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Parlamento Nacional rejeita pedido ba processo urgência atu analisa Orçamento 

Retificativo 

21 Novembru 2017 

Parlamento Nacional, liu hussi Sessão Plenária Ordinária iha loron 20 fulan novembro tinan 

2017, liu hussi discussão naruk rejeita pedido ba processo urgência ba Proposta de Lei no 1 /IV 

(1ª) kona-ba Orçamento Retificativo, ho votos 30 a favor, 35 contra, no 0 abstenções. 

Processo urgência ne’e rassik apresenta hussi Governo, ne’ebé Presidente Parlamento Nacional 

baixa ba Comissão C (Comissão Finanças Publicas) hodi discute durante 24 horas nia laran, 

masque nune’e processo urgência ba proposta Orçamento Retificativo ne’e la consegue passa 

iha Comissão C nune’e tuir regimento requere ba Plenária hodi halo aprovação. 

Discussão ba processa urgência ne’e hala’o iha período ordem do dia. Entretanto iha período 

de antes ordem do dia nian bancada CNRT apresenta nia declaração politica kona-ba carater 

urgência hussi Orçamento Retificativo no programa Governo nian. 

Hafoin hato’o declaração politica, bloco aliança maioria parlamentar mós apresenta moção 

censura hassoru Governo relaciona ho apresentação programa governo ba daruak ne’ebé tuir 

bloco katak liu ona prazo. 

Entretanto iha loraik, Parlamento Nacional liu hussi Sessão Solene halo voto congratulação ba 

aniversário ba dala X GMPTL (Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor-Leste) nian ho 

votos 62 a favor, 0 contra no 3 abstenções.  

Iha celebração ne’e GMPTL cria mós exposição iha arredores Parlamento Nacional hodi 

apresenta atividade tomak ne’ebé feto sira halo, liuliu GMPTL durante ne’e. 

Tema ba celebração ne’e mak Feto iha Desenvolvimento Inclusivo no Equitativo, no 

celebração ne’e rassik hetan presença hussi Ministra Solidariedade Social, Florentina Smith, 

Secretaria de Estado de Género e Inclusão Social, Laura Pina, inclui parceiro GMPTL nian 

hanessan Rede Feto, Alfela, UN Women, PNUD, Marie Stopes no seluk tan. 

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos 

Guterres Lopes, acompanha hussi membro Mesa tomak, no hetan presença hussi Ministro na 

Presidência do Conselho Ministro, Adriano do Nascimento.  

 



Parlamento Nacional rejeitou o pedido de processo de urgência para análise do 

Orçamento Retificativo 

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária Ordinária, no dia 20 de novembro de 2017, e 

depois de uma discussão longa, rejeitou o pedido do processo de urgência para análise da 

Proposta de Lei no 1 /IV (1ª) sobre Orçamento Retificativo, com 30 votos a favor, 35 contra e 

0 abstenções. 

Este pedido do processo de urgência, que foi apresentado pelo Governo, baixou, por despacho 

do Presidente do Parlamento Nacional, à Comissão C (Comissão Finanças Públicas) para que 

fosse discutido num prazo de 24 horas, de acordo com o Regimento do Parlamento Nacional. 

Contudo, este pedido de processo de urgência na análise da Proposta de Orçamento Retificativo 

foi rejeitado na Comissão C, tendo o respetivo parecer subido ao Plenário, para análise e 

votação.  

A discussão e votação do processo urgência foi, assim, incluída no período da ordem do dia da 

Reunião Plenária do dia 20 de novembro de 2017.  

Entretanto, no período de antes da ordem do dia, a bancada do partido CNRT apresentou uma 

declaração política sobre as questões do Programa do Governo e do Orçamento Retificativo, 

na sequência da qual os partidos da oposição apresentaram uma Moção de Censura ao Governo, 

justificando-a com o facto de, segundo estes partidos, se ter ultrapassado prazo para a 

apresentação, pela segunda vez, do Programa de Governo. 

Além disso, foi ainda apresentado à Mesa do Parlamento um Recurso sobre a admissão, pelo 

Presidente do Parlamento Nacional, da Proposta de Orçamento Retificativo a este órgão. 

Estes dois documentos serão analisados em Conferência dos Representantes das Bancadas 

Parlamentares, convocada pelo Presidente do Parlamento para esta terça-feira, dia 21 de 

novembro. 

Na parte da tarde, o Parlamento Nacional, em Sessão Solene integrada na mesma Reunião 

Plenária, aprovou um voto de congratulação pelo 10.º aniversário do GMPTL (Grupo das 

Mulheres Parlamentares de Timor-Leste), com 62 votos a favor, 0 contra e 3 abstenções.  

O tema desta celebração, que decorre até sexta-feira, é “Feto iha Desenvolvimento Inclusivo 

no Equitativo”. A cerimónia contou com a presença da Ministra da Solidariedade Social, 

Florentina Smith, da Secretária de Estado do Género e Inclusão Social, Laura Pina, bem como 

dos parceiros do GMPTL, nomeadamente a Rede Feto, a Alfela, a UN Women, o PNUD, a 

Marie Stopes, entre outros. 

Para esta celebração do  aniversário do GMPTL, foi preparada, pelos parceiros, uma exposição 

nos corredores do Parlamento Nacional, em que se apresentam atividades das mulheres, 

especialmente do GMPTL,  durante este período. 

Esta Sessão Plenária foi presidida pelo Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto 

Longuinhos Guterres Lopes, acompanhado pelos membros da Mesa, e contou com a presença 

do Ministro da Presidência do Conselho Ministros, Adriano do Nascimento.  


