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Estatuto dos Funcionários Parlamentares, aprovado pela Lei
n.º 10/2016, de 8 de julho, que estabelece que o Estatuto é
também aplicável aos demais trabalhadores que,
independentemente da modalidade de vinculação e da
constituição da relação jurídica de trabalho, exerçam funções
nos órgãos, serviços e gabinetes do Parlamento Nacional, o
contrato de prestação de serviço celebrado com o Sr. Francelino
Filipe de Carvalho Simões é correspondente ao do 1º escalão
da categoria de Assistente do Grau F, com salário, demais
direitos e deveres correspondentes, nos termos do referido
Estatuto dos Funcionários Parlamentares.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 18 de
Setembro de 2019 até ao final da Legislatura.

Publique-se no Jornal da República.

Parlamento Nacional, 23 de Setembro de 2019.

A Secretária-Geral do Parlamento Nacional

Cedelizia Faria dos Santos

Despacho nº 17/2019/ SG

Nomeação da Secretária para exercer função no gabinete da
Secretária-Geral do Parlamento Nacional

Nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 67.º da Lei
n.º 12/2017, de 24 de Maio – Lei de Organização e
Funcionamento da Administração Parlamentar (LOFAP), que
prevê que o Secretário-Geral dispõe de gabinete próprio, com
posto por um secretário e um motorista, da sua livre escolha e
nomeação, procede-se à nomeação da Sra. Lize Ângela Ribeiro
Panão, para exercer funções de Secretária da Secretária Geral
do Parlamento Nacional.

E, uma vez que, ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 1º do
Estatuto dos Funcionários Parlamentares, aprovado pela Lei
n.º 10/2016, de 8 de julho, que estabelece que o Estatuto é
também aplicável aos demais trabalhadores que,
independentemente da modalidade de vinculação e da
constituição da relação jurídica de trabalho, exerçam funções
nos órgãos, serviços e gabinetes do Parlamento Nacional, o
contrato de prestação de serviço celebrado com a Sra. Lize
Ângela Ribeiro Panão é o correspondente ao do 1º escalão da
carreira de Administrativa Parlamentar, com salário, demais
direitos e deveres correspondentes, nos termos do referido
Estatuto dos Funcionários Parlamentares.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 14 de
Outubro de 2019 até ao final da Legislatura.

Publique-se n o Jornal da República.

Parlamento Nacional, 24  de Outubro de 2019.

A Secretária-Geral do Parlamento Nacional

Cedelizia Faria dos Santos

Despacho nº484 /2019/ SG

Nomeação de motorista para exercer função no gabinete da
Secretária-Geral do Parlamento Nacional

Nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 67.º da Lei
n.º 12/2017, de 24 de Maio – Lei de Organização e
Funcionamento da Administração Parlamentar (LOFAP), que
prevê que o Secretário-Geral dispõe de gabinete próprio,
composto por um secretário e um motorista, da sua livre escolha
e nomeação, procede-se à nomeação do Sr. Francelino Filipe
de Carvalho Simões, motorista profissional, para exercer
funções de Motorista da referida Secretária Geral do
Parlamento Nacional.

E, uma vez que, ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 1º do

DESPACHO N.O 056/PM/X/2019

Organização da celebração nacional do 44.o Aniversário da
Proclamação da Independência da República Democrática

de Timor-Leste

Considerando que no próximo dia 28 de novembro de 2019 se
assinalará o 44.o aniversário da Proclamação da Independência
da República Democrática de Timor-Leste;

Tendo presente que a Proclamação da Independência da
República Democrática de Timor-Leste correspondeu às
aspirações e vontade maioritária do nosso Povo que decidiu
tomar em mão o seu próprio futuro e decidir o seu próprio
destino;

Reconhecendo que a evocação e celebração da data de
fundação da nossa amada Pátria, constitui um momento de
reafirmação do nosso compromisso com a mesma e de exaltação
dos valores e dos princípios do nosso Povo, o que contribui
de forma indelével para o reforço da união de todos os
timorenses quer residam em território nacional quer se
encontrem na diáspora;

Atendendo a que a superior importância da efeméride que se
assinala no próximo dia 28 de Novembro impõe que se
assegurem a organização e a realização de cerimónias oficiais
nacionais condignas;
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Assim, ao abrigo do n.o 3 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 14/
2018, de 17 de agosto, que aprovou a orgânica do VIII Governo
Constitucional:

1.  Encarrego Sua Excelência o Senhor Vice-Ministro da
Administração Estatal e Ministro interino, Dr. Abílio José
Caetano, de liderar a organização e realização das cerimónias
oficiais nacionais de celebração do 44.o aniversário da
Proclamação da Independência da República Democrática
de Timor-Leste, as quais terão lugar no próximo dia 28 de
novembro de 2019, na cidade de Díli;

2.  Mandato Sua Excelência o Senhor Vice-Ministro da
Administração Estatal e Ministro interino para promover a
realização das diligências necessárias, e conformes com a
lei, para assegurar a organização e realização das cerimónias
oficiais nacionais a que se refere o número anterior;

3.  Instruo Sua Excelência o Senhor Vice-Ministro da
Administração Estatal e Ministro interino para que
estabeleça com os demais órgãos de soberania os contatos
necessários para assegurar a organização e realização das
cerimónias oficiais nacionais a que se refere o n.o 1, com a
participação dos mesmos;

4.  Instruo todos os membros do VIII Governo Constitucional
para que prestem a Sua Excelência o Senhor Vice-Ministro
da Administração Estatal e Ministro interino a assistência
e o apoio que este solicite com vista a assegurar a
organização e realização das cerimónias oficiais nacionais
a que se refere o n.o 1;

5.  Autorizo Sua Excelência o Senhor Vice-Ministro da
Administração Estatal e Ministro interino a aprovar o
programa e o relatório de atividades relativos à organização
e realização das cerimónias oficiais nacionais a que se refere
o n.o 1 e para cuja elaboração devem participar os demais
órgãos de soberania e os demais membros do VIII Governo
Constitucional;

6.  Determino que o presente despacho entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação e produz efeitos desde a
data da sua assinatura.

Cumpra-se.

Díli, 29  de Outubro de 2019

______________
Taur  Matan  Ruak
Primeiro-Ministro

DESPACHO N.O 057/PM/X/2019

Nomeação do Governador e do Governador Substituto da
República Democrática de Timor-Leste no Conselho de

Governadores do Banco Asiático de Investimento em
Infraestruturas

Considerando que através da Resolução do Parlamento
Nacional n.o 17/2017, de 25 de julho, a República Democrática
de Timor-Leste aderiu ao Acordo que criou o Banco Asiático
de Investimento em Infraestruturas, tornando-se, dessa forma,
membro deste;

Considerando que nos termos do referido Acordo, os membros
do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas têm o
direito de se fazer representar no Conselho de Governadores,
nomeando, para esse efeito, um Governador e um Governador
Substituto;

Considerando que o Governador e o Governador Substituto
são nomeados por cada membro do Banco Asiático de
Investimento em Infraestruturas pelo tempo que cada membro
desejar;

Considerando que não se encontra em vigor no ordenamento
jurídico timorense qualquer norma que expressamente atribua
a um órgão a competência para nomear o Governador e o
Governador Substituto que representarão a República
Democrática de Timor-Leste no Conselho de Governadores
do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas;

Considerando que a alínea l) do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-
Lei n.o 14/2018, de 17 de agosto, prevê que “compete ao
Primeiro-Ministro exercer as demais competências previstas
na Constituição e na lei que não estejam atribuídas a outro
membro do Governo”;

Considerando que, em regra, a República Democrática de
Timor-Leste se faz representar junto dos bancos internacionais
de desenvolvimento através do membro do Governo
responsável pelas finanças do Estado;

Considerando que é desejável que a representação do Estado
Timorense no Conselho de Governadores do Banco Asiático
de Investimento em Infraestruturas integre uma personalidade
profundamente conhecedora da instituição e dos seus
mecanismos de funcionamento, nomeadamente por ter
acompanhado o processo de adesão à organização em causa;

Considerando que o Dr. Hélder Lopes é um profundo
conhecedor da economia nacional timorense, das finanças
públicas do nosso Estado e da organização e funcionamento
do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, na
medida em que desempenhou as funções de Vice-Ministro
das Finanças e acompanhou o processo de adesão da
República Democrática de Timor-Leste ao referido banco;

Assim,

ao abrigo do disposto pela alínea l) do n.o 2 do artigo 6.o do
Decreto-Lei n.o 14/2018, de 17 de agosto, decido:
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1.  Nomear a Dra. Sara Lobo Brites, Vice-Ministra das Finanças
e Ministra interina, para representar o Governo da República
Democrática de Timor-Leste no Conselho de Governadores
do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, com
o estatuto de Governadora;

2.  Nomear o Dr. Hélder Lopes, Assessor Sénior do Ministério
das Finanças para as áreas da Economia e Gestão das
Finanças Públicas, para representar o Governo da República
Democrática de Timor-Leste no Conselho de Governadores
do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, com
o estatuto de Governador Substituto;

3.  Que o presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação, produzindo efeitos desde a data da sua
assinatura.

Cumpra-se.

Díli, 29 de outubro de 2019

Taur Matan Ruak
Primeiro-Ministro

Considerando  que o aumento da capacidade da bandalarga
de satélite de 200Mbps para 1Gbps  melhorará o  funcionamento
das aplicações eletrónicas de suporte à atividade da
administração pública;

Considerando que o contrato que se visa adjudicar nas
equência do processo de  aprovisionamento  para  cuja  abertura
se peticionou      a autorização  do Primeiro- Ministro  tem  um
preço  estimado entre 1 e 5 milhões de dólares americanos e
que o  mesmo será  pago com contra  partidanas dotações
orçamentais do Ministério dos Transportes e Comunicações
para o ano financeiro de 2020;

Considerandoque compete ao Primeiro-Ministro aprovar os
processos  de aprovisionamento destinados  à adjudicação
de contratospúblicoscujospreços se estimem entre 1 e 5 milhões
de dólares e cujo pagamento  não se faça com contrapartida
no Fundo das Infraestruturasnem no Fundo de
Desenvolvimento do Capital Humano;

Considerando que compete ao órgão responsável pelo início
do processo de aprovisionamento determinar a tipo logia do
procedimento de aprovisionamentosegundo a qual aquele
tramitará;

Considerando que o concurso público internacional é
obrigatório  para a  adjudicação de  contratos relativos a
serviços técnicos, cujo valor estimado exceda os US$ 250 000
(duzentos e cinquenta  mil dólares americanos);

Considerando que não devem sera Adjudicados e não podem
seras sinados contratos públicos para o quais não se encontre
devidamente cabimenta do o pagamento do respetivo preço;

Assim,

aoabrigo da alínea d) do n.o 1 do artigo 15.o,  do artigo 46.o, do
n.o 1 do artigo 47.o e da alínea b) do n.o 2 do Artigo 39.o, todos,
do Regime Jurídico do Aprovisionamento e do n.o 3 do artigo
6.o do Decreto-Lei n.o 14/2018, de 17 de agosto:

1.    Aprovo a abertura do procedimento de aprovisionamento
destinado à adjudicação de um contrato público Para a
aquisição de serviços de atualização da banda larga de
satélite de 200 Mbps para 1 Gbps;

2.  Determino que o procedimento de aprovisionamento a que
alude o número anterior tramite sob a forma de concurso
público internacional;

3.  Instruo a Comissão Nacional de Aprovisionamento,
responsável pela organização e condução do processo de
aprovisionamento, para que faça constar, dos documentos
do concurso, a informação de que a adjudicação do
contrato público em questão dependerá da existência de
dotação orçamental para o pagamento do respetivo preço;

4.  Determino que a adjudicação e assinatura do contrato
público adjudicado na sequência do procedimento de
aprovisionamento a que se alude no n.o 1 só se poderão
realizar após confirmação de dotação orçamental para o
pagamento do respetivo preço;

DESPACHO N.O058PM/X/2019

Autorização da abertura do procedimento de
aprovisionamento para a adjudicação de um contrato público
para a aquisição de serviços de atualização da banda larga

de satélite de 200 Mbps para 1 Gbps

Consideran do que, no seu Programa, o Governo assumiu o
objetivo de adotar tecnologia de informação moderna na
função pública, para apoiar a coesão do Executivo e as
iniciativas de e-government;

Considerando que para a concretização do objetivo
programático  do governotornar-se-á necessário assegurar  um
melhor acesso dos  órgãos e dos serviços da  administração
pública à internet;

Consideran do que através do ofício com a referência n.o 291/
GMTC/IX/2019, de 4 de setembro de 2019, SuaExcelência o
Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações, Dr. José
Agustinho da Silva, solicitou a  aprovação do Primeiro-
Ministro para a abertura de um procedimento de
aprovisionamento destinado à adjudicação de um
contratopúblico de aquisição de serviços de atualização da
bandalarga de satélite de 200Mbps para 1Gbps;

Considerando que o aumento da capacidade da bandalarga de
satélite de 200 Mbps para 1Gbps permitirá o aumento do
número de órgãos e serviços públicos que integram a
redeinformática do Governo, da capacidade de transmissão de
dados entre osmesmos e da suaacessibilidade à internet;
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ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak, loron  ida-ne’e, iha kartóriu Notarial
Manatuto, iha folha 31 to 32 Livro Protokolu nº 03/2019 nian,
hakerek eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRU  ba
matebian  Luzia da Cunha, ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, ——

Iha loron  21, 02, 2018. Luzia da Cunha, moris iha Manatuto,
nasionalidade timor, hela fatin ikus iha suku Hahi-Hoho, Posto
Administrativo Manatuto, Munisípio Manatuto—————

—Matebian la husik hela testamentu, ka la hatudu  autór  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela nia beioan mesak mak hanesan
tuir mai ne’e:————-———--————————————

——-Vicente da Cunha kaben ho Celina Fátima Soares,
nacionalidade timor, hela fatin iha suku Uma Kaduac, Posto
Administrativo Lacló, Municipio Manatuto———————

—Nia mak nu’udar herdeiros, tuir lei, la iha ema seluk bele
konkore ho nia ba susesaun óbito (mate) Luzia da Cunha.—

—-—Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial Manatuto.

Manatuto, 28 de Outubro de 2019

Notária

Lic. Flora Maria Xavier da Costa

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak, loron  ida-ne’e, iha kartóriu Notarial
Manatuto, iha folha 29 to 30 Livro Protokolu nº 03/2019 nian,
hakerek eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRU  ba
matebian  Eduardo Soares, ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, ——

Iha loron  18, 06, 2017. Eduardo Soares, moris iha Rembor/
Manatuto, nasionalidade timor, hela fatin ikus iha suku Ili-
Huli, Posto Administrativo Manatuto, Munisípio Manatuto—

—Matebian la husik hela testamentu, ka la hatudu  autór  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela nia oan  mak hanesan tuir mai
ne’e:————-———--———————————————

—-Domingas Pereira Soares, klosan, nacionalidade timor,
hela fatin iha suku Iliheu, Posto Administrativo Manatuto,
Municipio Manatuto————————————————

—Nia mak nu’udar herdeiros, tuir lei, la iha ema seluk bele
konkore ho nia ba susesaun óbito (mate) Eduardo Soares.—

—-—Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial Manatuto.

Manatuto, 28 de Outubro de 2019

Notária

Lic. Flora Maria Xavier da Costa

5.  Decido que o presente despacho entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação, produzindo efeitos desde a
data da sua assinatura.

Cumpra-se.

Díli, 29 Outubro de 2019

Taur Matan Ruak
Primeiro-Ministro

Despacho n.º 059 /PM/X/2019
Tolerância de Ponto no dia 31 de Outubro de 2019

A Lei n.º 10/2005, de 10 de agosto, na redação dada pela Lei n.º
3/2016, de 25 de maio, estabelece os dias que são feriados
nacionais e as datas oficiais comemorativas, fixando ainda as
condições em que é concedida tolerância de ponto.

Entre as datas oficiais comemorativas contam-se os dias 1 e 2
de novembro. Trata-se de duas datas que revestem grande
importância para a comunidade cristã. Os dias 1 e 2 de
novembro são dias em que se comemoram os dias de Todos os
Santos e dos Fiéis Defuntos no calendário da religião católica.

Tem sido tradição do povo timorense velar pelas sepulturas
dos seus entes queridos já falecidos, o que obriga a que muitos
funcionários precisem deslocar-se aos seus municípios de
origem, para participar dessas comemorações religiosas.

Tendo em conta o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2 do
artigo 7.° e na alínea d) do nº 6 do mesmo artigo da Lei n.º 10/
2005, de 10 de Agosto, na redação dada pela Lei n.º 3/2016, de
25 de maio, determino:

1.   Conceder tolerância de ponto no dia 31 de outubro de 2019,
durante todo o dia.

2.  O presente despacho abrange todos os funcionários e
agentes dos ministérios, secretarias de Estado e serviços
deles dependentes, bem como dos institutos e organismos
integrados na Administração Indireta do Estado.

Publique-se.

Dili, 29 de outubro de 2019

O Primeiro-Ministro

Taur Matan Ruak
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-— Nia ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho nia ba susesaun Óbito (mate) Benedita
da Costa —————————————————————

—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebé la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial Lautém. ——————————

Kartóriu Notarial Lautém, 28 de outubro de 2019.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak, loron  ida-ne’e, iha kartóriu Notarial
Manatuto, iha folha 27 to 28 Livro Protokolu nº 03/2019 nian,
hakerek eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRU  ba
matebian  Terezinha Soares, ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, —

Iha loron  01, 11, 2017. Terezinha Soares, moris iha Manatuto,
nasionalidade timor, hela fatin ikus iha suku Belebato, Posto
Administrativo Manatuto, Munisípio Manatuto—————

—Matebian la husik hela testamentu, ka la hatudu  autór  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela nia beioan mesak mak hanesan
tuir mai ne’e:————-———--————————————

——-António Soares de Carvalho Marcal, klosan,
nacionalidade timor, hela fatin iha suku Ailili, Posto
Administrativo Manatuto, Municipio Manatuto—————

————Nia mak nu’udar herdeiros, tuir lei, la iha ema seluk
bele konkore ho nia ba susesaun óbito (mate) Terezinha
Soares.——-———————————————————

—-—Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial Manatuto.

Manatuto, 28 de Outubro de 2019

Notária

Lic. Flora Maria Xavier da Costa

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 28/10/2019, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 94 Livro Protokolu no 03/2019 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian  Benedita da Costa, ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, —

—— Iha loron  03, 04, 1940. Benedita da Costa, viúva moris iha
suco Afabubu, posto administrativo Luro, município Lautém,
nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Zefaliu-Afabubu, Mate
iha Zefaliu-Afabubu ————————————-————

—— Matebian la husik hela testamentu, ka la hatudu autór
ruma ne’ebé mak nia fiar ba, husik hela nia Subrinho mak
hanesan tuir mai ne’e:————————————————

-— Subrinho ———————————————————

— Eurico da Costa, casado, fatin-moris iha Zefaliu, suco
Afabubu, posto Administartivo Luro município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Afabubu, Posto
Administrativo Luro, Município Lautém mak sai nudar herdeiro
Legitimário; ———————————————————-

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 28/10/2019, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 93 Livro Protokolu no 03/2019 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian  Delfina Morais, ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, ——

—— Iha loron  24, 04, 1982. Delfina Morais, solteiro, moris iha
suco Baricafa, posto administrativo Luro, município Lautém,
nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Afaia-Baricafa, Mate
iha Afaia-Baricafa ———

—— Matebian la husik hela testamentu, ka la hatudu autór
ruma ne’ebé mak nia fiar ba, husik hela nia subrinho mak
hanesan tuir mai ne’e:————————————————

— subrinho————————————————————

——-Paulo Hornay, casado, fatin-moris iha Afaia, suco
Baricafa, posto Administartivo Luro município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Fuiloro, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém mak sai nudar
herdeiro Legitimário, ————————————————

\— Nia ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho nia ba susesaun Óbito (mate) Orlando
dos Santos Pereira —————————————————

 —— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebé la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial Lautém. ——————————

Kartóriu Notarial Lautém, 28 de outubro de 2019.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.
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ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 28/10/2019, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 91 a 92 Livro Protokolu no 03/2019
nian, hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRU matebian  Orlando dos Santos Pereira, ho termu
hirak  tuir  mai ne’e, —————————————————

—— Iha loron  20, 05, 1951. Orlando dos Santos Pereira,
casado, moris iha suco Souro, posto administrativo Lospalos,
município Lautém, nasionalidade timor, hela fatin ikus iha
Louro-Souro, Mate iha Louro-Souro ——————————

—— Matebian la husik hela testamentu, ka la hatudu autór
ruma ne’ebé mak nia fiar ba, husik hela nia fen-kaben no nia
oan sira mak hanesan tuir mai ne’e:———————————

— Fen ——————————————————————

 — Natalia Ribeiro, viúva, fatin-moris iha Louro, suco Souro,
posto Administartivo Lospalos município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Souro, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém
— Oan ——————————————————————

— Alexandre dos Santos, solteiro, fatin-moris iha Souro, suco
Souro, posto Administartivo Lospalos município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Souro, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém; ——————

— Ortencio dos Santos, solteiro, fatin-moris iha Louro, suco
Souro, posto Administartivo Lospalos município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Souro, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém; ——————

— Sonia Ribeiro, solteira, fatin-moris iha Louro, suco Souro,
posto Administartivo Lospalos município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Souro, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém mak sai nudar
herdeiro Legitimário, ————————————————

—— Nia ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho nia ba susesaun Óbito (mate) Orlando
dos Santos Pereira —————————————————

 —— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebé la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial Lautém. ——————————

Kartóriu Notarial Lautém, 28 de outubro de 2019.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, , iha kartoriu Notarial Dili, iha folla 48 no
folhas 49 Livro Protokolu nº.13v-3/2019 nian, hakerek tiha
eskritura publika HABILITASAUN HERDEIRUS ba  Alsina
Soares, ho termu hirak tuir maine’e: ——————————

Iha loron 07.03.2018,  faleceu Alsina  Soares, faluk,moris  iha
Díli, hela fatin  ikus Santa Cruzmate  iha Hospital Nacional -
Dili;——-————————————————————

—- Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autor  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela ba nia  unika Filha tuir mai ne’e:—

Pascoela da  Silva,  kaben   nain  kaben ho  José    Soares
Rangel   Alves,  naturalidade Dili, nacionalidade Timorense,
hela fatin   iha Suku Bairro  Pite,  Postu  administrativu    Dom
Aleixo,  MunisipiuDili;-———

— Mak sai nu’udar herdeira lejitimária, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha   ema  ida   bele  konkore   ho   nia   ba
susesaun  Alsina Soares;.———————————

—- Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebela
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notariu iha Cartoriu Notarial Díli.

Kartoriu Notarial  Dili, 28  Outubro 2019.

Notária,

Lic,Rozinda Araújo Tilman

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 22 no 23 Livro Protokolu nº13 V-3/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Ananias  da Costa Maia, ho termu hirak  tuir
mai ne’e:—————————————————————

— iha loron 04-05-2019, Ananias  da Costa Maia, kaben ho
Elsa Maia de Andrade, moris iha Riamori , hela-fatin ikus iha
Teca Hudi Laran,Munisipiu Díli, Mate Hospital Nacional - Dili;

— Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu  autór  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela mak nia  fen e  Oan sira mak
hanesan tuir mai ne’e:————————————

—— Elsa Maia de Andrade,faluk, nasionalidade timor, hela-
fatin iha suku Lahane Ocidental,Postu Administrativu  Vere
Cruz,Munisipiu  Díli;—————————————

—— Prodencio da Costa Maia, klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin suku Lahane Ocidental,Postu Administrativu  Vere
Cruz,Munisipiu  Díli;—————————
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—— Juvita da Costa Maia, klosan, nasionalidade timor, hela-
fatin suku Lahane Ocidental,Postu Administrativu  Vere
Cruz,Munisipiu  Díli;—————————————

—— Helio da Costa Maia, klosan, nasionalidade timor, hela-
fatin suku Lahane Ocidental,Postu Administrativu  Vere
Cruz,Munisipiu  Díli;—————————————

— Simplicio da Costa Maia, klosan, nasionalidade timor, hela-
fatin suku Lahane Ocidental,Postu Administrativu  Vere
Cruz,Munisipiu  Díli;—————————————

Mak sai nu’udar herdeiru lejitimáriu, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun
óbito ba Ananias  da Costa Maia,;———

Ema sé deit mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebe la temi
iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba notáriu
iha Kartóriu Notarial Dili.———————-

Kartóriu Notarial  Dili, 28  outubro 2019.

Notária,

Lic.Rozinda Araujo Tilman

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 34 no 35 Livro Protokolu nº13 V-3/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Elias Mendes, ho termu hirak tuir mai ne’e:—

— iha loron 12-03-2019, Elias Mendes, kaben ho Teresinha  da
Silva Conceição Amaral;, moris iha Leolima, hela-fatin ikus iha
Comoro Moris Foun,Munisipiu

— Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu  autór  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela mak nia  fen e  Oan sira mak
hanesan tuir mai ne’e:————————————

—— Teresinha  da Silva Conceição Amaral;,faluk,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Comoro, Posto
Administrativu  Dom Aleixo, Munisipiu Díli;————

—— Edigar Magno António Mendes, klosan, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku Comoro, Postu Administrativu  Dom
Aleixo, Munisipiu Díli;—————————————-

 Domingas Belo Amaral  Mendes, klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Comoro, Postu Administrativu  Dom Aleixo,
Munisipiu Díli;————————

—— Amadeu Romaldo Ximenes Amaral Mendes, klosan,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Comoro, Postu
Administrativu  Dom Aleixo, Munisipiu Díli;—-

—— Laurindo Ximenes Amaral  Mendes, klosan,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Comoro, Postu
Administrativu  Dom Aleixo, Munisipiu Díli;———————

—— Alexandrino Silva, klosan, nasionalidade  timor, hela-
fatin iha suku Comoro, Postu Administrativu  Dom Aleixo,
Munisipiu Díli;———————————————————

Mak sai nu’udar herdeiru lejitimáriu, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun
óbito ba Elias Mendes,;———————-

Ema sé deit  mak   hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial Dili.———————-

Kartóriu Notarial  Dili, 28  Outubro 2019.

Notária,

Lic.Rozinda Araujo Tilman

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, iha kartoriu Notarial Dili, iha folla 30 no
folhas 31 Livro  Protokolu  nº.13v-3/2019  nian,hakerek
tihaeskritura publika  HABILITASAUN HERDEIRUS ba  Fran-
cisco Mau Araújo, ho termu hirak tuir mai ne’e: ——————

 Iha loron 27.08.2019,  mate  Francisco Mau Araújo,Kaben nain
kaben ho Maria da Costa Ximenes,moris  iha   Aileu,
 hela fatin  ikus quituto,suku Ailok, Postu administrativu Cristo Rei, 
Munisipiu Dili,mate iha Clak Fuik,Dili-—————————

— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autor  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela ba nia  fen no oan sira tuir mai
ne’e:———————————————————————

Maria da Costa Ximenes, Faluk,  naturalidade  Aileu,
nacionalidade    Timorense, hela  fatin  iha Suku Ailok, Postu
administrativu Cristo Rei,  Munisipiu Dili;—————

Teresa do Rego, klosan, naturalidade Dili, nacionalidade  
Timorense, hela  fatin  iha Suku     Camea, Postu administrativu
Cristo Rei,  Munisipiu Dili——————————————

Palmira Mau Ximenes,  klosan , natural idade Dil i,
nacionalidade    Timorense,   hela  fatin  iha  Suku Ailok,
 Postu  administrativu Cristo Rei, Munisipiu Dili—————

Júlio Mau Ximenes,     klosan,   naturalidade   Dili,
 nacionalidade Timorense, hela fatin iha  Suku Ailok, Postu
administrativu  Cristo Rei,  MunisipiuDili————————

—- Natalino Araújo Soares   Mau Ximenes, klosan, 
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ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 194 no 195 Livro Protokolu nº13 V-2/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba  Mau Nahac, ho termu hirak tuir mai ne’e:—-

— iha loron 30-06- 2018, Mau Nahac, klosan,  moris
ihaTulataqueu, hela-fatin ikus iha  Dasilelo, Tulataqueu,
Munisipiu  Aileu, Mate iha Dasilelo; ——

— Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu  autór  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela mak nia  Oan sira mak  hanesan
tuir mai ne’e:——————————————

——João do Carmo,klosan, nasionalidade timor, hela- fatin
iha suku Tulataqueu, Postu Administrativu  Remexio,
Munisipiu Aileu;——————————————————

Mak sai nu’udar herdeiru lejitimáriu, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun
óbito ba Mau Nahac,;———————————

Ema sé deit mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebe la temi
iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba notáriu
iha Kartóriu Notarial Dili.————————

Kartóriu Notarial  Dili, 28 Outubro 2019.

Notária,

Lic.Rozinda Araujo Tilman

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, , iha kartoriu Notarial Dili, iha folla 46 no
folhas 47 Livro  Protokolu  nº.13v-3/2019  nian,  hakerek
tihaeskritura publika HABILITASAUN HERDEIRUS ba  Tomas
Araújo  da Costa Ximenes, ho termu hirak tuir mai ne’e: —-—
—————————————————————————
--
Iha   loron 13.07.2018,    fa leceu Tomas Araújo da 
Costa Ximenes, klosan,moris  iha Díli, hela fatin  ikus Gideon
,Vila Verde,suku  VilaVerde,  Postu   administrativu  Vera Cruz, 
Munisipiu Dili,mate  iha Hospital Nacional -Dili;——-———

—- Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autor  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela ba nia  inan tuir  maine’e:———

Maria Carlota de Araújo, Faluk,   naturalidade  Viqueque, 
nacionalidade    Timorense, hela  fatin  iha Suku VilaVerde,
Postu administrativu Vera Cruz, Munisipiu Dili;-—————

 — Mak sai nu’udar herdeira lejitimária, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha  ema  ida  bele  konkore  ho
 nia  ba  susesaun  Tomas Araújo da Costa Ximenes;.———

naturalidade Dili, nacionalidadeTimorense, hela fatin iha Suku
Ailok, Postu  administrativu Cristo Rei,  Munisipiu Dili——-

 — Mak sai nu’udar herdeira lejitimária, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei,  la iha  ema   ida   bele konkore 
 ho nia  ba  susesaun   ba  Francisco Mau Araújo;.—-———

 —- Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notariu iha Cartoriu Notarial Díli.

Kartoriu Notarial  Dili, 22  Outubro 2019.

Notária,

Lic,Rozinda Araújo Tilman

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, , iha kartoriu Notarial Dili, iha folha 32 no
folha 33  Livro Protokolu nº.13v-3/2019  nian,hakerek tiha
eskritura publika HABILITASAUN HERDEIRUS baLorença
Soares, ho termu hira ktuirmaine’e: ——————————

 Iha loron 01.08.2017,  faleceu  Lorença  Soares, klosan,
moris  iha Biqueli,  hela fatin  ikus ihaUaro Ana/Biqueli,suku 
Biqueli,Postu  administrativu Atauro, Munisipiu Dili,mate  iha Uaro
Ana/Biqueli;——-—————————————————

—- Matebian la husik testamentu, ka lahatudu autor  ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela ba nia  inan tuir mai ne’e:———

Eunicia Barbosa Araújo Soares,  Faluk,   naturalidade  Dili,
nacionalidade   Timorense,  hela fatin  iha Suku Biqueli, Atauro,
Postu administrativu Atauro, Munisipiu Dili;-———

 — Mak sai nu’udar herdeira lejitimária, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei,la iha  ema  ida  bele konkore  ho nia  ba
susesaun  obito  Lorença Soares;.——————————-

—- Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notariu iha Cartoriu Notarial Díli.

Kartoriu Notarial  Dili, 28  Outubro 2019.

Notária,

Lic,Rozinda Araújo Tilman
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 —- Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne’e bela
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notariu iha Cartoriu Notarial Díli.

Kartoriu Notarial  Dili, 28  Outubro2019.

Notária,

Lic,Rozinda Araújo Tilman

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  follas 52 no folhas 53  Livro Protokolu nº. 13v-3/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS  ba Francisca Barreto Gudinho, ho termu hirak
tuir mai ne’e: ———————————————————

 iha loron  01.10.2019,  faleceu  Francisca Barreto Gud
inho, moris  iha Bobonaro, kaben ho   Olandino Ribeiro 
Sequeira, hela  fatin  ikus iha,  suku  Comoro,  munisipiu   Díli,
Mate iha Ospital Nacional Díli, ————————————

—  Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba hosik hela ba únika nia  laen no oan sira  mak
hanesan tuir mai ne’e:——————

Olandino  Ribeiro  Sequeira,  moris  iha  Bobonaro,  tinan  65,
 faluk,   hela fatiniha suku Comoro,  munisipiu  Díli,  oan sira 
mak hanesan tuir mai ne’e : Nelson Pereira Sequeira,   moris
 iha Díli, tinan  40 kaben ho Fernanda  Sarmento Buti, hela
fatiniha suku Comoro,   munisipiu  Díli, Flavia  Sabia Soares
Sequeira,   moris   iha Dílitinan 37, kaben  ho  Ismail  Afonso
 Belo  Assis,  hela  fatin  iha  suku Comoro, munisi-piu  Díli,
Mario  Sequeira,    moris    iha   Díli,   tinan 36,   klosan,
hela   fatin  iha suku Comoro,  munisipiu  Díli,  Helder   Ribeiro
Moniz    Sequeira,  moris  Iha  Díli, tinan 3 3 hela   fatin iha suku 
Comoro , munisipiu    Díli, Isais   Ribeiro  Ramos,  moris iha
Díli tinan 34,  klosan,  Hela  fatin  iha  suku  Comoro ,  munisipiu 
Díli nia Mak  sai  nu’udar   herdeira lejitimária,  Ida   ne’ebé
nu’udar   herdeiru  tuir lei,  la iha  ema  idabele  konkore ho   nia
ba susesaun  óbito.  Francisca   Barreto Godinho—————

——Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’ e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial de Dili.———

Kartóriu Notarial  Dili, 25  Outubro, 2019.

Notáriu,

Agostinho Goncalves Vieira

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  follas 52 no folhas 53  Livro Protokolu nº. 13v-3/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS  ba João Filipe Soares, ho termu hirak tuir mai
ne’e: —————————————————————

iha loron  24.10.2019,  faleceu  João  Filipe  Soares,  moris   iha
Baucau  kaben  ho  Maria  Filipe  Rodrigues, hela  fatin
ikus iha, suku  Bidau Santana, munisipiu  Díli,  Mate iha
Aldeia  Larisula s uku Saelari Laga, munisipiu  Baucau, —

—  Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba hosik hela ba únika nia  ferikuan no oan
sira  mak hanesan tuir mai ne’e:——————

Maria Filipe  Rodrigues,  moris iha  Baucau,  tinan  66,  faluk,
hela  fatin iha  suku BidauSantana, mu nisipiu Díli,  oan  sira
mak  hanesan  tuir mai ne’e Paulna da C osta Filipe Rodrigues,
moris  iha  Baucau,  tinan 42  kaben ho  Cristiano  da
Silva Guterres,hela fatin iha Bidau Santana, munisipiu  Díli,
Januario  Filipe,  moris  iha Díli,  tinan  38klosan,   hela   fatin
iha  suku   Bidau   Santana,  munisipiu  Díli,  nia  Mak  sai
nu’udar  herdeira  lejitimária, Ida  ne’ebénu ’udar   herdeiru
tuir  lei, la iha  ema  idabele   konkore  ho  nia   ba  susesaun  
óbito. João Filipe Soares——

-Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la temi
iha eskritura ne’ e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba notáriu
iha Cartóriu Notarial de Dili.———

Kartóriu Notarial  Dili, 25  Outubro, 2019.

Notáriu,

Agostinho Goncalves Vieira

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  follas 43 no folhas 44  Livro Protokolu nº. 13v-3/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS  ba Laurentina dos Santos, ho termu hirak tuir mai
ne’e: ——————————————————————

†iha loron  23.06.2019,  faleceu  Laurentina dos Santos, mo
ris  iha Bobonaro faluk,hela fatin ikus iha, suku Bairro
 Pite, munisipiu Díli, Mate iha Aldeia Tubarai suku Bairro Pite Díli, —

————  Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu autór
ruma ne’ebé nia fiar ba hosik hela ba únika nia  oan sira  mak
hanesan tuir mai ne’e:————————  ———

—Geraldo de Jesus, moris iha  Díli, tinan 34 anos de idade,
klosan,  hela fatin iha sukuBairro Pite , munisipiu Díli,  nia 
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Mak sai  nu’udar  herdeira  lejitimária, Ida  ne’ebé  nu’udar
 herdeiru   tuir   lei,  la iha ema   ida bele   konkore   ho   nia
  ba susesaun   óbito.  Laurentina dos Santos  ———— ——

———Ema sé  de’it mak  hatene kona-ba herdeiru  ruma  ne’ebe
la temi iha eskritura ne’ e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu  Notarial de Dili.——————————

Kartóriu Notarial  Dili, 15  Outubro, 2019.

Notáriu,

Agostinho Goncalves Vieira

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  follas 26 no folhas 27  Livro Protokolu nº. 13v-3/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS  ba  Francisca dos Reis, ho termu hirak tuir mai
ne’e: ——————————————————————

 iha loron 09.07.2019, faleceu Francisco  dos  Reis,  moris iha
Covalima,   faluk,hela fatin ikus iha, suku   Motael, 
munisipiu  Díli Mate iha Aldeia Hura suku MotaelDíli, ———

——  Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba hosik hela ba únika nia  oan sira  mak hanesan
tuir mai ne’e:————————  ————

Pedro dos Santos Martins, moris iha Lepo  Covalima,  tinan 59
 anos  de  idade,kabenho Dinali de Oliveira Carvalho Martins,
hela  fatin  iha  suku  Motael ,  munisipiu  Díli Filomena  Araujo,
 moris iha Covalima , tinan  55,  kaben  ho  Joaquim   Abrantes,
 helafatin iha s uku Bairro Pite Díli, e Luisa Freitas moris iha
Covalima, tinan 48, kaben ho João M  endonça, timor
oan, hela fatin iha   Lahane Ocidental, munisipiu Díli, sira
Mak sai nu’udar herdeira  lejitimária, Ida  ne’ebé  nu’udar
herdeiru   tuir   lei,  la iha  ema   ida bele  konkore  ho  nia ba
susesaun óbito. Francisca dos Reis  ——————————

-Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la temi
iha eskritura ne’ e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba notáriu
iha Cartóriu Notarial de Dili.———

Kartóriu Notarial  Dili, 15  Outubro, 2019.

Notáriu,

Agostinho Goncalves Vieira

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  follas 28 no folhas 29  Livro Protokolu nº. 13v-3/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS  ba  Teresa das Dores, ho termu hirak tuir mai
ne’e: ——————————————————————

iha loron 19.06.2019, faleceu Teresa  das Dores,   moris
 iha Ossu,  munisipiu Viqueque,   klosan,   hela fatin 
ikus iha, suku   Vila Verde,  munisipiu   Díli Mate iha  Clinika 
Bairro Pite Díli, ———————————————

—  Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba hosik hela ba únika nia  tian  mak hanesan
tuir mai ne’e:————————  ————————-

Brigida da Costa Guterres, moris iha   Belas  Ossu,  tinan  59  
anos de idade, kaben hoFrancisco Soares, hela fatin  iha  suku 
 Vila Verde, munisipiu  Díli,  nia Mak sai nu’udar  herdeira 
 lejitimária,  Ida  ne’ebé   nu’udar  herdeiru   tuir   lei,  la  iha 
ema   ida bele  konkore  ho  nia ba susesaun óbito. Teresa das
Dores  —————————————————

——-Ema sé de’it mak  hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe
la temi iha eskritura ne’ e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial de Dili.———

Kartóriu Notarial  Dili, 15  Outubro, 2019.

Notáriu,

Agostinho Goncalves Vieira

Xamada Komparénsia

Bazeia ba  referénsia  ne’ebé  mensiona  iha  leten,  Repartisaun
Justisa  QGF-FDTL, fo prazu  Ioron 15 (sanulu resin lima) utis,
ba membru F-FDTL NIM 253111, soldado Abilio Sanches,
Komponente Terrestre, atu  marka  prezensa iha fatin
Repartisaun Justisa Quartel General F-FDTL  Fatuhada-Dili,
husi loron 4-22 fulan Novembru 2019, hodi  tuir  prosessu
dixiplinar,  relativamente ho  auzensia  ilejitima (faltas
permqnentes) ne’ebé  nia komete. Nu’udar ofisia l  instrutor
ba prosesu refere Tenente Natalino do Rosario Marques.

Militar  refere  moris iha Lospalos, loron 20 fulan abril 1989,
hela fatin  aktual Aldeia Belolo, Suku Balibo, Posto
Administrativu  Balibo, Munisipiu  Bobonaro.

Xefé  Repartisaun Justisa QG F-FDTL

Mario Baptista  (Ber s a m a)
Major-Infantaria
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DESPACHO Nº 017/X/2019/PA/RAEOA-ZEESM - TL

Por Resolução do Governo n.º 26/2014 de 19 de agosto de 2014
sobre a aquisição de navio de passageiros, o Governo da
República Democrática de Timor-Leste autorizou a aquisição
à Sociedade “Atlanticeagle Shipbuilding, Lda.” de um navio
de carga e passageiros apto a fazer a ligação entre Díli e a
Região de Oé-Cusse Ambeno;

Considerando que o Estaleiro “Atlanticeagle Shipbuilding,
Lda.”, por razões da sua inteira responsabilidade, não conseguiu
cumprir o prazo para conclusão do Ferry Ro-Ro “Haksolok”,
acabando, em virtude da derrapagem temporal e acréscimo de
custos, numa crise financeira e de falta de liquidez para fazer
frente às suas dívidas e concluir o Ferry, estando neste
momento num processo judicial de recuperação, no âmbito do
qual a RAEOA-ZEESM-TL foi já reconhecida como um dos
principais credores;

Considerando que é objetivo da RAEOA-ZEESM-TL contribuir
de forma ativa e positivamente para a resolução das diversas
questões relacionadas com a execução do contrato de
construção do navio Ferry Ro Ro Haksolok, por forma a garantir
a rápida conclusão do navio e a sua colocação ao serviço do
povo de Timor-Leste, sem compromisso dos parâmetros de
qualidade que foram estabelecidos contratualmente.

Considerando que a complexidade dos assuntos em causa no
processo em que atualmente se encontra a “Atlanticeagle Ship-
building, Lda” impõe um acompanhamento especialmente
próximo, empenhado e rigoroso por parte da RAEOA-ZEESM-
TL, bem como a mobilização de um robusto capital de
conhecimentos e credibilidade internacional, compatíveis com
a importância do assunto em causa e dos valores envolvidos
para Oé-Cusse e para o Estado de Timor-Leste.

Considerando que, no decurso do seu mandato como
Presidente da Autoridade da RAEOA-ZEESM-TL, o Exmo.
Senhor Dr. Mari Alkatiri acompanhou diretamente todo o
processo de execução do contrato, com todas as suas vicissi-
tudes, bem como o próprio processo de construção e as
negociações com o Estaleiro e com o Estado Português,
encontrando-se por isso na melhor posição para representar a
RAEOA-ZEESM-TL na atual fase do processo.

Considerando que o Exmo. Sr. Dr. Mari Alkatiri goza nacional e
internacionalmente de um prestígio político e pessoal que se
reputa de inestimável valia num processo com as
particularidades e importância do presente, em cuja resolução
cumpre envolver não só o Estaleiro contratado, mas também o
Estado de Timor-Leste.

Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 18.º e
22.º da Lei n.º 3/2014, de 18 de junho (Cria a Região
Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e estabelece a
Zona Especial de Economia Social de Mercado) e artigo 20.º
do Decreto-Lei n.º 5/2015, de 22 de janeiro (Estatuto da Região

Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno), o Presidente
da Autoridade é o representante máximo da Região, a quem
compete o exercício dos poderes executivos;

Considerando a cessação de funções do Primeiro Presidente
da Autoridade, Dr. Mari Alkatiri, no dia 30 de julho de 2019, no
final do respetivo mandato, e consequente substituição, a título
interino, pelo signatário do presente despacho;

Considerando que o Exmo. Senhor Dr. Mari Alkatiri, Primeiro
Presidente da Autoridade da RAEOA-ZEESM-TL e Ex-Primeiro
Ministro da República Democrática de Timor-Leste, manifestou
disponibilidade para aceitar a representação e apoiar a Região
Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno nos assuntos
relacionados com o contrato de aquisição do Ferry Ro Ro
Haksolok e questões conexas, em especial no âmbito do
Processo de Recuperação da Sociedade Comercial
Atlanticeagle Shipbuilding e estudo de eventuais alternativas
que permitam alcançar a conclusão do navio com a máxima
eficácia e no mais curto espaço de tempo.

Considerando a possibilidade de Delegação de Competências
dos titulares dos órgãos de administração regional definida
no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 5/2015, de 22 de janeiro
(Estatuto da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse
Ambeno);

Decido

Delegar, sem a faculdade de subdelegação, no Exmo. Senhor
Dr. Mari Alkatiri, Primeiro Presidente da Autoridade da Região
Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e Zonas
Especiais de Economia Social de Mercado e Ex-Primeiro
Ministro da República Democrática de Timor-Leste, os poderes
para representar a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse
Ambeno e Zonas Especiais de Economia Social de Mercado
em todos os assuntos respeitantes ao contrato de aquisição
do Ferry Ro Ro Haksolok e questões conexas, podendo este,
em especial:

-    Representar a RAEOA-ZEESM-TL em todas as reuniões
relacionadas com a resolução das questões pertinentes ao
Ferry Ro Ro Haksolok e à relação contratual com a
sociedade comercial “Atlanticeagle Shipbuilding,  a realizar
com membros e representantes do Governo de Timor-Leste
ou de nações estrangeiras, bem como com a administração
da Atlanticeagle Shipbuilding, a Sociedade de Advogados
mandatada pela RAEOA-ZEESM-TL no processo judicial
em curso e quaisquer consultores contratados pela
RAEOA-ZEESM-TL, podendo estabelecer negociações e
tomar todas as diligências necessárias à boa concretização
do projeto de construção do Navio;

-    Na execução do seu mandato, poderá o Exmo. Senhor Dr.
Mari Alkatiri solicitar o apoio técnico dos Serviços
Administrativos e Técnicos da RAEOA-ZEESM-TL, os
quais deverão prestar-lhe toda a colaboração e informações
que lhes sejam solicitadas.
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Anunsiu Publiku No. T/PRAC/2019/023
Taxa Selu  ba Atividade

Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodaviariu ba Abastesimentu Kombustível

Baseia ba Artigu 14 alinea 1 Dekretu-Lei n.o 1/2012, loron 1 Fevereiru kona-ba setor Downstream, Autoridade Nacional do
Petróleo e Minerais (ANPM) hakarak halo anunsiu publiku kona ba Taxa Annual. Tuir mai  lisensiada  Sira  ne’ebe selu Taxa
Annual:

Naran Lisensiada : Andika Lima Fuel Unipessoal, Lda
Lokalizasaun ba Atividade : Rua Dato, Liquica
Taxa Lisensa : USD 1,100.00 (Rihun Ida no Atus Ida Dollar Amerikanu)
Selu ba Periodu : 8 Dezembru 2019 – 7 Juñu 2020
Selu ba Atividade : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba

  Abastesimentu Kombustível
Numeru Resibu  :  00404

Naran Lisensiada : Belijo Fuel Unipessoal, Lda
Lokalizasaun ba Atividade : Rua Baucau Vila, Baucau
Taxa Lisensa : USD 1,200.00 (Rihun Ida no Atus Rua Dollar Amerikanu)
Selu ba Periodu : 8 Outubru 2019 – 7 Outubru 2020
Selu ba Atividade : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba

 Abastesimentu Kombustível
Numeru Resibu :  00401

-     Ao Exmo. Sr. Dr. Mari Alkatiri, no exercício do seu mandato, será reconhecido e aplicado para todos os efeitos o Estatuto
Protocolar que lhe compete enquanto Ex Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste e Primeiro Presidente
da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e Zonas Especiais e Economia Social de Mercado.

É condição de eficácia dos atos praticados ao abrigo da presente Delegação de Poderes a menção expressa à circunstância de
a mesma ser praticada com poderes Delegados por força do presente Despacho.

O presente despacho produz efeitos desde a sua publicação.

Publique-se.

Pante Macassar, Oé-Cusse Ambeno, 17 de outubro de 2019

Arsénio Paixão Bano
Presidente Interino da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e das Zonas Especiais de Economia social de
Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro
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Public of Notice No. T/PRAC/2019/023

Payment Received for Installation and Operation of Fuel Filling Stations Activity

Pursuant to Article 14.1 of Decree Law no. 1/2012, of 1 February, on Downstream Sector, the Autoridade Nacional do Petróleo
e Minerais would like to make public Notice on the Fees resulted from payment of annual fee. Below is the Licensee who paid
fees.

1. Name of Licensee : Andika Lima Fuel Unipessoal, Lda
Location of Activity : Rua Dato, Liquica
License Fee : USD 1,100.00 (One Thousand and One Hundred  American Dollar)
Payment for Period : 8 December 2019 – 7 June 2020
Payment for Activity : Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station
Receipt Number : 00404

2. Name of Licensee : Belijo Fuel Unipessoal, Lda
Location of Activity : Rua Baucau Vila, Baucau
License Fee : USD 1,200.00 (One Thousand and Two Hundre American Dollar)
Payment for Period : 8 October 2019 – 7 October 2020
Payment for Activity : Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station
Receipt Number : 00401


