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  COMUNICADO DE IMPRENSA 

Parlamento Nacional halo apreciação ba Conta  

Geral de Estado 2016. 

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária extraor-

dinária iha loron 4 fulan outubro tinan 2018 halo apreci-

ação ba Conta Geral de Estado tinan 2016 nian. 

Iha discussão ne’e bancada FRETILIN liu hussi Depu-

tada Maria Angelica Rangel da Costa dos Reis, hato’o 

declaração politica hodi hussu ba Governo considera 

recomendação sira ne’ebé tribunal apresenta. 

Hafoin declaração política, Comissão C ne’ebé trata as-

suntos Finanças Públicas, apresenta relatório no parecer 

comissão nian kona-ba Conta Geral de Estado ne’e. 

Ministra das Finanças em exercício Sara Lobo Brites, 

hatete Governo esforço makas hodi implementa reco-

mendação sira hussi tribunal, hanessan mós preocupa-

ção sira hussi Deputado sira-nian oinsá hatuur loloos 

principio orçamento ninian. 

Governo continua cria condição sira ne’ebé eficiente atu 

halo atendimento ne’ebé di’ak no garante boa governa-

ção. Governo reconhece katak sei iha deficiência balun 

iha sistema orçamento ninian. 

Entretanto Deputado sira hussu ba Governo liuliu Mi-

nistério das Finanças hodi halo tuir recomendação sira 

hussi tribunal nune’e garante duni sistema financeira ida 

ne’ebé di’ak liu no eficiência iha futuro mai. 

Liu hussi discussão naruk, Deputado sira aprecia Conta 

Geral de Estado ne’e voto unanimidade 55 votos a fa-

vor, 0 contra no 0 abstenções. 

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Parla-

mento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha hussi 

membro da Mesa sira no hetan presença hussi Ministra 

das Finanças em exercício, Sara Lobo Brites, no Secre-

tário de Estado da Comunicação Social, Merícico Juve-

nal dos Reis.  

==== 

Parlamento Nacional apreciou a Conta Geral de  

Estado de 2016. 

O Parlamento Nacional, em reunião Plenária extraordi-

nária, no dia 4 de outubro de 2018, realizou a aprecia-

ção da Conta Geral de Estado de 2016. 

Nesta discussão, a bancada FRETILIN, através da De-

putada Maria Angelica Rangel da Costa dos Reis, em 

forma de declaração política, pediu ao Governo que 

considerasse as recomendações apresentadas pelo tribu-

nal. 

Depois da declaração política, a Comissão C, que trata 

sobre os assuntos Finanças Públicas, apresentou o rela-

tório e parecer da comissão sobre a Conta Geral de Es-

tado. 

A Ministra das Finanças em exercício, Sara Lobo Bri-

tes, informou que o Governo se vai esforçar para imple-

mentar as recomendações do tribunal, que são iguais às 

preocupações dos Deputados, para garantir o princípio 

do orçamento. 

O Governo continua a estabelecer as condições mais 

eficientes, para fazer um bom atendimento e garantir 
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uma boa governação. O Governo reconheceu algumas 

deficiências no sistema do orçamento. 

Entretanto, os Deputados pediram ao Governo, princi-

palmente ao Ministério das Finanças, para cumprir as 

recomendações do tribunal para garantir um bom siste-

ma financeiro e mais eficiência no futuro. 

Depois de uma longa discussão, os Deputados aprecia-

ram a Conta Geral de Estado, aprovando por unanimi-

dade com 55 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. 

Esta sessão Plenária foi presidida pelo Presidente do 

Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado 

pelos membros da Mesa, e contou com a presença da 

Ministra das Finanças em exercício, Sara Lobo Brites, e 

pelo Secretário de Estado da Comunicação Social, Me-

rícico Juvenal dos Reis.  


