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  COMUNICADO DE IMPRENSA 

Parlamento Nacional aprova ona OGE 2019 iha Ge-

neralidade 

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária extraor-

dinária iha loron 12 fulan dezembro tinan 2018, aprova 

ona Proposta Orçamento Geral de Estado 2019 nian iha 

generalidade, ho 40 votos a favor, 25 contra no 0 abs-

tenções. 

Antes hala’o votação, bancada parlamentar sira hato’o 

declaração bancada nian kona-ba Proposta OGE 2019 

inclui politica VIII Governo Constitucional nian. 

Proposta OGE ba 2019 hamutuk 1.827 milhões ne’ebé 

fahe ba Salários e Vencimento $ 214,046 milhões, Bens 

e Serviços $478,262 milhões, Transferências Publicas $ 

705,117 milhões, Capital Menor $29,401 milhões, no 

Capital de Desenvolvimento $400,173 milhões. 

Hafoin aprovação iha Generalidade, iha parte loraik 

continua kedas halo discussão ba especialidade. 

Debate OGE ne’e preside hussi Presidente do Parlamen-

to Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, acom-

panha hussi membro Mesa sira no hetan presença hussi 

Primeiro-Ministro Taur Matan Ruak, no membro sira 

Governo nian. 

==== 

Parlamento Nacional aprovou o OGE para 2019 na 

Generalidade 

O Parlamento Nacional, em reunião Plenária extraordi-

nária, no dia 12 de dezembro de 2018, aprovou na Ge-

neralidade a Proposta de Orçamento Geral de Estado 

para 2019 com 40 votos a favor, 25 contra e 0 absten-

ções. 

Antes de votação, as bancadas parlamentares fizeram as 

declarações das bancadas sobre a Proposta de OGE para 

2019, incluindo a política do VIII Governo Constitucio-

nal. 

A Proposta OGE para 2019, no total de $1.827 milhões, 

divide-se em Salários e Vencimento, no valor de 

$214,046 milhões, em Bens e Serviços com $478,262 

milhões, em Transferências Públicas com $705,117 mi-

lhões, em Capital Menor com $29,401 milhões e em 

Capital de Desenvolvimento com $400,173 milhões. 

Depois de aprovação na Generalidade, na parte da tarde, 

continuam a discussão na especialidade. 

Este debate do OGE foi presidido pelo Presidente do 

Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa 

Amaral, acompanhado pelos membros da Mesa, e con-

tou com a presença do Primeiro-Ministro Taur Matan 

Ruak e dos membros do Governo. 
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