• Senor deputado sira halo votasaun ba Artigo 2 alinea D. Resultado votasaun : a favor 

62, kontra 0 no abstensoens 2. Hodi nune’e Artigo 2 alinea D passa. 

Anexo V (Dotações Orçamentais para 2014 – Fundo de Desenvolvimento Capital 
Humano) 

• Senor deputado sira halo diskusaun no votasaun ba Anexo V. Resultado votasaun : a 
favor 61, kontra  0 no abstensoens 1. Hodi nune’e Anexo V passa. 

Artigo 2 alinea E  
• Senor deputado sira halo votasaun ba Artigo 2 alinea E. Resultado votasaun : a favor 

62, kontra  0 no abstensoens 0. Hodi nune’e Artigo 2 alinea E passa por unanimidade. 

Artigo 2 no seu todo (Aprovação) 
• Senor deputado sira halo votasaun ba Artigo 2 no seu todo. Resultado votasaun : a favor 

61, kontra 0 no abstensoens 1. Hodi nune’e Artigo 2 no seu todo C passa. 
 
 

Ikus liu Presidente encerra Plenaria ohin nian no Plenaria kontinua fali aban, Sexta-
feira, 24 fulan Janeiro tinan 2014 as 09h30.  
 
Cumprimentos 
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