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DECRETO-LEI N.º 25/2015

DEKRETU-LEI N.u 25/2015

de 5 de Agosto

iha loron 5 fulan Agostu

QUE CRIA O CONSELHO DE IMPRENSA E APROVA
O SEU ESTATUTO

NE’EBÉ KRIA NO APROVA KONSELLU IMPRENSA
NO NINIA ESTATUTU

A Lei Comunicação Social, aprovada pela Lei n.º 5/2014, de 19
de novembro, previu a figura do Conselho de Imprensa,
entidade administrativa independente que atua no setor da
comunicação social, e incumbiu o Governo da sua criação e da
aprovação do seu Estatuto.

Lei Komunikasaun Sosiál, ne’ebé hetan aprovasaun hosi Lei
n.u 5/2014, loron 19, fulan novembru, prevee ona Konsellu
Imprensa, nu’udar entidade administrativa independente
ne’ebé atua ba-iha setór komunikasaun sosiál nian, no fó
responsabilidade ba Governu atu kria no aprova ninia Estatutu.

Tomando por base o enquadramento feito pela Lei da
Comunicação Social, atendendo ao acervo legislativo nacional
existente em matéria de enquadramento jurídico de entidades
públicas em Timor-Leste e usufruindo da partilha de
experiências dos reguladores da comunicação social de outros
países com os quais Timor-Leste tem afinidades, elaborou-se
um Estatuto que se pretende suficientemente claro e
pragmático para servir de guia para a atividade do primeiro
Conselho de Imprensa do país e, simultaneamente, abrangente
e flexível para acompanhar a evolução da atividade do regulador
e do próprio setor ao longo do tempo.

Bazeia ba enkuadramentu ne’ebé halo hosi Lei Komunikasaun
Sosiál nian, no haree ba lejislasaun nasionál lubun ida ne’ebé
iha ona ba matéria enkuadramentu jurídiku entidade públika
sira iha Timor-Leste no aproveita fahe esperiénsia hosi
reguladór sira komunikasaun sosiál nian hosi país sira seluk
ne’ebé hanesan hoTimor-Leste nian, maka elabora Estatutu
ne’ebé klaru no prátiku liu hodi sai nu’udar matadalan ba
atividade Konsellu Imprensa dahuluk nian iha país ida ne’e,
nune’e mós nakloke atu akompãna evolusaun atividade
reguladór no setór nian rasik durante tempu hirak tuirmai.

O diploma preambular, além de criar o Conselho de Imprensa,
visa dar resposta a questões pontuais associadas à fase inicial
da atividade da nova entidade.

Diploma preambular (diploma ne’ebé inklui ho ninia preámbulu)
ne’e, aleinde kria Konsellu Imprensa, atuhodi mós hatán ba
kestaun espesífika sira ne’ebé relasiona ho faze dahuluk
atividade entidade foun ida ne’e nian.

Por sua vez, o Estatuto do Conselho de Imprensa, aprovado
em anexo ao decreto-lei, está estruturado em quatro capítulos:
o Capítulo I dispõe sobre aspetos gerais, o Capítulo II contém
regras sobre a organização e funcionamento do Conselho de
Imprensa, o Capítulo III trata as questões de gestão financeira
e patrimonial da instituição e o Capítulo IV elenca os procedimentos ao dispor dos cidadãos e do Conselho de Imprensa
aplicáveis às várias dimensões da atividade jornalística e do
setor da comunicação social.
O imperativo de assegurar a independência do Conselho de
Imprensa, expressamente plasmado na Lei da Comunicação
Social, encontra-se refletido em diversos aspetos do seu
Estatuto, de entre os quais se destacam a previsão sobre gestão
de conflitos de interesses na tomada de decisão e os requisitos
de elegibilidade, garantias de independência e incompatibilidades aplicáveis aos membros do Conselho.
Paralelamente, dota-se o Conselho de Imprensa dos recursos
humanos e financeiros indispensáveis ao bom desempenho
das suas funções. Num contexto em que os membros do
Conselho de Imprensa não exercem essas funções a título
permanente, cumulando-as com a sua atividade profissional, a
figura do Diretor Executivo e um quadro de pessoal técnico,
nomeadamente jurídico, assumem particular relevância tanto
para assegurar o regular funcionamento quotidiano da
instituição como para apoiar, com toda a informação necessária,
a atividade do Conselho.
O Conselho de Imprensa pode atuar na sequência de um
impulso externo, por exemplo a requerimento de um cidadão,
como por sua própria iniciativa, sempre com sentido de
responsabilidade perante os jornalistas, os órgãos de
comunicação social e a sociedade.
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Iha sorin seluk, Estatutu Konsellu Imprensa nian ne’ebé
aprovadu ba-iha aneksu ba dekretu-lei ne’e bazeia ba kapítulu
haat: Kapítulu I ko’alia kona-ba aspetu jerál sira, Kapítulu II
iha regra sira kona-ba organizasaun no funsionamentu
Konsellu Imprensa nian, Kapítulu III ko’alia kona-ba kestaun
sira jestaun finanseira no patrimoniál Konsellu Imprensa nian
no Kapítulu IV ko’alia kona-ba prosedimentu sira ne’ebé
sidadaun sira no Konsellu Imprensa bele utiliza hodi aplika ba
atividade oi-oin kona-ba jornalizmu no setór komunikasaun
sosiál nian.
Imperativu (iha nesesidade tebes) atu asegura independénsia
Konsellu Imprensa nian, nu’udar temi momoos ona iha Lei
Komunikasaun Sosiál nian, reflete ona iha aspetu oi-oin hosi
ninia Estatutu, entre hirak ne’e ko’alia previzaun kona-ba
jestaun konflitu interese nian ba-iha foti desizaun no rekizitu
sira elejibilidade, garantia independénsia no inkompatibilidade
nian ne’ebé bele aplika ba membru sira Konsellu nian.
Nune’e mós, fó ba Konsellu Imprensa rekursu umanu no
finanseiru sira ne’ebé presiza tebes atuhodi hala’o ninia knaar
sira ho di’ak. Bainhira membru sira Konsellu Imprensa nian la
hala’o knaar hirak ne’e ho maneira ne’ebé permanente no tauhamutuk ho sira nia atividade profisionál, maka sai importante
tebes figura Diretór Ezekutivu no kuadru pesoál tékniku nian
ida liu-liu jurídiku, atu asegura funsionamentu instituisaun nian
loro-loron nu’udar baibain nune’e mós fó apoiu ba atividade
Konsellu nian ho informasaun hotu ne’ebé maka presiza.
Konsellu Imprensa bele atua tanba pedidu mai hosi li’ur,
porezemplu sidadaun ida husu nu’udar ninia inisiativa rasik,
maibé ho responsabilidade ba-iha jornalista, órgaun
komunikasaun sosiál sira no sosiedade.
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A atividade do Conselho de Imprensa é estruturada em
procedimentos definidos, adaptados às diversas questões que
lhe possam ser suscitadas. Mesmo quando o seu
desenvolvimento depende de legislação posterior, como
acontece, por exemplo, com o procedimento contraordenacional, o Estatuto oferece um elenco exaustivo dos meios ao
dispor dos jornalistas, dos órgãos de comunicação social, dos
cidadãos em geral e do Conselho para dar resposta a cada
caso concreto.

Konsellu Imprensa ninia atividade ne’e bazeia ba prosedimentu
sira ne’ebé define tiha ona no adapta ba kestaun oi-oin sira
ne’ebé bele mosu. Maske bainhira ninia dezenvolvimentu
depende ba lejislasaun tuirmai, nu’udar akontese, porezemplu,
ho prosedimentu kontraordenasionál, maibé Estatutu fó lista
ida ne’ebé detalladu ho meiu komunikasaun sira ne’ebé utiliza
hosi jornalista, órgaun komunikasaun sosiál, sidadaun sira einjerál no Konsellu hodi hatán ba kada kazu konkretu.

Por sua vez, o resultado desses procedimentos pode assumir
diversas formas. No âmbito do procedimento comum, o
Conselho de Imprensa pode adotar diretivas e recomendações,
que constituem os instrumentos privilegiados de difusão de
padrões de boas práticas e de orientações sobre a melhor forma
de respeitar os direitos e obrigações consagrados na
Constituição e na legislação aplicável ao setor. O procedimento
de mediação, por sua vez, constitui uma alternativa aos
tribunais, mais simples e informal, ao dispor de todos aqueles
que se encontrem envolvidos numa controvérsia no âmbito
da atividade jornalística. Nestes casos, o Conselho de Imprensa
ouve todas as partes implicadas, ajuda à compreensão recíproca
dos seus pontos de vista e promove um acordo.

Iha sorin seluk, rezultadu hosi prosedimentu hirak ne’e bele
iha forma oi-oin. Iha ámbitu prosedimentu komún nian,
Konsellu Imprensa bele adota diretiva no rekomendasaun sira,
ne’ebé sai-nu’udar instrumentu privilejiadu hodi fó-sai padraun
sira prátika di’ak nian no orientasaun sira kona-ba forma di’ak
liu atu respeita direitu no obrigasaun sira ne’ebé konsagra ona
ba-iha Konstituisaun no lejislasaun ne’ebé bele aplika ba setór
ne’e. Prosedimentu mediasaun nian, iha sorin seluk, sai-nu’udar
alternativa ida ne’ebé simples no informál ba tribunál sira, hodi
utiliza hosi ema hotu-hotu ne’ebé maka envolve ba-iha
kontrovérsia iha ámbitu atividade jornalista nian. Iha kazu
hirak ne’e, Konsellu Imprensa rona parte hotu-hotu ne’ebé
envolve, tulun atu kompreende ba-malu sira ninia hanoin sira
no promove akordu ida.

Acima de tudo, pretende-se que o Estatuto do Conselho da
Imprensa, a par da Lei da Comunicação Social, permita que o
Conselho de Imprensa prossiga as suas importantes
atribuições e competências de forma completa, rigorosa,
transparente e independente. Só assim esta entidade poderá
realmente contribuir para que o setor da comunicação social
timorense se desenvolva de forma ética, profissional e livre,
independente de quaisquer influências políticas ou
económicas.

Estatutu ida ne’e hamutuk ho Lei Komunikasaun Sosiál hakarak,
liu-liu, atu Konsellu Imprensa bele hala’o sira ninia knaar no
kompeténsia importante sira ho forma ida kompleta, rigoroza,
transparente no independente. Ho nune’e maka entidade ida
ne’e sei bele kontribui loloos atu setór komunikasaun sosiál
timoroan sira nian bele dezenvolve ho forma ida étika,
profisionál no livre, independente hosi kualkér influénsia
polítika no ekonómika.

Foram consultados os Ministérios com competências em
matéria de emprego, matéria eleitoral, justiça e finanças, a
Comissão da Função Pública, as organizações de jornalistas e
diretores de órgãos de comunicação social. Atendendo à
natureza do diploma foi ainda consultada, a título facultativo,
a Comissão A - Comissão de Assuntos Constitucionais, Justiça,
Administração Pública, Poder Local e Anticorrupção do
Parlamento Nacional.

Halo konsulta ona ho Ministériu sira ho kompeténsia ba-iha
matéria empregu, matéria eleitorál, justisa no finansas nian no
ho Komisaun Funsaun Públika, organizasaun sira jornalista
nian no diretór no órgaun sira komunikasaun sosiál nian. Haree
ba natureza diploma nian maka hala’o konsulta mós ho, la’ós
obrigatóriu, ho Komisaun A – Komisaun ba Asuntu
Konstitusionál, justisa, Administrasaun Públika, Podér Lokál
no Antikorrupsaun Parlamentu Nasionál nian.

Assim, o Governo decreta, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 115.º da Constituição da República e do n.º 2 do artigo
42.º da Lei da Comunicação Social, para valer como lei, o
seguinte:

Nune’e, Governu dekreta, tuir alínea b) hosi n.u 1 artigu 115.o
Konstituisaun Repúblika nian no hosi n.u 2 artigu 42.o hosi
Lei Komunikasaun Siosiál atu sai nu’udar lei, hanesan tuirmai:

Artigo 1.º
Objeto

Artigu 1.o
Objetu

1. O presente decreto-lei cria o Conselho de Imprensa e aprova
o seu Estatuto em anexo ao presente decreto-lei, do qual
faz parte integrante, conforme previsto no número 2 do
artigo 42.º da Lei da Comunicação Social, aprovada pela
Lei n.º 5/2014, de 19 de novembro.

1. Dekretu-Lei ne’e kria Konsellu Imprensa no aprova ninia
Estatutu iha aneksu ba dekretu-lei ne’e, ne’ebé sai-nu’udar
parte integrante, nu’udar prevee iha númeru 2, artigu 42.o
hosi Lei Komunikasaun Sosiál nian ne’ebé aprova hosi Lei
n.u 5/2014, iha loron 19 fulan novembru.

2. O Conselho de Imprensa é uma pessoa coletiva de direito
público, com natureza de entidade administrativa
independente, dotada de autonomia administrativa,
financeira e de património próprio, e define com
independência a orientação das suas atividades, sem
qualquer sujeição a diretrizes ou orientações do poder
político.

2. Konsellu Imprensa ne’e pesóa koletiva ida ne’ebé iha direitu
públiku, ho natureza entidade administrativa independente,
hetan autonomia administrativa, finanseira no iha
patrimóniu rasik, no define ho independénsia kona-ba
orientasaun ba ninia atividade sira sein sujeita ba kualkér
diretriz ka orientasaun hosi podér polítiku.
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Artigo 2.º
Regulação posterior

Artigu 2.o
Regulasaun tuirmai

1. Até cento e oitenta dias após o dia 1 de janeiro de 2016 ou
a tomada de posse dos os seus membros, consoante o que
se verifique mais tarde, o Conselho de Imprensa aprova:

1. To’o loron atus-ida ualunulu hafoin liu tiha loron 1, fulan
janeiru tinan 2016 ka fó tiha pose ba ninia membru sira,
bazeia saida maka haree tuirmai, Konsellu Imprensa aprova:

a) O Código de Ética dos Jornalistas, nos termos do
previsto no artigo 21.º e na alínea b) do artigo 44.º da
Lei da Comunicação Social;

a) Kódigu Étika jornalista sira nian, nu’udar prevee iha
artigu 21. o no alínea b), artigu 44. o hosi Lei
Komunikasaun Sosiál nian;

b) O regulamento que estabelece os elementos que devem
constar do registo dos órgãos e meios de comunicação
social previsto no artigo 28.º e na alínea e) do artigo
44.º da Lei da Comunicação Social;
c) O regulamento relativo às regras aplicáveis ao exame
de final de estágio previsto no número 6 do artigo 16.º
da Lei da Comunicação Social.
2. Até um ano após o dia 1 de janeiro de 2016 ou a tomada de
posse dos seus membros, consoante o que se verifique
mais tarde, o Conselho de Imprensa aprova:
a) O regulamento relativo ao poder disciplinar sobre os
jornalistas previsto no número 2 do artigo 20.º e na
alínea c) do artigo 44.º da Lei da Comunicação Social;
b) O regulamento sobre a organização e funcionamento
do Conselho de Imprensa, que dispõe, no mínimo, sobre
o recrutamento, as carreiras, as condições de prestação
e de disciplina do trabalho, sobre as áreas de
intervenção do Diretor Executivo e sobre o local,
período de funcionamento, meios e detalhes para
contacto do Conselho de Imprensa.

b) Regulamentu ne’ebé estabelese elementu sira ne’ebé
tenke inklui rejistu órgaun no meiu sira komunikasaun
sosiál nian nu’udar prevee iha artigu 28.o no aléne e),
artigu 44.o hosi Lei Komunikasaun Sosiál nian;
c) Regulamentu kona-ba regra sira ne’ebé bele aplika ba
ezame finál estájiu nian ne’ebé prevee iha númeru 6,
artigu 16.o hosi Lei Komunikasaun Sosiál nian.
2. To’o tinan ida hafoin liu tiha loron 1, fulan janeiru, tinan
2016 ka fó tiha pose ba ninia membru sira, bazeia ba saida
maka haree tuirmai, Konsellu Imprensa sei aprova:
a) Regulamentu ne’ebé iha relasaun ho podér disiplinár
kona-ba jornalista sira nu’udar prevee iha númeru 2,
artigu 20.o no alínea c), artigu 44.o hosi Lei Komunikasaun
Sosiál nian;
b) Regulamentu kona-ba organizasaun no funsionamentu
Konsellu Imprensa nian, ne’ebé, temi pelumenuz, konaba rekrutamentu, karreira, , kondisaun sira prestasaun
nian no disiplina servisu nian, kona-ba área sira
intervensaun Diretór Ezekutivu nian no kona-ba fatin,
períodu funsionamentu, meiu no detalle sira atuhodi
halo kontaktu ho Konsellu Imprensa.

3. Até dois anos após o dia 1 de janeiro de 2016 ou a tomada
de posse dos seus membros, consoante o que se verifique
mais tarde, o Conselho de Imprensa aprova o regulamento
sobre a eleição de membros do Conselho de Imprensa por
jornalistas e órgãos de comunicação social.

3. To’o tinan rua hafoin liu tiha loron 1, fulan janeiru, tinan
2016 ka fó tiha pose ba ninia membru sira, bazeia ba saida
maka haree tuirmai, Konsellu Imprensa sei aprova
regulamentu kona-ba eleisaun ba membru sira Konsellu
Imprensa nian hosi jornalista no órgaun komunikasaun
sosiál sira nian.

4. A aprovação dos regulamentos referidos nos números
anteriores segue os termos do procedimento regulamentar
previsto no Estatuto em anexo.

4. Aprovasaun ba regulamentu ne’ebé temi iha númeru sira
uluk sei tuir regra prosedimentu regulamentár nian ne’ebé
prevee iha Estatutu ne’ebé tau iha aneksu.

Artigo 3.º
Aplicação no tempo

Artigu 3.o
Aplikasaun ba-iha tempu

Sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º e 51.º da Lei da
Comunicação Social, o Conselho de Imprensa exerce as suas
atribuições e competências apenas relativamente à atividade
jornalística divulgada a 1 de janeiro de 2016 ou após essa data.

Sein prejuízu ba regra sira iha artigu 50.o no 51.o hosi Lei
Komunikasaun Sosiál nian, Konsellu Imprensa hala’o ninia
knaar no kompeténsia sira kona-ba de’it atividade jornalista
nian ne’ebé fó-sai iha loron 1, fulan janeiru, tinan 2016 ka liu
tiha loron ne’e.

Artigo 4.º
Normas transitórias

Artigu 4.o
Norma tranzitória sira

1. Até à aprovação do regulamento previsto no número 3 do
artigo 2.º a eleição dos membros do Conselho de Imprensa
por jornalistas e órgãos de comunicação social prevista
nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 45.º da Lei da
Comunicação Social é organizada pelas organizações de

1. To’o hetan aprovasaun regulamentu nian nu’udar prevee
iha númeru 3 hosi artigu 2.o , eleisaun ba membru sira
Konsellu Imprensa nian hosi jornalista no órgaun sira
komunikasaun sosiál nian sei organiza hosi organizasaun
sira jornalista sira nian kona-ba hili reprezentante jornalista
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jornalistas relativamente ao representante dos jornalistas
e em assembleia de representantes dos órgãos de
comunicação social relativamente ao seu representante,
com o apoio do Ministério que tutela a área da comunicação social.
2. A data de realização do ato eleitoral previsto no número
anterior e o procedimento aplicável são anunciados com,
pelo menos, quarenta e cinco dias de antecedência.

sira nian no órgaun komunikasaun sosiál liuhosi asembleia
hodi hili sira ninia reprezentante, ho apoiu hosi Ministériu
ne’ebé tutela área komunikasaun sosiál nian.
2. Data ba realizasaun aktu eleitorál nian ne’ebé prevee iha
númureu ida uluk no prosedimentu aplikável sei fó sai,
pelumenus, molok loron 45 (haatnulu resin lima).
Artigu 5.o
Tama iha vigór

Artigo 5.º
Entrada em vigor
1. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação em Jornal da República.

1. Diploma ne’e tama iha vigór iha loron hafoin liu tiha loron
publikasaun nian iha Jornal Repúblika.

2. O presente diploma, incluindo todas as regras com
implicações financeiras, produz efeitos a partir de 1 de
janeiro de 2016, com exceção do artigo 4.º do presente
decreto-lei e dos artigos 16.º, 18.º, 20.º e 23.º do Estatuto do
Conselho de Imprensa, em anexo a este diploma, que são
aplicáveis a partir do trigésimo dia após a sua entrada em
vigor.

2. Diploma ne’e, inklui regra hotu-hotu ho implikasaun
finanseira, prodús efeitu hahú hosi loron 1, fulan janeiru,
tinan 2016, ho exesaun artigu 4.o hosi dekretu-lei ne’e nian
no artigu sira 16.o , 18.o , 20.o no 23.o hosi Estatutu Konsellu
Imprensa nian, ne’ebé tau iha aneksu ba diploma ida ne’e,
ne’ebé bele aplika hahú loron tolunulu hafoin liu tiha nia
tama iha vigór.

Aprovado em Conselho de Ministros em 30 de Junho de 2015

Aprovadu iha Konsellu Ministrus iha loron 30 fulan juñu 2015.

O Primeiro-Ministro,

Primeiru-Ministru,

___________________
Rui Maria de Araújo

__________________
Rui Maria de Araújo

O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de
Ministros,

Ministru Estadu no Prezidénsia Konsellu Ministrus nian,

_____________
Agio Pereira

____________
Ágio Pereira

Promulgadu iha
Promulgado em
Bele publika ona, 17.07.2015
Publique-se. 17.07.2015
Prezidente Repúblika,
O Presidente da República,

_______________
TaurMatanRuak
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ANEXO
ESTATUTO DO CONSELHO DE IMPRENSA

ANEKSU
ESTATUTU KONSELLU IMPRENSANIAN

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

KAPÍTULU I
DISPOZISAUN JERÁL SIRA

Artigo 1.º
Natureza jurídica

Artigu 1.o
Natureza jurídika

O Conselho de Imprensa é uma pessoa coletiva de direito
público, com natureza de entidade administrativa independente,
dotada de autonomia administrativa, financeira e de património
próprio.

Konsellu Imprensa nu’udar pesóa koletiva ida direitu públiku
nian, ho natureza entidade administrativa independente, hetan
autonomia administrativa, finanseira no ho patrimóniu rasik
Artigu 2.o
Independénsia

Artigo 2.º
Independência
1. O Conselho de Imprensa é independente e exerce as suas
atribuições e competências sem qualquer sujeição a
diretrizes ou orientações do poder político, no estrito
respeito pela Constituição e pela lei.
2. Os membros, trabalhadores e consultores do Conselho de
Imprensa não podem solicitar ou receber instruções de
qualquer pessoa ou entidade, incluindo do Governo ou
das entidades sob tutela governamental, exceto nos casos
expressamente previstos na lei.

1. Konsellu Imprensa ne’e independente no hala’o ninia knaar
no kompeténsia sira la halo tuir diretriz ka orientasaun sira
podér polítiku nian, ho respeitu liu ba Konstituisaun no lei.
2. Membru, traballadór no konsultór sira Konsellu Imprensa
nian labele husu ka simu instrusaun sira hosi kualkér ema
ka entidade, inklui mós instrusaun hosi Governu ka entidade
sira ne’ebé iha responsabilidade governamentál, exetu iha
kazu sira ne’ebé prevee ona iha lei.
Artigu 3.o
Ámbitu intervensaun nian

Artigo 3.º
Âmbito de intervenção
Estão sujeitos à regulação e supervisão do Conselho de
Imprensa os órgãos de comunicação social e os jornalistas,
quando tenham sede ou domicílio em Timor-Leste ou quando
atuem em Timor-Leste relativamente a atos praticados no país.

Sei sujeita ba regulasaun no supervizaun husi Konsellu
Imprensa órgaun sira komunikasaun sosiál nian no jornalista
sira bainhira iha sira nia sede ka hela fatin iha Timor-Leste ka
bainhira sira halo atuasaun iha Timor-Leste kona-ba lalaok
ne’ebé hala’o iha país.

Artigo 4.º
Regime jurídico

Artigo 4.o
Rejime jurídiku

O Conselho de Imprensa rege-se pelo disposto no presente
Estatuto, na Lei da Comunicação Social, pelos respetivos
regulamentos, pelas disposições legais que lhe sejam
especificamente aplicáveis e, subsidiariamente, pelas regras
aplicáveis às pessoas coletivas públicas.

Atividade Konsellu Imprensa nian sei regula tuir regra sira iha
Estatutu ida ne’e no Lei Komunikasaun Sosiál, no liuliu lei sira
ne’ebé maka bele mós aplika, hodi ajuda rezolve atividade sira
pesóa koletiva sira nian.
Artigu 5.o
Revizaun ba lei

Artigo 5.º
Revisão da lei
O Conselho de Imprensa é ouvido sobre a revisão do seu
Estatuto, bem como sobre outras iniciativas legislativas no
âmbito das suas atribuições.

Kualkér inisiativa hodi hakerek lei sira seluk iha ámbitu knar
sira konsellu Imprensa nian ka halo revizaun ba ninia Estatutu
tenke rona Konsellu Imprensa.

Artigo 6.º
Sede

Artigu 6.o
Sede
Konsellu Imprensa ninia sede iha Díli.

O Conselho da Imprensa tem sede em Díli.
Artigo 7.º
Sítio eletrónico

Artigu 7.o
Sítiu eletróniku

O Conselho de Imprensa dispõe de um sítio eletrónico
atualizado no qual publica:

Konsellu Imprensa estabelese sítiu eletróniku atualizadu ida
ne’ebé publika:
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a) A Lei da Comunicação Social, o Estatuto e os regulamentos
do Conselho de Imprensa;

a) Lei Komunikasaun Sosiál, Estatutu no regulamentu sira
Konsellu Imprensa nian;

b) As deliberações adotadas pelo Conselho de Imprensa, com
exceção das relativas aos seus assuntos internos ou de
gestão corrente;

b) Deliberasaun sira ne’ebé adota hosi Konsellu Imprensa ho
exesaun kona-ba ninia asuntu internu sira ka jestaun ne’ebé
hala’o hela nian;

c) A composição dos órgãos do Conselho de Imprensa;
d) Os planos, orçamentos, relatórios e contas referentes aos
dois últimos anos da atividade do Conselho de Imprensa;
e) As informações cuja publicação seja exigida por este
decreto-lei e demais legislação em vigor;
f) Todas as informações que o Conselho de Imprensa considere
importante publicitar por essa via.

c) Konsellu Imprensa ninia órgaun sira nia kompozisaun
d) Planu, orsamentu, relatóriu no konta sira kona-ba atividade
sira Konsellu Imprensa nian iha tinan rua ikus nia laran;
e) Informasaun sira ne’ebé ninia publikasaun ezije hosi
Dekretu-Lei ida ne’e no lei sira seluk ne’ebé maka vigora
hela;
f) Informasaun hotu-hotu ne’ebé Konsellu Imprensa konsidera
importante atu fó-sai hosi dalan ida ne’e.

Artigo 8.º
Princípio da especialidade
1. A capacidade jurídica do Conselho de Imprensa abrange
os direitos e obrigações necessários à prossecução das
suas atribuições, nos termos definidos na Lei da
Comunicação Social e no presente diploma.
2. O Conselho de Imprensa não pode exercer atividades ou
usar os seus poderes fora do âmbito das suas atribuições
nem dedicar os seus recursos a finalidades diversas das
que lhe tenham sido cometidas.
Artigo 9.º
Padrões de boa administração
O Conselho de Imprensa prossegue a sua atividade, adota as
suas decisões e administra o seu património no respeito,
nomeadamente, do princípio da igualdade, designadamente
igualdade de género, e dos valores da isenção, imparcialidade,
transparência, rigor e eficiência.
Artigo 10.º
Deveres de diligência e sigilo
1. Os membros do Conselho de Imprensa, os seus trabalhadores, os seus prestadores de serviços e seus colaboradores estão sujeitos ao dever de diligência e ao dever de
sigilo sobre todos os factos de que tenham conhecimento
em virtude do exercício das suas funções e que não se
destinem a ser do domínio público.
2. O dever de sigilo mantém-se após a cessação das respetivas
funções.

Artigu 8. o
Prinsípiu espesialidade nian
1. Kapasidade jurídika Konsellu Imprensa nian inklui mós
direitu no obrigasaun sira ne’ebé presiza hodi hala’o ninia
knaar sira, tuir regra sira ne’ebé define ona iha Lei
Komunikasaun Sosiál no diploma ida ne’e nian.
2. Konsellu Imprensa labele hala’o atividade sira ka uza ninia
podér ne’ebé la tama iha ninia knaar sira nein uza ninia
rekursu sira ba finalidade oioin hosi ninia knaar sira ne’ebé
nia simu.
Artigu 9.o
Padraun sira ba administrasaun di’ak
Konsellu Imprensa hala’o ninia atividade, adota ninia desizaun
sira no administra ninia patrimóniu ho respeitu tuir prinsípiu
igualdade, liuliu igualdade jéneru, no valór sira izensaun,
imparsialidade, transparénsia, rigor no efisiénsia.
Artigu 10.o
Devér dilijénsia no sijilu
1. Membru sira Konsellu Imprensa nian, ninia traballadór,
prestadór servisu no ninia kolaboradór sira iha obrigasaun
atu fó-an-tomak ba servisu no rai segredu kona-ba asuntu
hotu-hotu ne’ebé mak iha koñesimentu liuhosi hala’o ninia
knaar sira no ida ne’ebé maka la’ós atu sai área públika
nian.
2. Devér rai segredu mantein to’o hotu ninia knaar sira.

Artigo 11.º
Dever de colaboração

Artigu 11.o
Devér kolaborasaun nian

1. Os órgãos de comunicação social e os jornalistas devem
colaborar com o Conselho de Imprensa, nomeadamente,
na obtenção de informações e documentos, na medida em
que tal seja necessário para a prossecução das suas
atribuições.

1. Órgaun sira komunikasaun sosiál no jornalista sira tenke
servisu hamutuk ho Konsellu Imprensa, liu-liu atu hetan
informasaun no dokumentu sira, bainhira servisu hamutuk
ne’e presiza dunik hodi hala’o ninia knaar sira.

2. Sempre que solicitado, os tribunais devem comunicar ao
Conselho de Imprensa o teor das decisões transitadas em

2. Bainhira hetan solisitasaun, tribunál sira tenke fó-hatene ba
Konsellu Imprensa konteúdu desizaun sira tranzitada-em-
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julgado em matéria de crimes cometidos por atentado à
liberdade de informação, de crimes cometidos através dos
meios de comunicação social, de direito de resposta e de
responsabilidade civil prevista no artigo 39.º da Lei da
Comunicação Social, sem prejuízo para a reserva da vida
privada dos envolvidos.

julgadu nian iha matéria kona-ba krime sira ne’ebé halo
liuhusi tentativa ba liberdade informasaun, krime sira ne’ebé
halo liuhosi meiu sira komunikasaun sosiál, direitu ba
resposta no responsabilidade sivíl ne’ebé prevee iha artigu
39.o hosi Lei Komunikasaun Sosiál nian, sein prejuízu ba
rezerva vida privada envolvidu sira nian.

Artigo 12.º
Relações de cooperação com outras entidades

Artigu 12.o
Relasaun sira kooperasaun nian ho entidade sira seluk

O Conselho de Imprensa pode, no âmbito das suas atribuições,
estabelecer relações de cooperação com outras entidades, de
direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, quando
tal se revele necessário para a boa prossecução das suas
atribuições e desde que não implique a delegação ou partilha
das suas competências.

Konsellu Imprensa bele, iha ámbitu ninia knaar sira nian,
estabelese relasaun sira kooperasaun nian ho entidade sira
seluk, relasaun direitu públiku ka privadu, nasionál ka
estranjeiru nian, bainhira haree katak relasaun ne’e presiza dunik
hodi hala’o knaar sira no bainhira la implika ba delegasaun ka
fahe ninia kompeténsia sira.

Artigo 13.º
Objetivos da atividade do Conselho de Imprensa

Artigu 13.o
Objetivu sira atividade Konsellu Imprensa nian

O Conselho de Imprensa tem por objetivos principais:

Konsellu Imprensa iha objetivu principal sira maka:

a) Promover a liberdade de expressão e de imprensa;

a) Promove liberdade ba espresaun no imprensa;

b) Promover a independência dos meios de comunicação social de quaisquer influências de indivíduos, grupos ou
interesses políticos e económicos;

b) Promove independénsia ba meius komunikasaun sosiál nian
hosi kualkér influénsia indivíduu, grupu ka interese polítiku
no ekonómiku sira;

c) Assegurar que o acesso à profissão de jornalista é feito
com observância das condições legais aplicáveis; e

c) Asegura katak asesu ba profisaun jornalista nian sei halo
tuir kondisaun legál sira ne’ebé bele aplika; no

d) Promover e assegurar que a atividade jornalística se
desenvolve com profissionalismo, no respeito de elevados
padrões éticos e de qualidade.

d) Promove no asegura atu atividade jornalista sira nian bele
dezenvolve ho profisionalizmu hodi respeita padraun étiku
aas no ho kualidade.
Artigu 14.o
Knaar sira

Artigo 14.º
Atribuições
O Conselho de Imprensa tem por atribuições essenciais as
previstas na Lei da Comunicação Social.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Konsellu Imprensa iha knaar importante sira maka hirak prevee
tiha ona iha Lei Komunikasaun Sosiál nian.
KAPÍTULU II
HOSI ORGANIZASAUN NO FUNSIONAMENTU
Seksaun I
Konsellu Imprensa

Secção I
Conselho de Imprensa

Artigu 15.o
Kompozisaun

Artigo 15.º
Composição
O Conselho de Imprensa é composto por cinco membros,
escolhidos nos termos da Lei da Comunicação Social.
Artigo 16.º
Elegibilidade, garantias de independência e
incompatibilidades

Konsellu Imprensa ne’e kompostu hosi membru na’in lima,
ne’ebé hili tuir Lei Komunikasaun Sosiál nian.
Artigu 16.o
Elejibilidade, garantia independénsia no inkompatibilidade
sira

1. Só podem ser membros do Conselho de Imprensa os
cidadãos maiores que gozem de plena capacidade jurídica.

1. Bele sai membru Konsellu Imprensa nian sidadaun sira
ne’ebé iha tinan boot ona ne’ebé goza sira ninia kapasidade
jurídika tomak.

2. Os membros do Conselho de Imprensa são escolhidos de

2. Sei hili membru sira Konsellu Imprensa nian entre sidadaun
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entre cidadãos de reconhecida idoneidade, integridade e
independência, competência técnica e profissional.

sira ne’ebé iha kapasidade, integridade no independénsia,
kompeténsia téknika no profisionál.

3. Não pode ser escolhido como membro do Conselho de
Imprensa quem:

3. Labele hili ema atu sai membru Konsellu Imprensa nian
maka:

a) Seja, ou nos últimos dois anos tenha sido, titular de
cargo num órgão de soberania, nos órgãos de poder
local ou de liderança comunitária;

a) Ema ne’ebé nu’udar, ka iha tinan rua liubá, titulár ba
kargu iha órgaun soberania ida, ba-iha órgaun podér
lokál ka lideransa komunitária;

b) Seja, ou nos últimos dois anos tenha sido, dirigente de
partido político;

b) Ema ne’ebé nu’udar, ka iha tinan rua liubá, dirijente
partidu polítiku nian;

c) Seja relações públicas ou assessor de imprensa,
comunicação ou imagem;

c) Ema ne’ebé hala’o knaar relasaun públika ka asesór
imprensa, komunikasaun ka imajen nian;

d) Seja funcionário público;

d) Ema ne’ebé nu’udar funsionáriu públiku;

e) Seja, ou nos últimos dois anos tenha sido, proprietário
ou membro da administração, da gerência ou da direção
de qualquer órgão de comunicação social.

e) Ema ne’ebé nu’udar, ka iha tinan rua liubá, proprietáriu
ka membru administrasaun jerénsia ka diresaun kualkér
órgaun komunikasaun sosiál nian.

4. A incompatibilidade prevista na alínea e) do número anterior
não se aplica aos membros eleitos como representantes
dos órgãos de comunicação social.

4. Inkompatibilidade ne’ebé prevee iha alínea e) hosi númeru
uluk nian labele aplika ba membru sira ne’ebé ema hili
nu’udar reprezentante ba órgaun komunikasaun sosiál nian.

Artigo 17.º
Eleição dos representantes dos jornalistas e dos órgãos de
comunicação social

Artigu 17.o
Eleisaun reprezentante jornalista no órgaun
komunikasaun sosiál sira nian

1. Os representantes dos jornalistas e dos órgãos de
comunicação social são eleitos por sufrágio livre, direto,
secreto e pessoal dos eleitores previstos na lei.

1. Reprezentante sira jornalista no órgaun komunikasaun nian
hili liuhosi votasaun livre, diretu sekretu no pesoál eleitór
sira nian nu’udar prevee iha lei.

2. São eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de
votos válidos.
3. Na eventualidade de empate procede-se a segunda volta
entre os candidatos mais votados.
4. Podem candidatar-se e ser eleitos como representantes dos
jornalistas os jornalistas habilitados com carteira
profissional emitida pelo Conselho de Imprensa que não
se encontrem a desempenhar funções incompatíveis com
a profissão de jornalista nos termos do artigo 17.º da Lei da
Comunicação Social e que tenham sido propostos por um
mínimo de 5% dos jornalistas habilitados com carteira
profissional emitida pelo Conselho de Imprensa.
5. Podem candidatar-se e ser eleitos como representantes dos
órgãos de comunicação social os proprietários ou as
pessoas que ocupem cargos de gestão, administração ou
direção dos órgãos de comunicação social registados junto
do Conselho de Imprensa que tenham sido propostos por
um mínimo de 10% dos órgãos de comunicação social
registados junto do Conselho de Imprensa nos termos do
artigo 28.º da Lei da Comunicação Social.
6. Têm direito a votar para representante dos jornalistas todos
os jornalistas habilitados com carteira profissional emitida
pelo Conselho de Imprensa que não se encontrem a
desempenhar funções incompatíveis com a profissão de
jornalista nos termos do artigo 17.º da Lei da Comunicação
Social.
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2. Sei hili ema kandidatu sira ne’ebé maka hetan votu barak no
válidu
3. Bainhira hetan empate maka sei hala’o votasaun dala-ida
tan entre kandidatu sira ne’ebé hetan votu barakliu.
4. Bele kandidata-an no ema hili nu’udar reprezentante jornalista
sira nian jornalista sira ne’ebé iha kapasidade ho karteira
profisionál ne’ebé fó-sai hosi Konsellu Imprensa ne’ebé la
hala’o knaar sira maka la hanesan ho profisaun jornalista
nian tuir artigu17.o Lei Komunikasaun Sosiál nian no ema
propoin hosi proponente mínimu porsentu 5 hosi jornalista
sira ne’ebé iha kapasidade ho karteira profisionál fó-sai
hosi Konsellu Imprensa.
5. Bele kandidata-an no ema hili nu’udar reprezentante órgaun
komunikasaun sosiál sira nian na’in ka ema sira ne’ebé
okupa kargu jestaun ba administrasaun ka diresaun órgaun
sira komunikasaun sosiál nian ne’ebé rejista ona ba-iha
Konsellu Imprensa ne’ebé aprezenta hosi proponente
mínimu porsentu 10 hosi órgaun komunikasaun sosiál
ne’ebé rejista ona ba-iha Konsellu Imprensa tuir artigu 28.o
Lei Komunikasaun Sosiál nian.
6. Iha direitu atu vota ba reprezentante jornalista sira nian
maka jornalista sira ho karteira profisionál fó-sai hosi
Konsellu Imprensa, no sira la hala’o knaar sira ne’ebé la
hanesan ho profisaun jornalista nian tuir artigu 17.o hosi
Lei Komunikasaun Sosial nian.

Quarta-Feira, 5 de Agosto de 2015

Página 8136

Jornal da República
7. Têm direito a votar para representante dos órgãos de
comunicação social os representantes legais de órgãos de
comunicação social registados junto do Conselho de
Imprensa, na proporção de um voto por cada órgão de
comunicação social.

7. Iha direitu atu vota ba reprezentante órgaun komunikasaun
sosiál sira nian maka reprezentante sira ne’ebé hili tuir lei
ba órgaun komunikasaun sosiál sira ne’ebé rejista ona baiha Konsellu Imprensa, tuir proposaun votu ida ba kada
órgaun komunikasaun sosiál.

8. A organização da eleição dos representantes dos jornalistas
e dos órgãos de comunicação social incumbe ao Conselho
de Imprensa, nos termos de regulamento próprio.

8. Konsellu Imprensa mak iha kompeténsia atu organiza
eleisaun ba reprezentante jornalista no órgaun
komunikasaun sosiál sira nian tuir regulamentu rasik.

9. Logo que estejam apurados os resultados da eleição, o
Conselho de Imprensa comunica os nomes dos
representantes eleitos ao Parlamento Nacional.

9. Bainhira hetan ona rezultadu eleisaun nian, Konsellu
Imprensa fó-hatene naran reprezentante sira ne’ebé hili ona
ne’e ba Parlamentu Nasionál.

Artigo 18.º
Publicação e tomada de posse

Artigu 18.o
Publikasaun no hetan pose

1. A lista dos cinco membros do Conselho de Imprensa, com
indicação do Presidente eleito é publicada no Jornal da
República, a pedido do Parlamento Nacional, até cinco dias
após a comunicação prevista no número 4 do artigo 23.º.

1. Lista membru na’in lima Konsellu Imprensa nian ho
indikasaun Prezidente eleitu nian sei fó-sai iha Jornál
Repúblika, tuir pedidu Parlamentu Nasionál nian, to’o loron
lima hafoin liu tiha komunikasaun nu’udar prevee iha
númeru 4 hosi artigu 23.o .

2. Os membros do Conselho de Imprensa tomam posse perante
o Presidente do Parlamento Nacional até dez dias após a
publicação prevista no número anterior.
Artigo 19. º
Mandato
1. A duração e possibilidade de renovação do mandato como
membro do Conselho de Imprensa são definidos na Lei da
Comunicação Social.
2. Os membros do Conselho de Imprensa não podem ser
prejudicados na estabilidade do seu emprego pelo exercício
de funções no Conselho de Imprensa e têm direito a
dispensa do exercício das suas funções profissionais para
o exercício de funções de membro do Conselho de Imprensa,
nomeadamente, para participação em reuniões.

2. Membru sira Konsellu Imprensa nian sei hetan pose hosi
Prezidente Parlamentu Nasionál to’o loron sanulu hafoin
iha tiha ona komunikasaun nu’udar temi iha númeru ida
uluk.
Artigu 19.o
Mandatu
1. Durasaun no posibilidade atu hafoun hikas fali mandatu
nu’udar membru Konsellu Imprensa nian, ne’e define iha
Lei Komunikasaun Sosiál nian.
2. Membru sira Konsellu Imprensa nian, labele sai prejudikadu
ba-iha sira nia estabilidade empregu nian bainhira sira hala’o
sira nia knaar iha Konsellu Imprensa no sira iha direitu la
tama servisu baibain nian atuhodi hala’o fali knaar Konsellu
Imprensa nian, liuliu atu hola-parte iha sorumutuk sira.

3. Os membros do Conselho de Imprensa são inamovíveis e
não podem cessar funções antes do termo do mandato
para que foram escolhidos, exceto nos casos previstos no
artigo 20.º.

3. Laiha ema ida maka bele muda membru sira Konsellu
Imprensan nian no labele hakotu sira nia knaar sira molok
periodu mandatu nian ne’ebé hili sira, exetu ba-iha kazu
sira ne’ebé prevee iha artigu 20.o.

4. Os membros do Conselho de Imprensa mantêm-se em
funções até à tomada de posse dos novos membros ou à
cessação de funções.

4. Membru sira Konsellu Imprensa nian mantein sira ninia
knaar to’o hetan pose hosi membru foun sira ka to’o knaar
remata.

Artigo 20.º
Cessação de funções

Artigu 20.o
Knaar hotu ona

1. O mandato de membro do Conselho de Imprensa cessa:

1. Mandatu membru Konsellu Imprensa nian ramata:

a) Pelo decurso do respetivo prazo, sem prejuízo do
disposto no número 4 do artigo 19.º;

a) Tanba liu ona prazu mandatu nian, sein prejudika regra
sira ne’ebé temi iha n.u 4 hosi artigu 19.o ;

b) Por morte;

b) Tanba mate ona;

c) Por renúncia, através de declaração escrita apresentada
ao Presidente do Parlamento Nacional;

c) Tanba rezigna-an, liuhosi hakerek surat ba Prezidente
Parlamentu Nasionál;
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d) Por incapacidade física ou mental permanente que o
impeça de desempenhar as suas funções, atestada por
autoridade competente;

d) Tanba inkapasidade fízika ka mentál permanente ne’ebé
konfirma hosi autoridade kompetente, maka impede nia
atu hala’o ninia knaar sira;

e) Por incompatibilidade superveniente;

e) Tanba hetan inkompatibilidade hafoin simu tiha knaar
hirak ne’e;

f) Por exoneração aprovada por maioria absoluta dos
Deputados, desde que estejam presentes, pelo menos,
três quartos dos Deputados em efetividade de funções,
sob proposta fundamentada do Primeiro-ministro, em
caso de violação grave das obrigações de membro do
Conselho de Imprensa decorrentes da lei, nomeadamente, relativas a conflito de interesses.
2. A decisão prevista na alínea f) do número anterior é precedida de audiência do interessado, em prazo não inferior a
dez dias úteis e dela cabe recurso judicial, nos termos da
lei.
3. A cessação do mandato é objeto de publicação no Jornal
da República, a pedido do Parlamento Nacional, e no sítio
eletrónico do Conselho de Imprensa.
4. Em caso de vacatura, a substituição do membro do Conselho
de Imprensa ocorre no prazo máximo de noventa dias após
a sua verificação, sendo o novo membro escolhido pela
mesma forma que o foi o membro a substituir.
5. A substituição de membro do Conselho de Imprensa não
implica uma nova contagem de tempo, cessando o mandato
na data prevista para o fim do mandato do membro
substituído.
Artigo 21.º
Competências
São competências do Conselho de Imprensa as que constam
da Lei da Comunicação Social.
Artigo 22.º
Reuniões

2. Desizaun ne’ebé prevee iha alínea f) sei foti bainhira iha
tiha audiénsia ho interesadu, ho prazu la menus liu loron
útil 10 no bele iha rekursu judisiál tuir lei.
3. Mandatu ramata ne’e, sai nu’udar objetu publikasaun nian
ba-iha Jornal-da-República, liuhosi pedidu Parlamentu
Nasionál, no ba-iha sítiu eletróniku Konsellu Imprensa nian.
4. Bainhira knaar membru ida Konsellu imprensa nian maka la
hala’o tanba la iha ema ida maka okupa, substituisaun ba
membru ne’e sei hala’o iha loron sianulu nia laran nu’udar
prazu másimu hafoin halo tiha nia verifikasaun, katak
membru foun ne’ebé hili ne’e sei halo ho forma hanesan
ne’ebé halo ba membru ne’ebé nia atu substitui ne’e.
5. Substituisaun ba membru Konsellu Imprensa nian ne’e la
implika ba kontajen foun ba tempu ne’ebé mandatu ramata,
iha loron ne’ebé prevee tiha ona ba mandatu nia rohan ba
membru ne’ebé hetan substituisaun ne’e.
Artigu 21.o
Kompeténsia sira
Kompeténsia sira Konsellu Imprensa nian maka hirak ne’ebé
hakerek ona iha Lei Komunikasaun Sosiál nian.
Artigu 22.o
Sorumutuk sira

1. O Conselho da Imprensa reúne ordinariamente quinzenalmente e extraordinariamente sempre que o seu Presidente
o convoque, por sua iniciativa ou por solicitação de dois
dos seus membros.
2. As reuniões do Conselho de Imprensa são convocadas por
escrito, devendo a convocatória e a agenda ser enviadas a
todos os membros com antecedência não inferior a cinco
dias úteis da data da reunião.
3. A convocatória indica a data, hora e local da realização da
reunião bem como, no caso de reunião extraordinária, por
quem a mesma foi solicitada.
4. Não se aplica o número anterior:

1. Konsellu Imprensa hala’o sorumutuk baibain iha loron
sanulu- resin-lima kada fulan no estraordináriu bainhira
ninia Prezidente konvoka, tuir ninia inisiativa ka ninia
membru rua maka husu.
2. Sorumutuk sira Konsellu Imprensa nian sei konvoka liuhosi
surat, ne’ebé konvokatória no ajenda ne’e tenke haruka ba
membru hotu-hotu ho antesedénsia labele menuz-liu loron
lima loron servisu nian hosi data ne’ebé atu hala’o
sorumutuk.
3. Konvokatória hatudu data, oras no fatin atu hala’o
sorumutuk ne’e, nune’e mós, ba-iha kazu sorumutuk
estraordináriu nian, hosi sé maka konvoka sorumutuk ne’e.
4. Sei la aplika númeru ida uluk ba:

a) Às reuniões que se realizem periodicamente em dias,
horas e local preestabelecidos;
b) Às reuniões cuja realização, data, hora e local tenha
sido deliberada em reunião anterior na presença de
todos os membros do Conselho de Imprensa.
Série I, N.° 29

f) Tanba ezonerasaun ne’ebé hetan aprovasaun hosi
Deputadu sira ho maioria-absoluta, ne’ebé marka
prezensa, pelumenus, hosi 3/4 hosi Deputadu sira
ne’ebé sei hala’o nafatin sira nia knaar, liuhosi proposta
ne’ebé ho fundamentu hosi Primeiru-Ministru, bainhira
iha violasaun boot ba obrigasaun sira membru Konsellu
Imprensa nian ne’ebé tau iha lei, liuliu kona-ba konflitu
interese.

a) Sorumutuk sira tuir nia períodu, loron, oras no fatin
ne’ebé estabelese tiha ona;
b) Sorumutuk sira ne’ebé ninia data, oras no fatin, deside
tiha ona iha sorumutuk liubá iha prezensa membru sira
hotu Konsellu Imprensa nian.
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5. Em casos de urgência, devidamente justificados, a convocatória pode ser feita por outros meios e não se aplicam os
prazos previstos no número 2.

5. Bainhira iha kazu urjente ruma ne’ebé maka justifika ho
razaun sira, maka konvokatória bele halo liuhosi meiu sira
seluk no sei la aplika prazu hirak temi iha númeru 2.

6. As reuniões do Conselho de Imprensa são presididas pelo
seu Presidente.

6. Sorumutuk sira Konsellu Imprensa nian sei prezide hosi
ninia Prezidente.

7. Os membros não podem fazer-se representar nas reuniões
do Conselho de Imprensa por outro membro.

7. Membru sira labele reprezenta hosi membru seluk ba-iha
sorumutuk sira Konsellu Imprensa nian.

8. O Diretor Executivo pode participar nas reuniões para
apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos
que o Conselho de Imprensa considere necessários.

8. Diretór Ezekutivu bele hola parte ba-iha sorumutuk sira
hodi aprezenta dokumentu, informasaun ka esklaresimentu
sira ne’ebé Konsellu Imprensa konsidera katak presiza
dunik.

9. O Conselho de Imprensa pode delegar no Diretor Executivo
ou noutro seu funcionário as funções de assessoria às
reuniões, competindo-lhe, nomeadamente, promover as
convocatórias, enviar as agendas e elaborar as atas das
reuniões.

9. Konsellu Imprensa bele delega knaar ba Diretór Ezekutivu
ka ninia funsionáriu sira seluk atu presta asesoria ba
sorumutuk sira, atuhodi, liuliu, promove konvokatória,
haruka ajenda no elabora ata sorumutuk nian sira.

10. O Conselho de Imprensa pode decidir convidar outras
pessoas a participar na discussão de pontos específicos
da agenda quando tal se afigure útil para a discussão em
causa.

10. Konsellu Imprensa bele deside haruka konvite ba ema sira
seluk hodi hola parte ba-iha diskusaun ba pontu sira
espesífiku ajenda nian bainhira halo nune’e konsidera
importante dunik ba diskusaun ne’e.

11. As pessoas que participem nas reuniões do Conselho de
Imprensa nos termos do número anterior estão sujeitas
aos deveres de diligência e sigilo previstos no artigo 10.º.

11. Ema sira ne’ebé hola parte iha sorumutuk sira Konsellu
Imprensa nian tuir hateten iha númeru ida uluk tenke kumpri
devér sira fó-an tomak ba servisu no rai segredu nu’udar
temi iha artigu 10.o.

12. A participação de terceiros nos termos dos números
anteriores é expressamente referida na agenda e na ata da
respetiva reunião.

12. Partisipasaun terseiru sira nian tuir hateten iha númeru sira
uluk tenke fó-sai ba-iha ajenda no ata sorumutuk ida ne’e
nian.

13. São lavradas atas das reuniões, que devem ser assinadas
por todos os membros presentes, comunicadas aos
membros ausentes e guardadas em arquivo próprio,
juntamente com a convocatória, agenda e respetivos
documentos.

13. Sei halo ata sorumutuk nian, ne’ebé tenke asina hosi
membru sira hotu ne’ebé marka prezensa, fó-hatene ba
membru sira ne’ebé la marka prezensa no rai iha arkivu
rasik, hamutuk ho konvokatória, ajenda no dokumentu sira.

14. Sempre que os membros do Conselho de Imprensa o julguem
conveniente é emitido um comunicado de imprensa no fim
de uma reunião, publicado no seu sítio eletrónico.

14. Bainhira membru sira Konsellu Imprensa nian haree katak
importante dunik maka sei fó-sai komunikadu imprensa
hafoin liu tiha sorumutuk ida no publika komunikadu
imprensa ne’e ba-iha ninia sítiu eletróniku.

15. Os membros do Conselho de Imprensa têm direito a senha
de presença por cada reunião em que participem, de valor
a determinar em diploma conjunto do Ministério das
Finanças e do Ministério responsável pela área da Comunicação Social.

15. Membru sira Konsellu Imprensa nian iha direitu ba seña
prezensa nian ba kada sorumutuk ne’ebé sira hola parte
ba, ho valór ne’ebé sei determina liuhosi diploma konjuntu
Ministériu Finansas no Ministériu ne’ebé iha
responsabilidade ba área Komunikasaun Sosiál nian.

16. O despacho referido no número anterior estabelece um
limite máximo de reuniões extraordinárias com direito a
senha de presença.

16. Despasu ne’ebé temi iha númeru uluk bele estabelese limite
másimu ida sorumutuk estraordináriu nian ho direitu ba
seña prezensa nian.

Secção II
Presidente

Seksaun II
Prezidente

Artigo 23.º
Eleição do Presidente

Artigu 23.o
Eleisaun Prezidente nian

1.

Até cinco dias após a eleição dos representantes dos
jornalistas e dos órgãos de comunicação social ou após a
designação dos membros pelo Parlamento Nacional nos
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1. To’o loron lima hafoin liu tiha eleisaun ba reprezentante sira
jornalista no órgaun sira komunikasaun sosiál nian ka liu
tiha Parlamentu Nasionál foti membru sira tuir alínea c)
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termos da alínea c) do número 1 do artigo 45.º da Lei da
Comunicação Social, os cinco membros do Conselho de
Imprensa reúnem-se para eleger entre si o seu Presidente.

númeru 1, artigu 45.o hosi Lei Komunikasaun Sosiál nian,
membru na’in lima Konsellu Imprensa nian sei hala’o
sorumutuk ida hodi hili prezidente ida entre sira.

2. Considera-se eleito como Presidente o membro que obtiver
o maior número de votos.

2. Konsidera sai Prezidente ida ne’ebé maka hetan númeru
votu barakliu.

3. Na eventualidade de empate, procede-se a segunda votação
entre os candidatos mais votados.

3. Bainhira hetan empate maka sei hala’o votasaun hikas fali
ba kandidatu sira na’in rua ne’ebé hetan númeru votu
barakliu.

4. O resultado da eleição é comunicado ao Parlamento Nacional até cinco dias após a eleição.

4. Rezultadu eleisaun nian ne’e sei fó-hatene ba Parlamentu
Nasionál to’o loron lima hafoin liu tiha eleisaun.

5. Em caso de vacatura do cargo de Presidente, o membro do
Conselho de Imprensa mais velho assume interinamente
aquele cargo até à eleição do novo Presidente.

5. Bainhira kargu Prezidente nian laiha ema ida maka okupa
maka sei hili entre membru na’in hira ne’e ida ne’ebé katuas
liu hodi sai Prezidente interinu to’o hili hikas fali ida ne’ebé
sai Prezidente definitivu.

6. A eleição do novo Presidente tem lugar de acordo com os
números 2 e 3 até cinco dias após o anúncio do novo
membro do Conselho de Imprensa escolhido nos termos
do número 4 do artigo 20.º.
Artigo 24.º
Competências do Presidente
1. Compete ao Presidente do Conselho de Imprensa:

6. Eleisaun ba Prezidente foun sei hala’o tuir regra hirak ne’ebé
temi iha númeru sira 2 no 3 to’o loron lima hafoin fó-sai tiha
membru foun Konsellu Imprensa nian ne’ebé hili tuir regra
sira ne’ebé temi iha númeru 4 hosi artigu 20.o nian.
Artigu 24.o
Kompeténsia sira Prezidente nian
1. Prezidente Konsellu Imprensa ninia kompeténsia maka:

a) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de
Imprensa;

a) Konvoka no prezide sorumutuk sira Konsellu Imprensa
nian;

b) Coordenar as atividades do Conselho de Imprensa e
assegurar o cumprimento das suas deliberações;

b) Koordena atividade sira Konsellu Imprensa nian no
garante atu kumpri sira nia deliberasaun sira;

c) Dirigir a atividade do Diretor Executivo, assegurando a
boa gestão dos serviços e dos recursos financeiros do
Conselho de Imprensa;

c) Diriji atividade Diretór Ezekutivu nian, hodi garante
jestaun di’ak ba servisu no rekursu finanseiru sira
Konsellu Imprensa nian;

d) Distribuir as áreas de intervenção preferencial pelos
diferentes membros do Conselho de Imprensa;

d) Fahe área sira intervensaun ne’ebé prefere ba membru
oioin Konsellu Imprensa nian;

e) Assegurar as relações do Conselho de Imprensa com
outras entidades;

e) Garante relasaun Konsellu Imprensa nian ho entidade
sira seluk;

f) Representar o Conselho de Imprensa, nomeadamente,
em atos oficiais, nas relações com as autoridades e
perante os tribunais.

f) Reprezenta Konsellu Imprensa, liuliu, iha atividade
ofisiál sira, ba-iha relasaun ho autoridade no tribunál
sira.

2. O Presidente do Conselho da Imprensa é substituído nas
suas faltas e impedimentos pelo membro por ele indicado
ou, na falta de indicação, pelo membro mais velho do
Conselho de Imprensa.

2. Bainhira Prezidente latama servisu ka tanba iha impedimentu
ruma maka sei substitui hosi membru Konsellu Imprensa
nian ida ne’ebé nia hatudu ka bainhira la hatudu maka
membru ida ne’ebé katuas liu maka sai Prezidente ninia
substitutu.

Secção III
Recursos humanos

Seksaun III
Rekursu umanu sira

Artigo 25.º
Quadro de pessoal

Artigu 25.o
Kuadru pesoál

1. O Conselho de Imprensa dispõe de um quadro de pessoal
de apoio administrativo, financeiro e técnico, nomeadamente jurídico, definido em função das suas atividades e
concretas necessidades, na medida do seu cabimento
orçamental, e estabelecido em regulamento próprio.

1. Konsellu Imprensa sei kria kuadru pesoál nian ida hodi fó
apoiu administrativu, finanseiru no tékniku, liuliu jurídiku,
ne’ebé define tuir ninia atividade no nesesidade konkreta
sira, bainhira ninia orsamentu to’o ba ida ne’e no sei estabele
tuir regulamentu rasik.
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2. Podem integrar o quadro de pessoal do Conselho de
Imprensa funcionários públicos para prestar funções de
apoio administrativo e financeiro, sendo-lhes aplicável o
regime salarial da função pública com uma valorização de
25%.

2. Bele hatama funsionáriu públiku sira ba-iha kuadru pesoál
Konsellu Imprensa nian hodi presta servisu apoiu
administrativu no finanseiru, maibé bele aplika rejime saláriu
Funsaun Públika nian ho valorizasaun 25%.
Artigu 26.o
Diretór Ezekutivu

Artigo 26.º
Diretor Executivo
1. O Diretor Executivo é o responsável pela direção dos
serviços e pela gestão administrativa e financeira do
Conselho de Imprensa.
2. Sem prejuízo das áreas de intervenção a definir por
regulamento do Conselho de Imprensa, compete ao Diretor
Executivo:
a) Preparar para aprovação pelo Conselho de Imprensa e,
após aprovação, implementar o plano anual de
atividades e o orçamento do Conselho de Imprensa;
b) Elaborar e apresentar ao Conselho de Imprensa
relatórios mensais sobre a atividade do Conselho de
Imprensa;
c) Preparar o relatório anual previsto no artigo 49.º da Lei
da Comunicação Social para aprovação pelo Conselho
de Imprensa;
d) Manter um registo organizado e acessível dos
documentos referidos nas alíneas anteriores.
3. O Diretor Executivo é nomeado por mandato de dois anos,
renovável, e é exonerado por deliberação do Conselho de
Imprensa, permanecendo em exercício de funções até à
sua efetiva substituição.

1. Diretór Ezekutivu maka responsável ba diresaun servisu no
jestaun administrativa no finanseira Konsellu Imprensa
nian.
2. Sein prejuízu ba área intervensaun nian ne’ebé sei define
liuhosi regulamentu Konsellu Imprensa nian, Diretór
Ezekutivu iha mós kompeténsia sira atu:
a) Prepara, ba aprovasaun Konselu Imprensa nian, no,
hafoin aprova tiha, implementa planu anuál atividade
no orsaumentu Konsellu Imprensa nian;
b) Elabora no aprezenta, ba Konsellu Imprensa, relatóriu
mensál kona-ba atividade Konsellu Imprensa nian;
c) Prepara relatóriu anuál previstu iha artigu 49.o Lei
Komunikasaun Sosiál nian atuhodi hetan aprovasaun
hosi Konsellu Imprensa;
d) Mantein rejistu ida organizadu no iha asesu ba
dokumentu sira ne’ebé temi iha alínea sira uluk.
3. Diretór Ezekutivu hetan nomeasaun ba mandatu tinan rua
nian no bele hafoun hikas mandatu ne’e no Konsellu
Imprensa bele hapara ninia knaar liuhosi deliberasaun,
maibé sei hala’o nafatin knaar to’o hetan ninia substituisaun
loloos.
Artigu 27.o
Rejime ne’ebé bele aplika

Artigo 27.º
Regime aplicável
1. O regime jurídico aplicável aos recursos humanos do
Conselho de Imprensa é, consoante a natureza do respetivo
vínculo jurídico, o regime jurídico do contrato de trabalho
ou da função pública.

1. Rejime jurídiku ne’ebé bele aplika ba rekursu umanu sira
Konsellu Imprensa nian, tuir natureza vínkulu jurídiku ne’e
rasik, rejime jurídiku kontratu traballu ka funsaun públika
nian.

2. O processo de recrutamento é precedido de anúncio público
e é efetuado segundo critérios objetivos de seleção.

2. Prosesu rekrutamentu sei bazeia ba anúnsiu públiku ne’ebé
fó-sai uluk tiha ona no sei halo tuir kritériu objetivu selesaun
nian.

3. O processo de recrutamento, as carreiras, as condições de
prestação e disciplina do trabalho dos recursos humanos
do Conselho de Imprensa são fixados em regulamento
próprio.

3. Prosesu rekrutamentu, karreira, kondisaun sira prestasaun
no disiplina servisu rekursu umanu Konsellu Imprensa nian
sei fiksa iha regulamentu rasik.
Artigu 28.o
Inkompatibilidade sira

Artigo 28.º
Incompatibilidades
1. Os recursos humanos do Conselho de Imprensa não podem
exercer qualquer outro cargo ou atividade, remunerado ou
não, fora do Conselho de Imprensa.

2. La tama iha númeru uluk maka:

2. Excluem-se do número anterior:
a) Os cargos ou atividades para os quais o trabalhador
tenha sido indicado pelo Conselho de Imprensa;
Série I, N.° 29

1. Rekursu umanu sira Konsellu Imprensa nian labele hala’o
kualkér kargu sira seluk ka atividade hetan osan ka la’e,
ne’ebé maka la’ós Konsellu Imprensa nian.

a) Kargu ka atividade sira ne’ebé traballadór hala’o tanba
Konsellu Imprensa maka haruka;
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b) Os cargos ou atividades com fins educativos ou
cívicos, desde que não colidam com o serviço do
Conselho de Imprensa e tenham sido autorizados por
este.
3. Em qualquer caso, os recursos humanos do Conselho de
Imprensa não podem prestar trabalho ou serviços,
remunerados ou não, a jornalistas ou órgãos de
comunicação social sujeitos à supervisão do Conselho de
Imprensa ou a organizações de jornalistas.

b) Kargu ka atividade sira ho fin edukativu ka síviku,
ne’ebé la xoke-malu ho servisu Konsellu Imprensa nian
no bainhira hetan autorizasaun hosi Konsellu Imprensa.
3. Maske oinsá, rekursu umanu sira Konsellu Imprensa nian
labele hala’o servisu, ne’ebé hetan osan ka la’e ba jornalista
ka órgaun sira komunikasaun sosiál nian ne’ebé hetan
supervizaun hosi Konsellu Imprensa ka organizasaun
jornalista nian sira.
Seksaun IV
Fiskál úniku

Secção IV
Fiscal Único

Artigu 29.o
Fiskál úniku

Artigo 29.º
Fiscal Único
1. O Fiscal Único é o órgão responsável pelo controle da
execução orçamental e boa gestão do Conselho de Imprensa
e tem como funções:
a) Acompanhar e controlar a gestão financeira e
patrimonial do Conselho de Imprensa;
b) Fiscalizar periodicamente a escrituração, livros e registos
contabilísticos do Conselho de Imprensa;
c) Verificar a legalidade dos atos de caráter financeiro e a
sua conformidade com o presente diploma e demais
normas aplicáveis ao Conselho de Imprensa;
d) Elaborar periodicamente pareceres sobre a execução
orçamental e a boa gestão do Conselho de Imprensa;
e) Emitir recomendações sobre procedimentos internos
de controlo e monitorização dos atos com impacto
financeiro ou patrimonial;
f) Elaborar anualmente um relatório sobre a execução
orçamental e a boa gestão do Conselho de Imprensa;
g) Pronunciar-se previamente à aquisição, oneração,
arrendamento e alienação de bens imóveis ou móveis
sujeitos a registo;
h) Emitir parecer a pedido do Conselho de Imprensa ou
do Diretor Executivo sobre qualquer assunto, no âmbito
das suas funções;
i) Participar às entidades competentes as irregularidades
que detete na gestão administrativa ou orçamental do
Conselho de Imprensa.
2. O Fiscal único deve ser um revisor oficial de contas ou um
contabilista e pode ser nomeado em regime de prestação
de serviços.
3. O Fiscal único é nomeado por despacho conjunto do
Ministério das Finanças e do Ministério responsável pela
área da comunicação social, por um período de dois anos,
renovável uma vez por igual período, permanecendo em
exercício até à sua efetiva substituição ou exoneração.
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1. Fiskál úniku ne’e órgaun ne’ebé responsável ba kontrole
ezekusaun orsamentál no jestaun di’ak Konsellu Imprensa
nian no iha knaar sira maka:
a) Akompaña no kontrola jestaun finanseira no patrimoniál
Konsellu Imprensa nia;
b) Fiskaliza, tuir períodu ba eskriturasaun, livru no rejistu
sira kontabilidade Konsellu Imprensa nian;
c) Verifika legalidade aktus sira karáter finanseiru nian no
ninia konformidade ho diploma ida ne’e no norma sira
seluk ne’ebé bele aplika ba Konsellu Imprensa;
d) Elabora, tuir períodu, paresér sira kona-ba ezekusaun
orsamentál no jestaun di’ak Konsellu Imprensa nian;
e) Fó-sai rekomendasaun sira kona-ba prosedimentu
internu kontrolu no monitorizasaun nian ba aktus sira
ho impaktu finanseiru ka patrimoniál;
f) Elabora tinan-tinan relatóriu ida kona-ba ezekusaun
orsamentál no jestaun di’ak Konsellu Imprensa nian;
g) Ko’alia uluk lai ba akizisaun, onerasaun, arrendamentu
no alienasaun bein imóvel ka móvel sira ne’ebé sujeita
ba rejistu;
h) Fó-sai paresér ne’ebé husu hosi Konsellu Imprensa ka
Diretór Ezekutivu kona-ba kualkér asuntu, iha ámbitu
ninia knaar sira;
i) Halo partisipasaun ba entidade kompetente sira konaba irregularidade sira ne’ebé hetan iha jestaun
administrativa ka orsamentál Konsellu Imprensa nian.
2. Fiskál úniku tenke ema revizór ofisiál ida ba kontas ka nu’udar
kontabilista ida no bele hili tuir rejime prestasaun servisu
nian.
3. Fiskál úniku hetan nomeasaun liuhosi despaxu hamutuk
hosi Ministériu Finansas no hosi Ministériu ne’ebé iha
responsabilidade ba área komunikasaun sosiál nian, ba
mandatu ida tinan rua nian, ne’ebé bele hafoun hikas fali
dala ida ho períodu hanesan, hodi hala’o nafatin knaar
to’o hetan substituisaun ka tanba ezonerasaun.
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4. O Fiscal único só pode ser exonerado com fundamento em
incumprimento grave dos seus deveres funcionais ou
negligência grosseira.

4. Fiskál úniku bele hetan ezonerasaun bainhira justifika katak
nia la kumpri ninia devér funsionál ka tanba husik hela
hala’o ninia knaar sira.

Secção V
Consultores

Seksaun V
Konsultór sira

Artigo 30.º
Consultores

Artigu 30.o
Konsultór sira

1. Sem prejuízo do disposto no número 4, o Conselho de
Imprensa pode contratar consultores para a realização de
estudos ou pareceres técnicos sobre matérias específicas
abrangidas pelas suas atribuições, desde que:

1. Sei la prejudika regra sira ne’ebé temi ba-iha númeru 4,
Konsellu Imprensa bele kontrata konsultór sira hodi hala’o
estudu ka fó paresér sira tékniku kona-ba matéria sira
espesífika ne’ebé inklui iha ninia knaar sira, bainhira:

a) Esteja assegurado o respetivo cabimento orçamental;

a) Garante ho orsamentu;

b) Esteja em causa estudo ou parecer técnico concreto
que não possa ser satisfatoriamente elaborado pelos
trabalhadores do Conselho de Imprensa, nomeadamente, por não disporem de conhecimentos técnicos
especializados para o efeito.

b) Estudu ka paresér tékniku konkretu labele elabora ho
di’ak hosi traballadór sira Konsellu Imprensa nian, tanba
sira la-iha koñesimentu tékniku espesializadu ba knaar
hirak ne’e.

2. A contratação de consultores é feita em regime de prestação
de serviços.

2. Kontratasaun ba konsultór sira sei halo ho rejime prestasaun
servisu nian.

3. Os estudos e pareceres técnicos elaborados por consultores
nos termos dos números anteriores não vinculam o
Conselho de Imprensa, salvo ratificação expressa dos
mesmos.

3. Estudu no paresér tékniku sira ne’ebé konsultór sira elabora
nu’udar temi iha númeru sira uluk la vinkula Konsellu
Imprensa, exetu iha ratifikasaun fó-sai dunik ba aspetu ida
ne’e.

4. Não podem ser contratados consultores que prestem, ou
nos dois últimos anos tenham prestado, trabalho ou
serviços, remunerados ou não, a jornalistas ou órgãos de
comunicação social sujeitos à supervisão do Conselho de
Imprensa ou a organizações de jornalistas.

4. Labele kontrata konsultór sira ne’ebé bele presta, ka ba-iha
tinan rua ikus, fó ona prestasaun servisu nian, hetan osan
ka la’e, ba jornalista ka órgaun sira komunikasaun sosiál
nian ne’ebé sujeita ba supervizaun Konsellu Imprensa ka
organizasaun jornalista nian sira.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

KAPÍTULU III
HOSI JESTAUN FINANSEIRA NO PATRIMONIÁL

Artigo 31.º
Regime aplicável

Artigu 31.o
Rejime ne’ebé bele aplika

1. A gestão financeira do Conselho de Imprensa rege-se pelo
regime jurídico sobre o orçamento e gestão financeira, pelo
regime jurídico do aprovisionamento e pelo regime jurídico
dos contratos públicos.

1. Jestaun finanseira Konsellu Imprensa nian sei regula hosi
rejime jurídiku kona-ba orsamentu no jestaun finanseira,
hosi rejime jurídiku aprovizionamentu nian no hosi rejime
jurídiku kona-ba kontratu públiku sira.

2. O Conselho de Imprensa está sujeito ao regime de controlo
externo.

2. Konsellu Imprensa sei sujeita ba rejime kontrolu esternu
nian.

Artigo 32.º
Orçamento

Artigu 32.o
Orsamentu

1. O Conselho de Imprensa envia o seu orçamento ao Ministério
responsável pela área da Comunicação Social para ser
integrado na proposta de Orçamento Geral do Estado.

1. Konsellu Imprensa haruka ninia orsamentu ba Ministériu
ne’ebé iha responsabilidade ba área Komunikasaun Sosiál
nian atuhodi hatama ba-iha proposta Orsamentu Jerál
Estadu nian.

2. O Conselho de Imprensa mantém livros de contas e de
outros registos em relação às suas funções ou atividades.
3. A prestação de contas do Conselho de Imprensa é feita nos
termos do regime jurídico sobre o orçamento e gestão
financeira.
Série I, N.° 29

2. Konsellu Imprensa mantein livru sira kontas nian no rejistu
sira seluk kona-ba ninia knaar ka atividade sira.
3. Prestasaun kontas Konsellu Imprensa nian sei halo tuir
rejime jurídiku kona-ba orsamentu no jestaun finanseira.

Quarta-Feira, 5 de Agosto de 2015

Página 8143

Jornal da República
Artigo 33.º
Património

Artigu 33.o
Patrimóniu

O património do Conselho de Imprensa é constituído pela
universalidade dos bens, direitos e garantias recebidos ou
adquiridos no desempenho das suas atribuições bem como
por aqueles que lhe sejam atribuídos por lei.

Patrimóniu Konsellu Imprensa nian mai hosi bein hotu-hotu,
direitu no garantia sira ne’ebé simu ka hetan hodi hala’o sira
ninia knaar sira nune’e mós bein sira ne’ebé pertense ba sira
tanba lei haruka.

Artigo 34.º
Receitas

Artigu 34.o
Reseita sira

1. Constituem receitas do Conselho de Imprensa:

1. Sai nu’udar reseita Konsellu Imprensa nian maka:

a) As verbas provenientes do Orçamento de Estado;

a) Verba sira mai hosi Orsamentu Estadu nian;

b) Taxas, contribuições ou tarifas cobradas pelo exercício
da atividade reguladora legalmente previstas;

b) Taxa, kontribuisaun ka tarifa sira ne’ebé kobra tanba
hala’o atividade reguladora bainhira prevee tuir lei;

c) Os emolumentos legalmente previstos por serviços
prestados pelo Conselho de Imprensa, nomeadamente,
pelo registo dos órgãos e meios de comunicação social
e pela atribuição e renovação da carteira profissional
de jornalista;

c) Emolumentu sira prevee tuir lei tanba servisu sira ne’ebé
presta hosi Konsellu Imprensa, liuliu, tanba halo rejistu
ba órgaun no meiu sira komunikasaun sosiál nian no
tanba fó no hafoun hikas fali karteira profisionál
jornalista nian;

d) O produto ou a parte do produto da aplicação das
coimas por infração às disposições da Lei da
Comunicação Social, nos termos do número 4 do artigo
40.º dessa lei;

d) Produtu ka parte hosi produtu aplikasaun koima sira
nian tanba viola regra sira iha Lei Komunikasaun Sosiál
nian, nu’udar temi iha númeru 4 artigu 40.o hosi Lei ida
ne’e;

e) Doações, heranças, legados, subsídios ou outras
formas de apoio financeiro que não ponham em causa
a independência do Conselho de Imprensa;

e) Doasaun, eransa, legadu, subsídiu ka forma seluk sira
apoiu finanseiru nian ne’ebé la kria problema ba
independénsia Konsellu Imprensa nian;

f) O produto da alienação de bens próprios.

f) Produtu alienasaun bein sira própriu nian.

2. O Conselho de Imprensa não pode receber receitas que não
estejam previstas na lei.

2. Konsellu Imprensa labele simu reseita sira ne’ebé la prevee
ba-iha lei.

3. O Conselho de Imprensa publica regularmente no seu sítio
eletrónico informação sobre o recebimento de receitas não
provenientes do Orçamento de Estado.

3. Konsellu Imprensa sei publika informasaun loron-loron baiha ninia sítiu eletróniku kona-ba reseita ne’ebé nia hetan
la’ós hosi Orsamentu Estadu nian.

Artigo 35.º
Despesas

Artigu 35.o
Despeza sira

Constituem despesas do Conselho de Imprensa as que,
realizadas no âmbito do exercício das suas atribuições e
competências, respeitem a encargos decorrentes da sua
atividade e a aquisição de bens de imobilizado.

Sai nu’udar despeza sira Konsellu Imprensa nian ne’ebé uza
hodi hala’o ninia knaar no kompeténsia sira, maka kona-ba
responsabilidade sira mai hosi ninia atividade no bein sira
imobilizadu nian ne’ebé sosa.

Capítulo IV
Dos Procedimentos

Kapítulu IV
KONA-BA PROSEDIMENTU SIRA

Secção I
Disposições gerais

Seksaun I
Dispozisaun jerál sira

Artigo 36.º
Garantias

Artigu 36.o
Garantia sira

Os procedimentos do Conselho de Imprensa respeitam o
princípio da audiência dos interessados, do contraditório, da
decisão, da fundamentação e demais princípios gerais do
Procedimento Administrativo.

Prosedimentu sira Konsellu Imprensa nian hakruuk ba prinsípiu
audiénsia interesadu sira, kontraditóriu, desizaun,
fundamentasaun no prinsípiu jerál sira seluk Prosedimentu
Administrativu nian.

Série I, N.° 29

Quarta-Feira, 5 de Agosto de 2015

Página 8144

Jornal da República
Artigo 37.º
Deliberações

Artigu 37.o
Deliberasaun sira

1. As deliberações são tomadas por maioria simples dos
membros presentes, exigindo-se, em qualquer caso, o voto
favorável de três membros.

1. Deliberasaun sira foti bazeia ba maioria simples husi membru
sira ne’ebé marka prezensa, no ejize, iha kulakér kazu, votu
favorável husi membru na’in tolu.

2. Cada membro dispõe de um voto.

2. Membru ida-idak soi votu ida.

3. O Conselho de Imprensa só pode deliberar com a presença
de pelo menos três dos seus membros.

3. Konsellu Imprensa bele foti deliberasaun ruma bainhira
membru pelumenus na’in tolu maka marka prezensa.

4. Requerem a presença de todos os membros as deliberações
sobre:

4. Membru hotu-hotu tenke marka prezensa bainhira atu foti
deliberasaun sira kona-ba:

a) A aprovação dos códigos e regulamentos previstos na
Lei da Comunicação Social;

a) Aprovasaun ba kódigu no regulamentu hirak ne’ebé
previstu iha Lei Komunikasaun Sosiál nian;

b) A aprovação de regulamentos sobre a organização e
funcionamento do Conselho de Imprensa;

b) Aprovasaun ba regulamentu sira kona-ba organizasaun
no funsionamentu Konsellu Imprensa nian;

c) A aprovação de regulamentos sobre as regras
aplicáveis ao exame de final de estágio;

c) Aprovasaun ba regulamentu sira kona-ba regra hirak
ne’ebé aplika ba ezame finál estájiu nian;

d) A nomeação de Diretor Executivo, a contratação de
trabalhadores e de consultores;

d) Nomeasaun ba Diretór Ezekutivu, kontratasaun
traballadór no konsultór sira;

e) A aprovação do plano anual de atividades, do
orçamento e do relatório anual previsto no artigo 49.º
da Lei da Comunicação Social.

e) Aprovasaun ba planu anuál atividade nian, ba
orsamentu, no ba relatóriu anuál ne’ebé previstu iha
artigu 49.o husi Lei Komunikasaun Sosiál nian.

5. Podem ser proferidas e exaradas em ata declarações de
voto.

5. Deklarasaun kona-ba votu bele lee no hakarek iha ata.
Artigu 38.o
Konflitu interese

Artigo 38.º
Conflito de interesses
1. Se um membro tiver um conflito de interesses em relação a
uma questão sujeita a apreciação do Conselho de Imprensa,
que diminua ou possa fazer presumir a diminuição da sua
imparcialidade, está obrigado a informar os outros membros
e abstém-se de participar na reunião e na deliberação
respetivas.

1. Bainhira membru ida iha konflitu interese relasiona ho
kestaun ruma ne’ebé sujeita ba apresiasaun husi Konsellu
Imprensa, ne’ebé hetan menus ka bele hamenus ninia
imparsialidade, nia tenke fó hatene ba membru sira seluk
no labele tuir sorumutuk no hola parte ba-iha prosesu foti
desizaun sira ne’e.

2. A violação do número anterior é causa de invalidade da
deliberação nos termos do Procedimento Administrativo.

2. Violasaun ba númeru liubá ne’e ninia konsekuénsia mak
invalidade ba deliberasaun tuir Prosedimentu
Administrativu.

Artigo 39.º
Ilícitos criminais

Artigu 39.o
Hahalok kontra lei ne’ebé sai hanesan krime

Sempre que, no desempenho das suas funções, o Conselho
de Imprensa tome conhecimento da prática de ilícitos criminais,
incumbe-lhe participar esses factos às autoridades
competentes.

Konsellu Imprensa hatene kona-ba prátika hahalok sira ne’ebé
sai hanesan krime bainhira de’it, karik iha ninia knaar ne’ebé
nia hala’o, nia iha obrigasaun atu hato’o faktu sira ne’e ba
autoridade kompetente sira.

Secção II
Procedimento comum de Regulação

Seksaun II
Prosedimentu komún Regulasaun nian

Artigo 40.º
Diretivas e Recomendações

Artigu 40.o
Diretiva no Rekomendasaun sira

1.

Oficiosamente ou a requerimento de um interessado, o
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Conselho de Imprensa pode, no âmbito das suas
atribuições e competências, deliberar adotar as seguintes
deliberações destinadas a incentivar padrões de boas
práticas no setor da comunicação social:
a) Diretivas genéricas;

la’ós ofisiál ka liuhosi rekerimentu interesadu ida nian, bele,
iha ámbitu husi ninia atribuisaun no kompeténsia sira, foti
desizaun hodi adota deliberasaun sira tuirmai atuhodi
insentiva padraun sira prátika-di’ak nian ba-iha setór
komunikasaun sosiál nian:
a) Diretiva jerál sira;

b) Recomendações concretas.

b) Rekomendasaun konkreta sira.

2. As diretivas e as recomendações não têm caráter vinculativo,
mas são obrigatoriamente publicadas, nos termos do artigo
43.º.

2. Diretiva no rekomendasaun sira la iha karáter vinkulativu,
maibé tenke fó-sai ba públiku tuir artigu 43.o .
Artigu 41.o
Rekerimentu inisiál

Artigo 41.º
Requerimento inicial
1. O requerimento previsto no número 1 do artigo anterior é
apresentado por escrito ou apresentado pessoalmente
junto do Conselho de Imprensa, onde é reduzido a escrito
e assinado pelo requerente, e contém pelo menos os
seguintes elementos:
a) Identificação do requerente, incluindo nome completo,
número de identificação civil e contactos;
b) Identificação clara da questão ou conduta que deve
ser objeto de diretiva ou recomendação;
c) Quando aplicável, identificação do jornalista ou órgão
de comunicação social em questão, identificação da
publicação ou transmissão e, sempre que possível,
cópia da mesma.

1. Rekerimentu ne’ebé previstu iha númeru 1 hosi artigu ida
uluk sei hato’o liuhusi surat ka bá ko’alia rasik iha Konsellu
Imprensa, iha ne’ebá sei halo surat hodi asina hosi
rekerente, no buat hirak ne’ebé hakerek ne’e maka hanesan:
a) Identifikasaun rekerente nian, inklui naran kompletu,
númeru identifikasaun sivíl no kontaktu sira;
b) Identifikasaun ne’ebé klaru kona-ba kestaun ka lala’ok
ne’ebé tenke sai hanesan objetu husi diretiva ka
rekomendasaun nian;
c) Bele aplika bainhira iha identifikasaun kona-ba jornalista
ka órgaun komunikasaun sosiál ne’ebé hato’o
rekerimentu ne’e no identifikasaun kona-ba publikasaun ka tranzmisaun, no karik bele, hamutuk ho kópia
publikasaun ka tranzmisaun nian ne’e.

2. Sempre que se verifique que estão em causa factos que
devem ser apreciados ao abrigo de outro procedimento, o
procedimento comum é oficiosamente convertido no
procedimento aplicável.

2. Bainhira de’it, karik haree katak faktu sira ne’ebé sai-nu’udar
problema ne’e tenke hetan apresiasaun tuir prosedimentu
seluk, maka prosedimentu komún ne’e, tuir dalan ne’ebé
la’ós ofisiál, bele nakfilak ba-iha prosedimentu ne’ebé bele
aplika.

Artigo 42.º
Termos subsequentes

Artigu 42.o
Regra sira tuirmai

1. Durante a instrução do procedimento, o Conselho de
Imprensa pode solicitar esclarecimentos adicionais ao
requerente e realizar audiências com os órgãos de
comunicação social ou os jornalistas visados.

1. Durante instrusaun prosedimentu nian, Konsellu Imprensa
bele husu esklaresimentu ruma-tan ba rekerente no hala’o
audiénsia ho órgaun sira komunikasaun sosiál nian ka
jornalista sira.

2. Previamente à adoção de uma diretiva, o Conselho de
Imprensa divulga o respetivo projeto no seu sítio
eletrónico e estabelece um prazo, nunca inferior a trinta
dias, para o envio de comentários e sugestões por escrito.

2. Molok halo adosaun ba diretiva ida, Konsellu Imprensa fósai projetu ne’e ba-iha ninia sítiu eletróniku no estabelese
prazu ida, maibé labele menus husi loron tolunulu, atu
haruka komentáriu ka sujestaun sira liuhusi surat.

3. Previamente à adoção de uma recomendação, o Conselho
de Imprensa notifica os órgãos de comunicação social ou
os jornalistas que possam ser afetadas pela recomendação
e concede-lhes um prazo, nunca inferior a quinze dias, para
apresentação de observações escritas.

3. Molok adota rekomendasaun ida, Konsellu Imprensa fóhatene ba órgaun sira komunikasaun sosiál nian ka
jornalista sira ne’ebé bele inklui mós iha rekomendasaun
ne’e no fó ba sira prazu ida, labele menus husi loron sanulu
resin lima, atu aprezenta observasaun eskrita.

4. Na sua deliberação, o Conselho de Imprensa toma em consideração todos os comentários, sugestões e observações
apresentados nos termos dos números anteriores, devendo
a fundamentação das recomendações endereçar
expressamente as observações feitas nos termos do
número 3.

4. Iha ninia deliberasaun, Konsellu Imprensa iha
konsiderasaun ba komentáriu, sujestaun, no observasaun
hotu-hotu ne’ebé aprezenta tuir regra hirak ne’ebé temi iha
númeru kotuk ba, hodi hato’o rekomendasaun sira ne’ebé
iha fundamentu ba observasaun hirak ne’ebé temi iha
númeru 3.
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5. A deliberação deve ser adotada até cento e vinte dias após
o decurso dos prazos previstos nos números 3 e 4 e nunca
depois de cento e oitenta dias após o requerimento previsto
no artigo 41.º, com exceção de casos devidamente
justificados e de especial complexidade.
6. Sempre que o procedimento se inicie a requerimento de um
interessado e o Conselho de Imprensa delibere no sentido
da não adoção de uma diretiva ou recomendação, o
procedimento é arquivado e o requerente, os órgãos de
comunicação social e os jornalistas visados notificados
da deliberação.
Artigo 43.º
Publicidade
1. As diretivas são publicadas no Jornal da República e
amplamente divulgadas, a pedido do Conselho de Imprensa,
nomeadamente:
a) Por todos os órgãos de comunicação social públicos;
b) Para conhecimento de todos os órgãos de comunicação
social e de todas as organizações de jornalistas, com
pedido de ampla divulgação junto dos seus
colaboradores;
c) Por outros meios considerados adequados à situação.
2. As recomendações são transmitidas às partes interessadas
e obrigatória e gratuitamente divulgadas nos órgãos de
comunicação social a que digam respeito, observando os
seguintes requisitos:
a) Identificação expressa de que se trata de uma
recomendação do Conselho de Imprensa;
b) Divulgação em local ou momento que assegure a
necessária visibilidade, sem prejuízo de indicações
concretas do Conselho de Imprensa sobre este aspeto
na deliberação respetiva;
c) Divulgação até quarenta e oito horas ou na primeira
edição ultimada após a respetiva notificação.
3. Em casos devidamente justificados, o Conselho de Imprensa
pode solicitar a divulgação de recomendações nos termos
do número 1.
4. As diretivas e as recomendações são publicadas no sítio
eletrónico do Conselho de Imprensa.
Secção III
Procedimento de mediação

5. Tenke adota deliberasaun ne’e to’o loron atus- ida ruanulu
hafoin liu tiha prazu hirak ne’ebé previstu ona iha númeru
3 no 4 no labele liu loron atus-ida ualunulu hafoin liu tiha
rekerimentu ne’ebé previstu iha artigu 41.o, maibé ho
exesaun ba kazu hirak ne’ebé iha justifikasaun no ho
kompleksidade espesiál.
6. Bainhira de’it karik prosedimentu hahú ona tuir rekerimentu
husi interesadu ida, no Konsellu Imprensa bele foti
deliberasaun atuhodi la adota diretiva ida ka
rekomendasaun ruma, prosedimentu ne’e arkivadu no
rekerente, órgaun sira komunikasaun sosiál nian no
jornalista sira ne’e sei hetan notifikasaun kona-ba
deliberasun ne’e.
Artigu 43.o
Publisidade
1. Sei publika diretiva sira iha Jornál Repúblika no fó-sai ba
fatin hotu-hotu ne’ebé presiza, tuir pedidu husi Konsellu
Imprensa nian, liuliu:
a) Ba órgaun sira hotu-hotu komunikasaun sosiál públiku
nian;
b) Atu órgaun sira komunikasaun sosiál nian, no mós
organizasaun jornalista nian hotu-hotu bele hatene, ho
pedidu ida atubele fó-sai mós ba sira-nia kolaboradór
hotu-hotu.
c) Ba meiu sira seluk ne’ebé konsidera própriu dunik ba
situasaun ne’e.
2. Rekomendasaun sira ne’e sei tranzmite ba parte interesada
sira no tenke fó-sai gratuitu no obrigatóriu ba-iha órgaun
sira komunikasaun sosiál nian ne’ebé relasiona ho asuntu
ne’e, hodi kumpre rekizitu sira tuirmai ne’e:
a) Identifikasaun ne’ebé klaru kona-ba sa’ida maka hatete
hosi rekomendasaun Konsellu Imprensa nian;
b) Fó-sai iha fatin ka momentu ne’ebé ema hotu bele haree,
sein prejudika indikasaun konkreta sira husi Konsellu
Imprensa nian kona-ba aspetu ida ne’e ba-iha
deliberasaun ne’ebé foti tanba asuntu ida ne’e.
c) Divulgasaun to’o oras haatnulu resin ualu ka iha
edisaun dahuluk ne’ebé remata ona hafoin notifiksaun.
3. Iha kazu hirak ne’ebé tenke iha justifikasaun, Konsellu
Imprensa bele husu divulgasaun rekomendasaun sira nian
tuir regra sira temi iha númeru 1.
4. Diretiva no rekomendasaun sira sei publika ba-iha sítiu
eletróniku Konsellu Imprensa nian.
Seksaun III
Prosedimentu mediasaun nian

Artigo 44.º
Âmbito de aplicação

Artigu 44.o
Ámbitu aplikasaun nian

1. O procedimento de mediação aplica-se aos litígios que resultem do exercício da atividade jornalística, na relação
entre os cidadãos, as organizações, os órgãos do Estado e
o órgãos de comunicação social, em resultado de

1. Prosedimentu mediasaun nian bele aplika ba litíjiu (problema)
hirak ne’ebé maka mosu tanba hala’o atividade jornalistika
sira, bainhira iha relasaun entre sidadaun, organizasaun,
órgaun Estadu nian sira no órgaun sira komunikasaun
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comportamento suscetível de configurar violação da Lei
da Comunicação Social, do Código de Ética dos Jornalistas
ou de outras normas jurídicas na área da comunicação social
cuja supervisão seja da competência do Conselho de
Imprensa.

sosiál nian, tanba hahalok ne’ebé bele hatudu violasaun
hasoru Lei Komunikasaun Sosiál, hasoru Kódigu Étika
Jornalista nian sira ka hasoru norma juridiku hirak seluk iha
área komunikasaun sosiál nian ne’ebé ninia supervizaun
tama iha kompeténsia Konsellu Imprensa nian.

2. A aplicação do procedimento de mediação depende de
acordo expresso de todas as partes envolvidas.

2. Aplikasaun prosedimentu mediasaun nian depende ba
akordu ne’ebé maka parte hirak envolvidu ne’e hatete.

3. O procedimento de mediação não tem por finalidade a
resolução do litígio, visando, antes, promover a negociação
de um acordo, e consiste:

3. Prosedimentu mediasaun nia finalidade la’ós atu rezolve
litíjiu, maibé atu promove negosiasaun kona-ba akordu ida
, no sai hanesan:

a) Na consulta com as partes, em conjunto ou
separadamente, para facilitar a comunicação entre elas;

a) Konsulta ho parte sira, hamutuk ka ketak-ketak, hodi
fasilita komunikasaun entre sira;

b) Na assessoria às partes para compreenderem as
respetivas perspetivas, objetivos, constrangimentos e
factos relevantes;

b) Tulun parte sira atu kompreende perspetiva, objektivu,
difikuldade no faktu hirak relevante ;

c) Na orientação no processo de negociação e busca de
uma solução mutuamente aceitável para o litígio; e
d) Caso a resolução global do litígio não seja possível no
contexto da mediação, no esclarecimento das questões
que possam ser resolvidas neste âmbito.
4. A aplicação do procedimento de mediação não prejudica a
possibilidade das partes recorrerem à arbitragem ou aos
tribunais, nos termos gerais.

c) Orientasaun ba-iha prosesu negosiasaun nian no buka
solusaun ida ne’ebé parte rua hatán ba litíjiu ne’e; no
d) Karik la hetan solusaun globál ba litíjiu iha kontestu
mediasaun nian, ba-iha esklaresimentu kona-ba kestaun
hirak ne’ebé bele rezolve iha ámbitu ida ne’e.
4. Aplikasaun prosedimentu mediasaun nian sei la prejudika
parte sira atu bele rekorre ba arbitrajen ka ba tribunal sira,
hanesan prevee ona iha regra jerál sira.
Artigu 45.o
Mediasaun

Artigo 45.º
Mediação
1. O Presidente indica um membro do Conselho de Imprensa,
que é acompanhado por, no mínimo, um técnico do
Conselho de Imprensa com formação jurídica para conduzir
a mediação.
2. A data, hora e local de quaisquer reuniões de mediação são
marcadas em consulta com as partes.
3. Em caso de sucesso da mediação, os termos do acordo são
reduzidos a escrito e assinados pelo requerente e pelo
requerido, pondo termo ao processo.

1. Prezidente foti membru Konsellu Imprensa nian ida, ne’ebé
akompaña hosi, mínimu tekniku Konsellu Imprensa nian
ida ne’ebé hetan formasaun jurídika atu bele dirije
mediasaun.
2. Data, oras no fatin ba naran sorumutuk mediasaun nian ida
sei marka liuhosi konsulta parte sira.
3. Karik mediasaun hetan susesu, maka regra sira akordu nian
sei hakerek hotu iha surat no asina hosi rekerente no hosi
rekeridu, hodi hakotu prosesu ne’e.

4. O resultado do acordo previsto no número anterior é
publicado no sítio eletrónico do Conselho de Imprensa.

4. Rezultadu hosi akordu ne’ebé prevee ona iha númeru ida
uluk sei publika iha sitiu elektroniku Konsellu Imprensa
nian.

5. Frustrando-se a mediação, o Conselho de Imprensa arquiva
o procedimento ou converte-o oficiosamente no
procedimento comum.

5. Karik la hetan susesu ba mediasaun, maka Konsellu
Imprensa arkiva prosedimentu ne’e, ka hatama hanesan
ofísiu ida ba-iha prosedimentu komún.

Secção IV
Procedimento contraordenacional

Seksaun IV
Prosedimentu kontraordenasionál

Artigo 46.º
Contraordenações

Artigu 46.o
Kontraordenasaun sira

O procedimento sancionatório por infração às disposições da
Lei da Comunicação Social é regulado em diploma próprio,
nos termos do artigo 40.º da Lei da Comunicação Social.

Prosedimentu sansaun nian tanba violasaun ba regra sira iha
Lei Komunikasaun Sosiál nian ne’e, regula iha diploma própriu,
tuir artigu 40.o Lei Komunikasaun Sosiál nian.
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Secção V
Procedimento regulamentar

Seksaun V
Prosedimentu regulamentár

Artigo 47.º
Regulamentos

Artigu 47.o
Regulamentu sira

1. Os regulamentos do Conselho de Imprensa devem observar
os princípios da legalidade, da necessidade, da clareza, da
participação e da publicidade.

1. Regulamentu sira Konsellu Imprensa nian tenke kumpri
prinsípiu sira legalidade, nesesidade, klareza, partisipasaun
no publisidade.

2. Previamente à aprovação ou alteração de qualquer regulamento, o Conselho de Imprensa divulga o respetivo projeto,
faculta aos interessados cópia do mesmo e publica-o no
seu sítio eletrónico.

2. Molok halo aprovasaun ka alterasaun ba kualkér
regulamentu, Konsellu Imprensa sei fó-sai projetu ne’e,
fahe ba interesadu sira kópia projetu nian no publika projetu
ne’e ba-iha ninia sítiu eletróniku.

3. Os interessados dispõem de um prazo de trinta dias para
emitir os comentários e apresentar sugestões sobre o
projeto previsto no número anterior.

3. Interesadu sira sei iha prazu loron tolunulu nia laran atuhodi
fó-sai komentáriu sira no hato’o sujestaun sira kona-ba
projetu ne’ebé temi iha númeru ida uluk.

4. O relatório preambular dos regulamentos fundamenta as
decisões tomadas, com necessária referência aos
comentários e sugestões que tenham sido feitos ao projeto.

4. Relatóriu ne’ebé inklui iha preámbulu regulamentu nian sai
fundamentu ba desizaun sira ne’ebé foti, ho referénsia
ne’ebé maka presiza ba komentáriu no sujestaun sira ne’ebé
halo ba-iha projetu ne’e.

5. O processo de consulta descrito nos números anteriores
não se aplica aos regulamentos destinados a regular
exclusivamente a organização e o funcionamento interno
do Conselho de Imprensa.

5. Prosesu konsulta nian ne’ebé haktuir iha númeru sira uluk
la aplika ba regulamentu sira ne’ebé atuhodi regula dunik
organizasaun no funsionamentu internu Konselu Imprensa
nian.

6. Os regulamentos do Conselho de Imprensa que contenham
normas de eficácia externa são publicados no Jornal da
República, no sítio eletrónico do Conselho de Imprensa e
amplamente divulgados, a pedido do Conselho de
Imprensa, nomeadamente:

6. Regulamentu sira Konsellu Imprensa nian ne’ebé iha norma
sira efikásia esterna sei publika ba-iha jornál Repúblika,
ba-iha sítiu eletróniku Konsellu Imprensa nian no fó-sai ba
hotu-hotu, bainhira Konsellu Imprensa husu, liu-liu:

a) Por todos os órgãos de comunicação social públicos;

a) Ba órgaun hotu-hotu komunikasaun sosiál públiku
nian;

b) Para conhecimento de todos os órgãos de comunicação
social e de todas as organizações de jornalistas, com
pedido de ampla divulgação junto dos seus colaboradores;
c) Por outros meios considerados adequados à situação.
Secção VI
Procedimentos de acesso à profissão de jornalista
Artigo 48.º
Estágio profissional
O estágio profissional segue as regras previstas na Lei da
Comunicação Social.

b) Ba koñesimentu órgaun hotu-hotu komunikasaun sosiál
nian no organizasaun hotu-hotu jornalista sira nian
bainhira husu atu fó-sai tomak ba ninia kolaboradór
sira;
c) Ba meiu sira seluk ne’ebé konsidera loos dunik ba
situasaun ne’e.
Seksaun VI
Prosedimentu asesu ba profisaun jornalista nian
Artigu 48.o
Estájiu profisionál
Estájiu profisionál sei tuir regra sira prevee ona iha Lei
Komunikasaun Sosiál nian.

Artigo 49.º
Exame de final de estágio
As regras aplicáveis ao exame de final de estágio previsto no
número 6 do artigo 16.º da Lei da Comunicação Social são
aprovadas por regulamento do Conselho de Imprensa.

Artigu 49.o
Ezame finál estájiu nian
Regra sira ne’ebé bele aplika ba ezame finál estájiu nian temi
iha númeru 6 artigu 16.o hosi Lei Komunikasaun Sosiál nian sei
hetan aprovasaun hosi regulamentu Konsellu Imprensa nian.

Artigo 50.º
Carteira profissional

Artigu 50.o
Karteira profisionál

A atribuição da carteira profissional é regulada em decreto-lei,
nos termos do número 2 do artigo 13.º da Lei da Comunicação
Social.
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Secção VII
Procedimento disciplinar

Seksaun VII
Prosedimentu disiplinár

Artigo 51.º
Poder disciplinar

Artigu 51.o
Podér disiplinár

O exercício do poder disciplinar sobre os jornalistas é regido
por regulamento do Conselho de Imprensa, nos termos da
alínea c) do artigo 44.º da Lei da Comunicação Social.

Ezerse podér disiplinár ba jornalista sira sei regula liuhosi
regulamentu Konsellu Imprensa nian, tuir alínea c) artigu 44.o
hosi Lei Komunikasaun Sosiál nian.

Secção VIII
Registo dos órgãos e meios de comunicação social

Seksaun VIII
Rejistu órgaun no meiu sira komunikasaun sosiál nian

Artigo 52.º
Registo

Artigu 52.o
Rejistu

Os elementos a constar do registo previsto no artigo 28.º e na
alínea e) do artigo 44.º da Lei da Comunicação Social e o
respetivo procedimento são estabelecidos em regulamento do
Conselho de Imprensa.

Elementu sira ne’ebé atu inklui iha rejistu ne’ebé prevee ona
iha artigu 28.o no alínea e) artigu 44.o hosi Lei Komunikasaun
Sosiál nian no ninia prosedimentu, ne’e sei estabelese iha
regulamentu Konsellu Imprensa nian.

Secção IX
Pareceres e relatórios

Seksaun IX
Paresér no relatóriu sira

Artigo 53.º
Pareceres e relatórios

Artigu 53.o
Paresér no relatóriu sira

Sem prejuízo da legislação aplicável, a emissão de pareceres e
relatórios segue o disposto nos artigos 36.º a 39.º.

Sein prejuízu ba lejislasaun ne’ebé bele aplika, maka fó-sai
paresér no relatóriu sira sei tuir regra sira ne’ebé prevee iha
artigu sira 36.o to’o 39.o .

RESOLUÇÃO DO GOVERNO N.º 26/2015

Assim,
O Governo resolve nos termos das alíneas d) e e) do artigo
116.º da Constituição da República, o seguinte:

de 5 de Agosto
CRIA A COMISSÃO DA REFORMA FISCAL

1. Estabelecer a Comissão para a Reforma Fiscal, doravante
designada por Comissão.

Considerando que o Governo, no âmbito do seu Programa, irá
dar início a uma reforma fiscal que constitui uma das prioridades
no programa do VI Governo Constitucional.

2. A Comissão é constituída pela seguinte equipa técnica, a
qual deverá trabalhar em estreita colaboração com a
Coordenadora da Reforma Fiscal:

Considerando a necessidade de alcançar uma maior sustentabilidade orçamental e de se proceder à modernização e
consolidação da administração fiscal.

a) Direção-Geral das Alfândegas, do Ministério das
Finanças;

Considerando a necessidade de se implementarem mecanismos
eficientes de combate à fraude e evasão fiscal, de se melhorar
o sistema informático da administração fiscal, a justiça
tributária, e ainda, a capacitação dos recursos humanos a
trabalhar na área fiscal.
Considerando ainda a necessidade de se proteger a sustentabilidade fiscal a médio e longo prazo, de forma a se alcançar um
equilíbrio entre as despesas e as receitas cobradas pelo Estado
e, nomeadamente de se proteger o Fundo Petrolífero para as
gerações vindouras e assegurar que o Estado consegue
cumprir as suas obrigações para com os seus cidadãos.
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b) Direção-Geral de Impostos, do Ministério das Finanças;
c) Unidade de Sistemas de Informação do Gabinete do
Primeiro-Ministro;
d) Direção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços
Cadastrais, do Ministério da Justiça;
e) Direção-Geral dos Transportes e Comunicações, do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações;
f) Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação
(UPMA), do Gabinete do Primeiro-Ministro;
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