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  COMUNICADO DE IMPRENSA 

Parlamento Nacional aprova ona OGE 2019 

Parlamento Nacional liu hussi sessão Plenária extraordi-

nária iha loron 22 fulan dezembro tinan 2018, aprova 

ona Orçamento Geral de Estado tinan 2018 nian, ho 40 

votos a favor, 25 contra no 0 abstenções. 

Discussão OGE 2019 ne’e hahú iha loron 6 too loron 22 

fulan dezembro tinan 2018. 

OGE 2019 ne’e ho montante inicial $1.827 milhões de 

dólares. Durante discussão liuliu iha especialidade mos-

su proposta aditamento, alteração inclui transferência 

balun hussi dotação ida ba dotação seluk iha orçamenta 

ne’e hodi sa´e ba $2.132 milhões de dólares.  

Hafoin votação final global, Presidente do Parlamento 

Nacional fó tempo ba bancada parlamentar sira hodi 

hato’o declaração de voto no discurso hussi Primeiro-

Ministro. 

Ho aprovação iha final global ne’e, Comissão de Finan-

ças Públicas sei halo redação final antes entrega ba Pre-

sidente do Parlamento Nacional no ikus mai liu hussi 

Decreto Parlamento Nacional haruka ba Presidente da 

República. 

Discussão ba OGE 2019 ne’e preside hussi Presidente 

do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompa-

nha hussi membro da Mesa sira, no hetan presença hussi 

Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, no membro Go-

verno tomak. 

==== 

O Parlamento Nacional aprovou o OGE para 2019 

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária extraordi-

nária no dia 22 de dezembro de 2019, aprovou o Orça-

mento Geral de Estado para 2019, com 40 votos a favor, 

25 contra e 0 abstenções. 

Esta discussão do OGE para 2019 começou no dia 6 e 

terminou a 22 de dezembro de 2018. 

O OGE para 2019 apresenta um montante de inicial $1. 

827 milhões. Durante as discussões, sobretudo na espe-

cialidade, houve muitas propostas de aditamentos e alte-

rações, bem como de algumas transferências da dotação 

inicial para outra dotação deste orçamento, atingido o 

montante de $2.132 milhões. 

Depois da votação final global, o Presidente do Parla-

mento Nacional deu tempo às bancadas parlamentares 

para apresentarem as declarações de voto e para o dis-

curso pelo Primeiro-Ministro. 

Com esta aprovação final global, a Comissão de Finan-

ças Públicas vai preparar a redação final antes de a en-

tregar ao Presidente do Parlamento Nacional e, no fim, 

através de Decreto do Parlamento Nacional, será envia-

da ao Presidente da República. 

Esta discussão do OGE foi presidida pelo Presidente do 

Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado 

pelos membros da Mesa, e contou com a presença do 

Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, bem como dos 

membros do Governo. 
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