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Discussão na Especialidade do OGE 2016.

O Parlamento Nacional iniciou hoje, 15 de dezembro 
de 2015, a discussão e votação na especialidade da 
proposta de Orçamento Geral do Estado para 2016. 

No início da reunião plenária foi lido o relatório dos 
trabalhos desenvolvidos pela Comissão Eventual 
para a Recolha e Análise de Propostas de Alteração 
Consensuais à Proposta de Lei nº 33/III (4ª) - Orça-
mento Geral do Estado para 2016,  seguindo-se a dis-
cussão do texto único subs  tu  vo apresentado pela 
Comissão ao Plenário. 

O texto único subs  tu  vo foi aprovado com 54 votos 
a favor, 0 votos contra e 8 abstenções, tendo o mes-
mo sido incorporado na proposta de lei orçamental. 

Na discussão na especialidade o Parlamento Na-
cional iniciou o debate sobre o orçamento para cada 
ministério, secretaria de estado e órgão autónomo.

Foi aprovado já o orçamento para os seguintes 
órgãos: 
-  Presidência da República com um montante de 6,8 
milhões de dólares americanos, 
-   Parlamento Nacional com 15,167 milhões, 
-  Primeiro-Ministro com 13,073 milhões, 
- Ministro de Estado da Presidência do Conselho de 
Ministros, incluindo as Secretarias de Estado que tu-
tela, 12,185 milhões 
- Ministro de Estado da Presidência do Conselho de 
Ministros, excluindo SECM, SEAP, e SECS, 3,964 mil-
hões, 

- Secretaria de Estado do Conselho de Ministros 
4,244 milhões, 
- Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares 
0,153 milhões, 
- Secretaria de Estado da Comunicação Social 3,824 
milhões), 
- Ministro do Estado Coordenador dos Assuntos Soci-
ais 1,552 milhões e 
- Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Soci-
oeconómica da Mulher 1,673 milhões.

A discussão na especialidade con  nua no dia 16 de 
dezembro de 2015 para discu  r o orçamento de 
outros ministérios, secretarias de estado e órgãos 
autónomos.
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