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DESPACHO N.º 11 /2019/VI/VMS

c. Autorizar a prática de atos de gestão corrente e atos de
administração ordinária;

NOMEAÇÃO DE CHEFE DE GABINETE
Considerando que o Decreto-Lei n.º 27/2016( , de 29 de junho
estabelece a composição, a orgânica e o regime dos gabinetes
dos membros do Governo.
Considerando que os gabinetes têm por função coadjuvar o
membro do Governo respetivo no exercício das suas funções.
Atendendo a que os gabinetes são constituídos pelo chefe do
gabinete, pelos assessores, pelos técnicos especialistas, pelos
secretários executivos, pelo pessoal de apoio técnico
administrativo e auxiliar e pelos motoristas.
Considerando que os chefes do gabinete coordenam o
gabinete político e estabelecem a ligação aos serviços
dependentes do respetivo departamento ministerial, bem como
aos outros departamentos do Estado, sem prejuízo das demais
competências delegadas, por escrito, pelo respetivo membro
do Governo.
Considerando que os membros dos gabinetes estão sujeitos
aos direitos e deveres gerais dos funcionários e agentes da
Administração Pública, nomeadamente aos deveres de
diligência e sigilo sobre todos os assuntos que lhe forem
confiados ou de que tenham conhecimento por causa do
exercício das suas funções.
Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 14/
2018, de 17 de agosto, que aprova a estrutura orgânica do VIII
Governo Constitucional e do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 27/2016, de 29 de junho, que estabelece o Regime Jurídico
dos Gabinetes Ministeriais, a Vice-Ministra para os Cuidados
de Saúde Primários decide:
1. Nomeio, para chefe de gabinete, o Exmo. Senhor Eng.º Luis
António Messias Amaral Belo, por possuir reconhecida
aptidão e experiência adequada ao exercício das funções
para as quais é nomeado.

d. Aprovar o mapa de férias, dar anuência à acumulação
das mesmas por conveniência de serviço e justificar ou
não justificar as faltas do pessoal do Gabinete ou que a
este se encontre afeto;
e. Autorizar a requisição de passaportes de serviço oficial
a favor de individualidades por mim designadas para
se deslocarem ao estrangeiro e cuja despesa constitua
encargo do Gabinete;
f. Autorizar as deslocações em serviço dos membros do
Gabinete, no território nacional;
g. Autorizar a requisição de transportes, por pessoal do
Gabinete ou que a este esteja afeto;
h. Autorizar o pessoal do Gabinete ou que a este esteja
afeto a conduzir viaturas do Estado e a utilizar carro de
aluguer, quando indispensável e o interesse do serviço
assim o exigir.
3. O chefe de gabinete é substituído nas suas ausências e
impedimentos pela Exma. Senhora Edviges de Fátima
Magno Ximenes Lopes da Cruz.
4. O presente Despacho produz efeitos desde o dia 16 de julho
de 2018, ficando ratificados todos os atos praticados pelo
chefe do meu Gabinete, entre essa data e a data de
publicação do presente despacho no Jornal da República.
Publique-se.
Díli, 11 de junho de 2019

_________________
Vice-Ministra para os Cuidados de Saúde Primários
Dr.ª Élia A. A. dos Reis Amaral, SH

2. Delego as competências para, nos termos da legislação em
vigor, praticar os seguintes atos, no âmbito do meu
Gabinete:
DESPACHO No. 29/2019
a. Coordenar a atividade do Gabinete e estabelecer a
ligação aos serviços dependentes do respetivo
departamento ministerial, bem como aos outros
departamentos do Estado;
b. Autorizar atos relativos à gestão de pessoal do Gabinete
ou que a este se encontre afecto;
Série II, N.° 25

Faz parte do plano para o ano de 2019 a elaboração de cursos
para secretários e escrivães de direitos da carreira dos oficiais
de justiça, de modo a se poder preencher as vagas resultantes
do DL 34/12 de 18/07, alterado pelo DL 11/16 de 11/05. Na
sequência desses cursos irá se proceder à promoção dos
oficiais de diligências a escrivães adjuntos. Atualmente todos
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os tribunais estão a trabalhar sem os quadros completos, mas
com número de oficiais de justiça que asseguram o
cumprimento do serviço dos tribunais.

2 ) NOME
Tribunal atual

: Elisio Locattelli Freitas Guterres
: Tribunal Distrital de Oecusse

Transferência para
Só terminados estes cursos se pode proceder à promoção de
oficiais de diligências a escrivães adjuntos e assim, poder-seà definir o número de vagas preenchidas de oficiais de
diligências e as que ainda faltam preencher, atendendo também
há futura criação e instalação de novos tribunais, para se poder,
então realizar novo concurso de acesso à carreira de oficial de
justiça.
Enquanto, decorre este processo de formação e progressão
das carreiras, é necessário continuar a dar-se atenção aos
tribunais que estão com mais carências.
Assim, e na sequência do despacho n.º 26/2019 é necessário
fortalecer o quadro do Tribunal Distrital do Suai e de Díli,
visto serem os que atualmente demonstram mais carências,
sendo que o Tribunal de Oecusse tem o quadro mais que
completo, pelo que se decide:

Tribunal de colocação : Tribunal Distrital de Díli
Comunique-se, aos Juízes Administradores dos Tribunal
Distritais de Oe-Cusse, Suai e Díli dos oficais de justiça a
tranferir.
Essa transferência, entra em vigor na data da publicação deste
despacho no Jornal da República.

Publique-se.

Díli, 27 de junho de 2019

Deolindo dos Santos
Presidente do Tribunal de Recurso

Transferir o oficial de diligências, Armindo do Nascimento,
atualmente colocado no Tribunal do Oecusse, para o Tribunal
Distrital do Suai.
Transferir o oficial de diligências, Elisio Locattelli Freitas
Guterres para o Tribunal Distrital de Díli.
Considerando, que esta transferência é efectuada com o
objectivo de completar o mapa de pessoal de oficial de justiça
e, alcançar um bom desempenho das actividades
administrativas e processuais nos tribunais distritais.Que essa
nomeação é feita porDespacho do Presidente do Tribunal de
Recurso, assim, no uso das atribuições conferidas pela
Constituição da República Democrática de Timor Leste e nos
termos do artigo 17º do Regulamento No.11/2000, alterado pelo
Regulamento No. 25/2001, ambos da UNTAETe, do DecretoLei número 34/2012, de 18 de julho e a sua primeira alteração,
Decreto-Lei número 11/2016, de 11 de maio, sobre a Orgânica
dos Serviços de Apoio dos Tribunais.

: Tribunal Distrital de Suai

Considerando, que o Plano Estratégico Nacional de Educação,
2011-2030, destaca a importância do melhoramento das

: Armindo Nascimento

Transferência para
Tribunal de colocação
Série II, N.° 25

Considerando, que o Ministério da Educação, Juventude e
Desporto (MEJD) é o departamento governamental
responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação
da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros,
para as áreas do ensino e da qualificação de todos os níveis de
ensino, com exclusão do nível superior, da consolidação e
promoção das línguas oficiais, da juventude e do desporto, tal
como determinado pelo artigo 22.o do Decreto-Lei n.º 14/2018,
de 17 de agosto, que aprova a Orgânica do VIII Governo
Constitucional.

: Tribunal Distrital de Oecusse

A transferência:

Tribunal atual

Delegação de Competências no Diretor Nacional das
Infraestruturas Educativas

Considerando, que o MEJD garante o cumprimento das suas
atribuições através dos serviços centrais, organismos da
administração indireta do Estado e de órgãos consultivos e de
coordenação, para além da Secretaria de Estado para a
Juventude e Desporto. E reconhecendo que o MEJD se mostra
como um dos maiores órgãos do Governo no âmbito da
implementação de prestação social, abrangendo, nos quase
2.000 estabelecimentos públicos e integrados à rede pública,
quase 400.000 alunos;

o Presidente do Tribunal de Recurso,

1) NOME

Despacho Ministerial N.º 011 /GM-MEJD/VI/2019
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infraestruturas educativas para todos os níveis do ensino,
bem como dos serviços educativos municipais, sendo esta
prioridade reforçada no Programa do VIII Governo
Constitucional;
Observando, ainda, que as infraestruturas educativas dos
estabelecimentos escolares foram identificadas como uma das
prioridades do setor da educação, no âmbito do Programa
Nacional de Desenvolvimento de Sucos (PNDS), tal como
reconhecido pelo Diploma Ministerial n.º 7/2016, de 27 de
Janeiro, sendo este um programa de grande impacto para o
desenvolvimento local, implementado pelo Ministério da
Administração Estatal;
Reconhecendo, que o Ministério da Educação, Juventude e
Desporto e o Ministério da Administração Estatal firmaram
uma parceria para a construção de infraestruturas escolares
no âmbito do PNDS através do Memorando de Entendimento
assinado ao 17 de Maio de 2019;
Afirmando que no âmbito do regime das subvenções públicas
é necessário a realização de contrato com o beneficiário, neste
caso o Suco em questão, e que este deve ser assinado com o
MEJD, como o órgão do Governo responsável pelo orçamento
para a construção das referidas infraestruturas escolares;

do Memorando de Entendimento e minutas do seu órgão
de coordenação, quando relevante.

4. A presente delegação de competências não exclui o dever
doDiretor Nacional deInfraestruturasEducativas em relatar
o progresso do exercício dos poderes delegados,
assegurando a submissão de relatório até o final de Julho
de2019;
5. A presente delegação de competências é válida no âmbito
do processo da celebração do Memorando de Entendimento referido no número 1 eévalida até31 Dezembro de
2021.
Notifique-se
Dili, 11 deJunhode2019

A Ministra da Educação, Juventude e Desporto

Dulce de Jesus Soares

Considerando ainda que os Ministros podem delegar as suas
competências próprias nos serviços e unidades que tutelem e
superintendem, desde que a delegação não seja expressamente
proibida por lei e desde que conste de documento escrito que
defina o seu alcance e duração;
Despacho Ministerial N.º 20 /GMEJD/VI/2019

Assim,
A Ministra da Educação, Juventude e Desporto, tal como
previsto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 26 de
junho, no âmbito do Decreto do Presidente da República n.º
19/2018, de 22 de Junho, determina:
1. Delegar, no Diretor Nacional de Infraestruturas Educativas
do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, Sr. Helio
Lopes, sem faculdade de subdelegação, a competência para
a celebração de Contratos de Subsídio para a implementação
do Programa Nacional de Desenvolvimento de Suco
(PNDS) para a construção de novas infraestruturas
educativas, recuperação e reabilitação dos edifícios
escolares públicos no âmbito do da cooperação com o
Ministério da Administração Estatal tal como previsto
Memorando de Entendimento para a construção de
infraestrutura escolar no âmbito do Programa Nacional de
Desenvolvimento de Suco.
2. A delegação de competências limita-se à celebração de
contratos com beneficiários formalmente identificados
através do mecanismo de coordenação no âmbito do
Memorando de Entendimento com o Ministério da
Administração Estatal, nomeadamente em relação aos
Sucos identificados no Memorando de Entendimento e
posteriormente previstos em minutas de encontros
formalmente aprovadas.
3. A submissão do pedido de transferência de fundos para o
beneficiário do contrato deve ser acompanhada de cópia
Série II, N.° 25

Delegação de Competências para Ministro Interino
Considerando a necessidade em assegurar funcionamento
normal do Ministério da Educação, Juventude e Desporto
enquanto a ausência da Ministra, que prevejam o exercício
pleno das competências ao Ministro da Educação, Juventude
e Desporto previstas na Lei
Afirmando a necessidade da minha ausência no pais durante
o período de 14 a 24 de Junhode 2019 por Motivos Familiares
já sujeita a autorização prévia expressa pelo Primeiro Ministro.
Assim, ao abrigo das disposições do n.º 3 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de Agusto, que aprova a Orgânica
do VIII Governo Constitucional, decido:
1. Delegar o Vice-Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Sr. Joao Zacarias Freitas Soares, para exercer durante
a minha ausência, as competências de Ministro da
Educação, Juventude e Desporto em substituição, servindo
como Ministro Interino no período de 25 a 30 de Junho de
2019, e, sem prejuízo do previsto no número 2 abaixo.
2. No que diz respeito à aprovação de ações relevantes
novos contratos e acordos, o exercício da competência
como Ministro Interino limita-se, respetivamente, a assinar
os contratos e acordos previamente aprovados e a assinar
os pedidos de pagamentos relativos à contratos já
assinados.

Sexta-Feira, 28 de Junho de 2019

Página 873

Jornal da República
3. Solicitar a submissão de relatório breve sobre o exercício da
competência de substituição até 4 dias depois da
conclusão desta delegacão de competência.
Cumpra-se

Dili, 12 de Junho de 2019

Ministra da Educação, Juventude e Desporto

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 24/06/2019, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 60 Livro Protokolu no 03/2019 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian Manuel Branco, ho termu hirak tuir mai ne’e, ——
—— Iha loron 20, 04, 1932. Manuel Branco, viúvo, moris iha
suco Wairoque, posto administrativo Luro, município Lautém,
nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Nacroman-Fuiloro, Mate
iha Nacroman-Fuiloro Matebian la husik hela testamentu, ka la
hatudu autór ruma ne’ebé nia fiar ba, husik hela nia oan mak
hanesan tuir mai ne’e:————————————————
— oan ——————————————————————

Dulce de Jesus Soares
—— Cristina dos Santos, solteira, fatin-moris iha Luturo, suco
Wairoque, posto administrativo Luro, município Lautém
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Fuiloro, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém, mak sai nudar
herdeiro Legitimário, —
ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 24/06/2019, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 61 Livro Protokolu no 03/2019 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian Antonio correia de oliveira , ho termu hirak tuir mai
ne’e, ————
—— Iha loron 23, 10, 1951. Antonio correia de oliveira, viúva,
moris iha suco Lohomato, posto administrativo Lospalos,
município Lautém, nasionalidade timor, hela fatin ikus iha
Lohomato, Mate iha Lohomato ————————————
—— Matebian la husik hela testamentu, ka la hatudu autór
ruma ne’ebé mak nia fiar ba, husik hela nia fen mak hanesan
tuir mai ne’e: ———————————————————

—— Nia ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho nia ba susesaun Óbito (mate) Manuel
Branco, —————————————————————
—— 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, de 24 Junho de 2019.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

— Fen ——————————————————————
—— Carmelinda dos Santos Coimbra viúva, fatin-moris iha,
suco Lohomato, posto Administartivo Lautém, município
Lautém, nacionalidade timor, hela-fatin iha suco com, Posto
Administrativo Lautém, Município Lautém mak sai nudar
herdeiro Legitimário, ——

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

—— Nia ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho nia ba susesaun Óbito (mate) Antonio
correira de oliveira —————————————————

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha folla 149 no 150 Livro Protokolu nº13 volume I/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba matebian António Amaral, ho termu hirak
tuirmai ne’e:————————————————————

—— 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. ——————————

— Iha loron 16. 06.2015, António Amaral, kaben nain, moris
iha Viqueque, hela-fatin ikus iha Macadique, Município
Manatuto, Mate iha Macadique, Munisípiu Manatuto;——

Kartóriu Notarial Lautém, 24 de Junho de 2019.

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

Notáriu,
——- Fen :————————————————————
Lic. Paulino da Costa Alves.
Série II, N.° 25
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fatin iha suku Macadique, Posto Administrativu Uato Lari,
Municípiu Viqueque;——————————

—-- Vasco Rego da Silva, solteiro, nasionalidade timor, helafatin iha suku Ailok, Posto Administrativu Cristo Rei, Municípiu
Dili;———————————————————

——- Oan :————————————————————
—-- Francisca Amaral, klosan, nasionalidade timor, hela- fatin
iha suku Macadique, Posto Administrativu Uato Lari,
Municípiu Viqueque —-———————-- Agostinha do Rosario, klosan, nasionalidade timor, helafatin iha suku Macadique, Posto Administrativu Uato Lari,
Municípiu Viqueque —-——————- , Mak sai nu’udar
herdeira lejitimária;——————————
— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho sira ba susesaun óbito António Amaral;————

—-- Pascoela Rego da Silva, solteira, nasionalidade timor, helafatin iha suku Ailok, Posto Administrativu Cristo Rei, Municípiu
Dili;————————————————
—-- Francelino do Rêgo, solteiro, nasionalidade timor, helafatin iha suku Ailok, Posto Administrativu Cristo Rei, Municípiu
Dili;———————————————————
—-- Fátima do Rêgo da Silva, solteira, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Ailok, Posto Administrativu Cristo Rei,
Municípiu Dili;————————————————
, Mak sai nu’udar herdeira lejitimária;——————————

— 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 de Dili.———
Kartóriu Notarial Dili, 17 Junho 2019.

— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho sira ba susesaun óbito Domingos do Rêgo;———
— 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 de Dili.———

Notáriu,
Kartóriu Notarial Dili, 17 Junho 2019.

Nuno Maria Lobato da Conceição

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha folla 153 no 154 Livro Protokolu nº13 volume I/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba matebian Domingos do Rêgo, ho termu hirak
tuirmai ne’e:————————————————————
— Iha loron 18. 10.2019, Domingos do Rêgo, kaben nain, moris
iha Dili, hela-fatin ikus iha Ailok, Município Dili, Mate iha
Hospital Nacional Guído Valadares, Munisípiu Dili;————
—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, husik hela ba nia fen ho oan sira mak hanesan
tuir mai ne’e:—————————————
——- Fen :————————————————————
—-- Maria da Silva, faluk,nasionalidade timor, hela- fatin iha
suku Ailok, Posto Administrativu Cristo Rei, Municípiu Dili;—

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha 161 folla no 162 Livro Protokolu nº13 volume 1 /2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba José de Jesus Guterres, ho termu hirak tuir mai
ne’e:———————————————————————
— iha loron 23.06.1983, José de Jesus Guterres, solteiro, moris
iha Manatuto, hela-fatin ikus iha Aiteas, Município
Manatuto, Mate iha Manatuto —————————
— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela mak nia alin feto mak hanesan
tuir mai ne’e:——————————————————

——- Oan :————————————————————

—-joana Guterres Soares , kaben ho Baltazar Soares, moris
iha Manatuto, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Aiteas,
Posto Administrativo Manatuto, Município Manatuto.———

—-- Engrácia da Silva do Rêgo, solteira, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Ailok, Posto Administrativu Cristo Rei,
Municípiu 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
óbito José de Jesus Guterres. Ema sé deit mak hatene kona-
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ba herdeirus ruma ne’ebe la temi iha eskritura ne’e karik, tenke
fó hatene faktu ne’e ba notáriu iha Kartóriu Notarial de Dili.—

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha folla 157 no 158 Livro Protokolu nº13 volume I/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba matebian Paulina Maria do Rêgo, ho termu
hirak tuirmai ne’e:——————————————————

Kartóriu Notarial Dili, 21 Junho, 2019.

Notáriu,
——— Iha loron 06. 10.2012, Paulina Maria do Rêgo, kaben
ho Afonso Magno, ho komunhão adquiridos, moris iha Ainaro,
hela-fatin ikus iha Lahane Ocidental, Município Dili, Mate iha
Hospital Nacional, Munisípiu Dili;- ——————————

Nuno Maria Lobato da Conceição

Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma ne’ebé
nia fiar ba, husik hela mak nia kaben no nia oan sira mak hanesan
tuir mai ne’e:———————————
ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha folla 155 no 156 Livro Protokolu nº13 volume 1 2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba matebian Madalena Fatima, ho termu hirak
tuirmai ne’e:————————————————————

Kaben :—————————————————————
— Afonso Magno, faluk, moris iha Zumalai, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Lahane Ocidental, Posto Administrativu
Vera Cruz, Municípiu Dili;——
——- Oan sira :——————————————————

— iha loron 07. 11.2017, Madalena Fatima, faluk, moris
iha Ermera, hela-fatin ikus iha Bairro Pite, Município Dili, Mate
iha Hospital Nacional, Munisípiu Dili;—

—— Jaime Soares Magno klosan, moris iha Dili, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku Lahane Ocidental, Posto
Administrativu Vera Cruz, Municípiu Dili;———

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

—— Milenio Paulo Magno klosan, moris iha Dili, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku Lahane Ocidental, Posto
Administrativu Vera Cruz, Municípiu Dili;———

——- Oan sira :——————————————————

, Mak sai nu’udar herdeiro lejitimário;—————————

—— Mariano Fátima Barreto, klosan, moris iha Dili,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Bairro Pite, Posto
Administrativu Dom Aleixo, Municípiu Dili;———
—— Alfredo Borges Soares, klosan, moris iha Dili,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Bairro Pite, Posto
Administrativu Dom Aleixo, Municípiu Dili;———

— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho sira ba susesaun óbito Paulina Maria do Rêgo;—
— 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 de Dili.———
Kartóriu Notarial Dili, 17 Junho 2019.

Mak sai nu’udar herdeira lejitimária;——————————
Notáriu,
— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho sira ba susesaun óbito Madalena Fatima;———
Nuno Maria Lobato da Conceição
—— 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 de Dili.———-

Kartóriu Notarial Dili, 17 Junho 2019.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição
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—— Iha loron 12. 01.2012, Pedro da Cruz, faluk, moris
iha Viqueque, hela-fatin ikus iha Viqueque, , Mate iha Viqueque,
Munisípiu Viqueque;——————————————

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, husik hela ba nia kaben ho oan sira mak
hanesan tuir mai ne’e:————————————

Dili, iha folla 170 no folhas 171 Livro Protokolu nº. 13v-1/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Jose da Conceição, ho termu hirak tuir mai

——- Kaben :———————————————————
—Madalena Alves Hornai Lourdes, kaben ho Faviano Manuel
dos Santos Sequeira, ho komunhão adkeridus, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku Colmera, Posto Administrativu Vera
Cruz, Municípiu Dili;——————————————

ne’e: ——————————————————————

iha loron 12.11.1992, faleceu Jose da Conceição, moris
iha Díli, faluk, hela fatin ikus iha, suku Tibar, munisipiu
Díli Mate iha suco Tibar municipio Likisa—————

——- Oan :————————————————————
Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma ne’ebé
—-- Maria Augusta, faluk, nasionalidade timor, hela- fatin iha
suku Uma Wain Leten, Posto Administrativu Viqueque,
Municípiu Viqueque;—————————————

nia fiar ba, hosik hela ba nia oan sira mak hanesan tuir mai

—-- Elisa da Cruz Rangel, kaben nain ho José Barreto ho

— Boaventura Soares, moris iha Tibar, tinan 58 anos de ida

komunhaon adquiridos, nasionalidade timor, hela- fatin iha
suku Uma Wain Leten, Posto Administrativu Viqueque,

de,kaben ho Deolinda Marçal Freitas, hela fatin iha suku Tibar,

Municípiu Viqueque;————————————————

ne’e:————————

munisipiu Likisa, Jose Albano Pereira moris iha Tibar,
Munisipiu Likisa, tinan 52 anos de idade, k losan, helafatin

—-- Ana Bela Fátima da Cruz, kaben nain ho Lucas Fernandes
ho komunhaon adquiridos, nasionalidade timor, hela- fatin iha
suku Becora, Posto Administrativu Cristo Rei, Municípiu Dili;—

iha suku Tibar, Munisipiu Likisa. i Anita Camirão, moris iha
Tibar, klosan, hela fatin iha suku Tibar, municipiu Likisa —

—-- Acacio da Cruz Claver, kaben nain ho Antónia Borges ho
komunhaon adquiridos, nasionalidade timor, hela- fatin iha
suku Becora, Posto Administrativu Cristo Rei, Municípiu Dili,
Mak sai nu’udar herdeira lejitimária;——————————

— sira Mak sai nu’udar herdeira lejitimária, Ida ne’ebé nu’udar

— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho sira ba susesaun óbito , Pedro da Cruz;————

—-Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebe la

— 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 Cartóriu Notarial de Dili.——————————

notáriu iha Kartóriu Notarial de Dili.———

herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba
susesaun óbito. Jose da Conceição ——————————

temi iha eskritura ne’ e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba

Kartóriu Notarial Dili, 24 Junho, 2019.

Kartóriu Notarial Dili, 17 Junho 2019.

Notáriu,
Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição
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EXTRATO
———— Certifico que, por escritura de trina de Abril de
dois mil e dezanove, lavrada a folhas quarenta e nove,
cinquenta, cinquenta e um cinquenta e dois, cinquenta e
três do Livro de Protocolo número 07/2019 do Cartório
Notarial Região Administrativa Especial Oe-cusse Ambeno,
na Avenida, Santa Rosa-Oe-cusse, foi constituída uma
associação que se rege, entre outras, pelas cláusulas
seguintes:————————————————————
Denominação: “ O COMITÉ DO MASSACRE BOBO-UFE
TUMIN’’ (CMBT)”——————————Sede social: A associação tem a sua sede na aldeia
Tumin,Suco Bobometo, posto Administrativo de Oe-silo,
Região Administrativa Especial Oe-cusse Ambeno.————
——-Duração: Tempo indeterminado.——————————

(h). Cordenar com o Secretário do Estado Assunto Veterano e
Comissão Homenagem Nacional para facilitar o processo e
o tratamento a família dos mártires e outros famílias na
RAEOA que ainda não tem o pensão pelo Estado de Timor
Leste;——
(i). Cordenar com o Secretário do Estado Assunto Veterano e
Comissão Homenagem Nacional no processo da preparação
e desenvolvimento ao centro do comité Massacre BoboUfe Tumin e outros apoios necessitários em relação com o
direito da família dos Mártires;———————————
(j). Cordenar e coperar com o Secretário Estado Joventude e
Desporto e as outras entidades na área de formação e
educação cívica;————————————-————
(k). Cordenar com as autoridades na Região Administrativa
Especial Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) e nacional no
aspecto económico, político, jurídico, educacional, saúde,
social, cultural, agricultura, religioso/a e desporto;———

—Associação ‘’ O COMITÉ DO MASSACRE BOBO-UFE
TUMIN ’’ (CMBT)”

—Orgãos Sociais da associação: ————————

com objectivo : ————————

a) Assembleia Geral—————————————————

(a).Promover a participação do povo no processo
desemvolvimento na Região Administrativa Especial Oecusse Ambeno e Nacional;——————————

b) Conselho Administração————————————

(b). Proteger os direitos dos povos em qualquer actos
deshumanitários através da luta pelo bem—estar;——

—Forma de obrigar

(c). Formar e capacitar aos conhecimentos dos jovens no
processo político e desemvolvimento na Região
Administrativa Especial Oe-cusse Ambeno (RAEOA) e
Nacional;————
(d). Preparar os futuros lideranças competetivos e potenciais
para servir o povo e Nação;————————————
(e). Criar oportunidade igual e promover o papel das novas
gerações na política do desenvolvimento do estado e
Nação;—

c) Conselho fiscal—————————————————

——-A associação obriga-se pela intervenção de um presidente
do Direção ;
Está conforme ao original.——————————————
Cartório Notarial Região Administrativa Especial Oe-cusse
Ambeno, 25 de Junho de 2019

O Notário Público da RAEOA,

DR. José Ase Neno Colo
(f). Promover o espírito nacionalismo e garantir a liberdade
passada, como instrumento para desenvolver o crecimento
do povo, reduzir a pobreza, melhorar a condição da vida,
dar apoio aos vulneráveis e contribuir ao estabilidade
nacional;———

EXTRATO

(g). Cordenar e recolher os restos mortais na Região
Administrativa Especial Oe-cusse Ambeno (RAEOA) no
Cemitério do Comité do Massacre Bobo-Ufe Tumin;——

———— Certifico que, por escritura de trinta de Abril de
dois mil e dezanove, lavrada a folhas quarenta e seis,
quarenta e sete, e quarenta e oito, do Livro de Protocolo
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número 07/2019 do Cartório Notarial Região Administrativa
Especial Oe-cusse Ambeno, na Avenida, Santa Rosa-Oecusse, foi constituída uma associação que se rege, entre outras,
pelas cláusulas seguintes:——————————————

EXTRATO
———— Certifico que, por escritura de oito de Abril de
dois mil e dezenove, lavrada as folhas trinta e sete, trinta e

Denominação: “ASSOOCIAÇÂO LALENOK ATONI OECUSSE’’ (ASLAO)”, ————-

oito, e trinta e nove, do Livro de Protocolo número 07/2019
do Cartório Notarial Região Administrativa Especial

Oe-

cusse Ambeno, na Avenida, Santa Rosa-Oe-cusse, foi
————Sede social: A associação tem a sua sede em Bairro
RSS-Palaban, suco de Costa posto administrativo de Pante
Macassar, Região Administrativa Especial Oe-cusse
Ambeno;—————————————————————

constituída uma associação que se rege, entre outras, pelas
cláusulas seguintes:————————————————
Denominação: “Associação Funan Alekot Atoni Oe-cusse

——-Duração: Tempo indeterminado.——————————

(FUNLEKO)”—————————

——-Associação ‘’ ASSOOCIAÇÂO LALENOK ATONI OECUSSE’’ (ASLAO)” com objectivo : ——————————

—Sede social: A associação tem a sua sede na rua Palaban

(a). Para responder e resolver os problema sociais que
enfrentam em comunidade;———
(b). Dar o apoiu a comunidade para resolve a pobreza;—
(c). Apoiu o Guverno para construi o povo de timor Leste;—
(d). Monitoriza implementação o programa do governo;—
——Orgãos Sociais da associação: ——————————

1 de Maio, aldeia Sanane, suco de Costa, posto administrativo
de Pante Macassar,

Região Administrativa Especial

Oe-

cusse Ambeno;————-————-——————————
——-Duração: Tempo indeterminado.——————————
——- Associação Funan

Alekot

Atoni

Oe-cusse

(FUNLEKO )” com objectivo : ————
(a). Apoiu a comunidade de oe-cusse para levantar a
consciência e respeitar os direitos humanos e iqualidade

—a) O Assembleia Geral———————————————
—b) O Conselho Administração————————————
—c) O Conselho fiscal———————————————
—Forma de obrigar

género;————————————————————
—(b). Facilitar a comunidade oe-cusse Para tem acesso a justiça
com justo;—-———————
—-(c). Defende a comonidade oe-cusse para desemvolve a
capacidade economia da familia e vida saudavel no futro;—

——-A associação obriga-se pela intervenção de um presidente
do Direção ;
Está conforme ao original.——————————————

—-(d). Dar proteção e educar comonidade, os lideranças
comunitárias, inclui as crianças para rspeitar e valorizar
dignidade humano;————————————-———

Cartório Notarial Região Administrativa Especial Oe-cusse
Ambeno, 25 de Junho de 2019

—Orgãos Sociais da associação: —————————
—a) Assembleia Geral;———————————————

O Notário Público da RAEOA,
—-b) Conselho fundadores;-—————————————
DR. José Ase Neno Colo
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—d Conselho Ezecutivo;———————————————

—Forma de obrigar

——-A associação obriga-se pela intervenção de um presidente do Direção ;

Está conforme ao original.——————————————

Cartório Notarial Região Administrativa Especial Oe-cusse Ambeno, 25 de Junho de 2019

O Notário Público da RAEOA,

DR. José Ase Neno Colo

EXTRATO
Certifico que, por escritura no dia vinte e sete de junho de dois mil e dezanove, lavrada na folhas onze a doze e versos
do Livro de Protocolo número 03 do Cartório Notarial de Liquiçá,na Rua Presidente Nicolau Lobato em Maumeta de
Bazartete, foi constituída uma Fundação que se rege pelas cláusulas seguintes:———————————-—
Denominação: ”FUNDAÇÃO VIVA MELHOR com sigla VM

SedeSocial: Na Aldeia Leopa, Suco de Dato, Posto Administrativo de Liquiçá, Município de Liquiçá.—————
Duração: tempo indeterminado.————————————
A Fundação Tem por objecto : ————————————
Apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente,
através das atividades de educação profissional, cívica, moral, especial ambiental. Para a consecução de suas finalidades,a
Fundação poderá sugerir, promover, colaborar,coordenar ou executar ações e projetos visando: —
1. Execução de serviço de radio difusão sonora, com finalidade educativa, artística, cultural e informativa, respeito aos valores
éticos e sociais, em benefício do desenvolvimento geral da comunidade, mediante concessão, permissão ou autorização de
exploração de radiodifusão comunitária de acordo c om a legislação específica;
2. Promoção de voluntariado, do desenvolvimento económico e combate à pobreza;
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3. Promoção gratuita de palestras na área de saúde, sensibilizar e instruir a comunidade timorense a conhecer e respeitar as
regras básicas de higiene para uma melhor manutenção da saúde, realização de ações de formação para prevenir e tratar as
doenças, incluindo a prevenção de HIV-AIDS e alertar para as consequências tão nocivas das bebidas alcoólicas, tabaco e
consumo de drogas;
4. Promoção de projetos na área de educação, organizando aulas de alfabetização dos adultos e cursos de língua portuguesa
e inglês;
5. Desenvolvimento de projetos de formação na área de agricultura e apicultura orgânicas;
6. Preservação, defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
7. Promoção de direitos das pessoas portadoras de deficiência, dos direitos da mulher e da criança e combate a todo o tipo de
discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil;
8. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.
A dedicação às atividades acima previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações
correlatas, por meio da doação de recursos físicos e humanos, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio
a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.
Património

O património da FUNDAÇÃO com fundo inicial próprio, no valor de $50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos);
Orgãos Sociais da Associação:

a) Assembleia Geral.

b) Conselho da Administração

c) Conselho de Fiscal.

Cartório Notarial de Liquiçá, 28 de junho de 2019.

O Notário,

Lic, Baltazar Vieno Beram Silva de Araújo
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Anunsiu Publiku No. T/PRAC/2019/014
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’ebeselu Taxa
Annual:

Naran Lisensiada

: Esperanca Timor Oan (ETO)

Lokalizasaun ba Atividade

: Palapaco, Dili

Taxa Lisensa

: USD 5,650.00 (Rihun Lima, Atus Neen no Lima Nulu Dollar Amerikanu)

Data Selu

: N/A

Selu ba Atividade

: Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba
Abastesimentu Kombustível

Numeru Resibu

: 00331

Public of Notice No.T/PRAC/2019/014
Payment Receivedfor 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 AutoridadeNacional 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.

Série II, N.° 25

Name of Licensee

: Esperanca Timor Oan (ETO)

Location of Activity

: Palapaco, Dili

License Fee

: USD 5,650.00(Five Thousand, Six Hundred and Fifty American Dollar)

Payment Date

: N/A

Payment for Activity

: Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station

Receipt Number

: 00331
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Anunsiu Publiku No. T/PRAC/2019/013

Taxa Selu ba Atividade
Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodaviariu baAbastesimentu 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’e be selu Taxa
Annual:

1.

Naran Lisensiada

: Roman Fuel, Lda

Lokalizasaun ba Atividade

: Gleno Vila, Ermera

Taxa Lisensa

: USD 1,350.00 (Rihun Ida, Atus Tolu no Lima Nulu Dollar
Amerikanu)

Selu ba Periodu

: 29 Maio 2019 – 28 Maio 2020

Selu ba Atividade

: Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba
Abastesimentu Kombustível

2.

Numeru Resibu

: 00335

Naran Lisensiada

: Nusabe III, Lda

Lokalizasaun ba Atividade

: Rua Hudi Laran, Aisirimou, Aileu

Taxa Lisensa

: USD 2,200.00 (Rihun Rua no Atus Rua Dollar Amerikanu)

Selu ba Periodu

: 4 Junho 2019 – 3 Junho 2020

Selu ba Atividade

: Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba
Abastesimentu Kombustível

3.

Numeru Resibu

: 00338

Naran Lisensiada

: Andika Lima, Lda

Lokalizasaun ba Atividade

: Rua Dato, Liquica

Taxa Lisensa

: USD 1,100.00 (Rihun Ida no Atus Ida Dollar Amerikanu)

Selu ba Periodu

: 8 Junho 2019 – 7 December 2019

Selu ba Atividade

: Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu
ba Abastesimentu Kombustível

Numeru Resibu
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4.

Naran Lisensiada

: Esperanca Timor Oan (ETO)

Lokalizasaun ba Atividade

: Manatuto

Taxa Lisensa

: USD 3,450.00 (Rihun Tolu, Atus Haat no Lima Nulu Dollar
Amerikanu)

Selu ba Periodu

: 29 Maio 2019 – 28 Maio 2020

Selu ba Atividade

: Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba
Abastesimentu Kombustível

5.

Numeru Resibu

: 00334

Naran Lisensiada

: Timor Gap E.P

Lokalizasaun ba Atividade

: Covalima

Taxa Lisensa

: USD 8,200.00 (Rihun Walu no Atus Rua Dollar Amerikanu)

Selu ba Periodu

: 28 April 2019 – 27 April 2020

Selu ba Atividade

: Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba
Abastesimentu Kombustível

6.

Numeru Resibu

: 00326

Naran Lisensiada

: Esperanca Timor Oan

Lokalizasaun ba Atividade

: Palapaco, Dili

Taxa Lisensa

: USD 11,300.00 (Rihun Sanulu Resin Ida no Atus Tolu Dollar
Amerikanu)

Selu ba Periodu

: 2 Dezembro 2018 – 1 Dezembro2019

Selu ba Atividade

: Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba
Abastesimentu Kombustível

7.

Numeru Resibu

: 00342

Naran Lisensiada

: Risa Fuel, Lda

Lokalizasaun ba Atividade

: Taibessi, Dili

Taxa Lisensa

: USD 5,200.00 (Rihun Lima no Atus Rua Dollar Amerikanu)

Selu ba Periodu

: 18 Junho 2019 – 17 Junho 2020

Selu ba Atividade

: Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba
Abastesimentu Kombustível

Numeru Resibu

Série II, N.° 25

: 00353
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Public of Notice No.T/PRAC/2019/013

Payment Receivedfor 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 AutoridadeNacional do Petróleo
e Minerais would like to make public Notice on the Fees resulted from payment of licensing fee. Below is the Licensee who
paid fees.

1.

Name of Licensee

: Roman Fuel,Lda.

Location of Activity

: Gleno Vila, Ermera

License Fee

: USD1,350.00(One Thousand and Three Hundred and Fifty
Americ Dollars)

2.

Payment for Period

: 29 May 2019– 28 May 2020

Payment for Activity

: Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station

Receipt Number

: 00335

Name of Licensee

: Nusabe III, Lda.

Location of Activity

: Rua Hudi Laran, Aisirimou, Aileu

License Fee

: USD 2, 200.00 (Two Thousand and Two Hundred American Dollars)

Payment for Period

: 4 June 2019 – 3 June 2020

Payment for Activity

3.

Série II, N.° 25

: Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station

Receipt Number

: 00338

Name of Licensee

: Andika Lima, Lda.

Location of Activity

: Rua Dato, Liquica

License Fee

: USD 1, 100.00 (One Thousand and One Hundred American Dollars)

Payment for Period

: 8 June 2019 – 7 December2019

Payment for Activity

: Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station

Receipt Number

: 00339
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4.

Name of Licensee

: Esperanca Timor Oan (ETO)

Location of Activity

: Manatuto

License Fee

: USD 3,450.00 (Three Thousand, Four Hundred and Fifty American
Dollars)

5.

6.

Payment for Period

: 29 May 2019 – 28 May 2020

Payment for Activity

: Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station

Receipt Number

: 00334

Name of Licensee

: Timor Gap E.P

Location of Activity

: Covalima

License Fee

: USD 8, 200.00 (Eight Thousand and Two Hundred American Dollars)

Payment for Period

: 28 April 2019 – 27 April 2020

Payment for Activity

: Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station

Receipt Number

: 00326

Name of Licensee

: Esperanca Timor Oan (ETO)

Location of Activity

: Palapaco, Dili

License Fee

: USD 11,300.00 (Elelven Thousand and Three Hundred American
Dollars)

7.
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Payment for Period

: 2 December 2018 – 1 December 2019

Payment for Activity

: Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station

Receipt Number

: 00342

Name of Licensee

: Risa Fuel, Lda

Location of Activity

:Taibessi, Dili

License Fee

: USD 5, 200.00 (Five Thousand and Two Hundred American Dollars)

Payment for Period

:18 June 2019 – 17 June 2020

Payment for Activity

: Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station

Receipt Number

: 00353
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Anunsiu Publiku No. LO/PRAC/2019/006
Atribuisaun Lisensa Downstreamba Atividade
Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodaviariu ba Abastesimentu Kombustível
Baseia ba Artigu 8 alinea 1 no Artigu 16 alinea 1 no 2 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 atribuisaun Lisensa ba rekerente
ne’ebe halao hela atividade Downstream.

1.

Naran Lisensiada

: Risa Fuel Lda.

Atividade Downstream

: Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodaviariu ba
Abastesimentu Kombustível

Lokalizasaun ba Atividade

: Taibessi, Dili

Durasaun ba Lisensa

:18 Junho 2019- 24 Outobro 2019

Numeru Lisensa nian

:ANPM/PRAC/2019/006

Public of Notice No. LO/PRAC/2019/006

Granting License of Downstream Activity on
Installation and Operation of Fuel Filling Stations

Pursuant to Article 8.1 and Article 16.1 and 2 of Decree Law no. 1/2012, of 1 February, on Downstream Sector.

The AutoridadeNacional do Petróleo e Mineraiswould like to make public notice on the granting of License to company who
carried out and wish to carry out Downstream Activity.

1.
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Name of Licensee

: Risa Fuel Lda.

Downstream Activity

: Installation and Operation ofAutomotive Fuel Filling Station

Location of Activity

: Taibessi, Dili

Duration of License

: 18 June2019 – 24 October 2019

Licensing Number

: ANPM/PRAC/2019/006
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