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Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar LOFAP, determino abertura de concurso público para
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arquitetura e urbanismo, um Assessor Nacional especialista
em arquitetura e um Assessor Nacional especialista nas áreas
de engenharia e construção civil, para prestar assessoria técnica
ao Parlamento Nacional. O concurso será realizado nos termos
do Regulamento de Recrutamento de Assessores e Consultores
para o Parlamento Nacional, aprovado pela Decisão n.º 9/V/
CA, de 03 de abril de 2019, com as alterações introduzidas pela
Decisão n.º 32/V/CA, de 03 de agosto de 2020 e nos termos do
aviso de abertura a publicar, sendo o painel do juri composto
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1. Composição do painel do Júri do processo de seleção
a. Natalia Maria Bere, Diretora de Gestão Financeira –
Presidente do júri;
b. Pinto Cardoso Manuel Soares, Coordenador do Gabinete
de Estudos Estratégicos e Jurídicos (GEEJ) - Vogal;
c. Helio Soares Leite Magalhães, Diretor de Recursos
Humanos e Formação - Vogal;
d. Nelia Soares Menezes, Membro do Conselho de
Administração - Vogal;
e. Ambrósio Dias Fernandes, Assessor do Presidente do
Parlamento Nacional - Vogal;
Suplentes:
a. Manuel Chradus Barreto, Técnico Superior Parlamentar
Assistente - CEFOR;
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b. Eduardo Corte Real, Chefe da Divisão de
Desenvolvimento de Recursos Humanos;
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c. Aires Francisco Cabral, Técnico Superior Parlamentar Assistente – GEEJ;
d. Emilio Noronha, Assessor do Presidente do Parlamento Nacional;
e. Jorge Paiva Araújo - Membro do Conselho de Administração.

Publique-se.

Díli, 21 de abril de 2022

O Secretário-Geral

Adelino Afonso de Jesus

Aviso Nº 02 /2022
Concurso de admissão a Oficiais de Diligências na Carreira de Oficiais de Justiça
Lista de classificação Final e Lista dos excluídos
Procedimento concursal aberto pelo Aviso nº 01/2021, publicado no Jornal da República N.º 3, IIª Série, de 20 de janeiro de 2021,
com vista ao preenchimento de, até 60 postos de trabalho, nas categorias de oficial de diligências, da carreira do grupo de
pessoal oficial de justiça.
Publicada que foi o projeto da lista de classificação final e lista de excluídos do presente concurso no Jornal da República nº 10ª,
de 11 de março de 2022, o mesmo não foi objeto de reclamação no prazo aí estabelecido.
O Júri reuniu e converteu em definitiva as listas de classificação final e ordenação dos candidatos aprovados e a lista das
exclusões do concurso.
De imediato foi apresentado os resultados a Sua Excelência Senhor Presidente do Tribunal de Recurso que homologou a lista
de classificação final.
Publicam-se em anexo a lista dos candidatos aprovados e as listas dos candidatos reprovados e excluídos
***

Díli, 14 de abril de 2022

O Diretor Geral

(Higino Soares)
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Lista de Classificação Final
Candidatos Aprovados

Nome

Graduação

Data de
Nascimento

Nota

1

Hipolito da Conceição de Jesus

03/09/1993

15,20

2

Antonio Jeca Martins

11/11/1991

14,55

3

José Bian

04/04/1990

13,87

4

Orlando Gomes Freitas

15/10/1994

13,37

5

Aurea Ximenes de Andrade

04/09/1995

13,07

6

Cornelio Tilman

15/08/1992

12,80

7

Ana Rosita Sarmento

06/05/1993

12,07

8

António Lafo Falo

03/12/1998

12,07

9

Adelia Barbosa

13/11/1987

11,98

10

Deolinda Mota

21/12/1995

11,93

11

José Inácio Soares

04/05/1995

11,93

12

Anacleto Gouveia Leite

04/10/1987

11,92

13

Humberto de Jesus Venancio

02/10/1983

11,65

14

Joaquina Klau da Cruz

06/07/1996

11,60

15

Eusébio dos Santos

06/03/1991

11,55

16

Benizia Isabel Freitas

22/08/1994

11,37

17

Estanislau do Rêgo Oliveira

27/12/1994

11,37

18

Bendita Maia da Costa Freitas

27/05/1998

11,33

19

Maria do Ceu Godinho Simões

24/08/1996

11,28

20

Aviolito dos Santos Cruz

12/01/1995

11,17

21

Gaudencia dos Santos

04/08/1996

11,13

22

Afonso do Rego Tilman

07/10/1997

11,13

23

Deonisio António da Costa Reis

12/04/1996

11,03

24

Esperança Martins Carvalho

15/05/1990

10,95

25

Antonio Afonso da Silva

30/10/1983

10,92

26

Ermelinda de Sousa Enfein

24/08/1986

10,82

27

Eurico M.de Araujo

04/02/1993

10,80

28

Domingos Amaral Guterres

28/04/1997

10,80

29

Dulce Bernardino Soares

13/02/1996

10,78
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30

Frederico Sea-Mau Marçal de Andrade

13/02/1994

10,75

31

Belquita Dias Quintas

11/08/1993

10,72

32

Domingos dos Reis

11/05/1996

10,68

33

Beatriz de Jesus

13/01/1992

10,65

34

Daniel Freitas Soares

12/11/1989

10,53

35

Gabriela Gomes

10/04/1994

10,52

36

Baltazar da Costa

05/07/1989

10,50

37

Julio Romana Soares

19/07/1985

10,47

38

Irene Aprilia Imaculada Ati

22/04/1994

10,45

39

Margaretha Hendrians Gomes

01/10/1996

10,45

40

Filipe Marcelino Baptista Baovida

20/12/1994

10,45

41

Augosto Barreto

20/08/1992

10,42

42

Assae Assatu Fátima de Jesus

31/12/1996

10,38

43

Adilia Fernandes Garcia

05/08/1996

10,37

44

Julião Soares Ximenes

07/12/1994

10,37

45

João Martins dos Santos

12/06/1999

10,37

46

Dália Soares Pereira

06/11/1999

10,35

47

Antonio Alves

10/06/1994

10,35

48

Alda Ximenes Belo da Costa

05/03/1996

10,33

49

Avelino Angelito Matos

17/12/1998

10,33

50

Elipio Manuel Paulo Moniz Sousa

11/06/1996

10,32

51

Ana Paula Dos Santos

23/01/1993

10,30

52

Gerson Armindo da Silva Leite Araujo

10/08/1995

10,30

53

Abrantes Soares do Rosario

17/02/1994

10,28

54

Alvarito Mario Guterres

07/05/1994

10,28

55

Jaulinho de Jesus Araújo

22/5/1993

10,23

56

Marcelia Oinli Marçal

30/10/1998

10,20

57

Jaime de Andrade

21/7/1991

10,20

58

Antonia Amaral Barreto da Silva

31/05/1993

10,17

59

Leticia Imaculada do Rosario Soares

03/06/1997

10,17

60

Fernando dos Santos

01/05/1997

10,17
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61

Emanuel de Jesus Rodrigues da Silva

23/12/1986

10,13

62

Manuel Curino do Rêgo

15/06/1989

10,13

63

Terezinha de Deus

20/12/1992

10,08

64

Carlos Domingos Ly Martins

15/09/1986

10,07

65

Amandio dos Santos

25/09/1992

10,07

66

Ana Grorita Correia Freitas

30/12/1993

10,05

67

Andre Mendes Pinto Ximenes

14/08/1993

10,05

68

Ângelo da Costa dos Santos

04/09/1994

10,00

69

Fátima Pereira Ribeiro

09/04/1993

9,97

70

Belinha Onggo Soares

11/11/1995

9,93

71

Francisca Titania de Lima

10/10/1998

9,93

72

Ireneu da Silva

20/10/1994

9,93

73

Anacleto Ximenes

25/10/1985

9,92

74

Antonio da Costa

26/01/1993

9,90

75

Jaime Fransisco de Araujo

02/11/1998

9,88

76

Ronaldo Pereira

15/02/1994

9,87

77

Joãozinha Maria Dina

05/04/1993

9,85

78

Acacio Barreto

22/08/1994

9,83

79

Francisco Pedro Guterres de Oliveira

19/05/1996

9,83

80

Elizabet Fátima Ribeiro

04/07/1994

9,82

81

Leonia Esperança Valente

08/08/1995

9,78

82

Euzebio Mendonça

15/08/1985

9,73

83

Francisco Moreira Freitas

23/06/1988

9,72

84

Duarti Moniz Lopez

17/12/1998

9,72

85

Dionisio Fraga Freitas

01/05/2002

9,70

86

Abilio da Conceição

24/04/1993

9,68

87

Masquito Bernadino Vilela

30/05/1987

9,67

88

Emanuel Viana

09/04/1998

9,63

89

Hostiliana Gorreti Ximenes

29/01/1994

9,60

90

Jonianos Amaral Leite

08/08/1995

9,60

91

Jaimito de Carvalho de Jesus

20/11/1995

9,58
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92

Marcos Morais Gusmão

14/03/1990

9,57

93

Samuel Napolão Guteres

26/09/1992

9,57

94

Vidaligia de Jesus Sanches

27/09/1998

9,55

95

Davidson Tolentino Viegas Tilman

27/04/1994

9,55

96

Claudina Caldas Martins Soares

02/07/1997

9,53

97

Narsiso Eli da Silva

06/11/1991

9,53

98

Elizeu Artur da Costa Piedade

07/11/1995

9,53

99

Octavio Norberto Correia Corte Real

01/10/1997

9,53

100

Augusto Rodrigues

17/08/1991

9,52

101

Júlia António Sarmento Belo

07/06/1996

9,50

Candidatos Reprovados por terem obtido nota global inferior
a 9,50

Aquilina Moniz
Atanasio Afonso

Abrão dos Santos
Augusta Suni
Adriana Jose da Costa Soares
Augusto Anacleto Barros Magno
Adriano Moniz Verdial
Augusto Maia de Jesus
Agostinha Cabral Soares
Augusto Mendes de Jesus
Agostinha do Rego Noronha
Aurora de Oliveira Ximenes
Agostinho Martins Aça
Bendito de Jesus Quebelem
Agostinho Mau Ati Cardoso da Silva
Bernardete da Silva Cruz
Agustinho Quelo
Brigida Martinha Barreto
Aida Soares
Canisio Federico da Silva Freitas Victor
Aleixo do Rosário Mendonça
Carla da Costa Carvalho
Ana Josefina Naro
Ana Manuela da Costa Belo

Celeste de Almeida
Cesarina dos Santos

Ana Rosa Freitas Sarmento

Cipriano Berehuno Amaral

Anabela Costa dos Anjos Marques

Concela dos Santos Guterres

Angelica Macedo Soares de Deus

Crizelia Lopes Magno

António Domingos da Costa J. Alves

Davida Bakhita Assunção

Apolonio Gomes

Delia de Araújo Borromeu
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Deolindo Ximenes da Silva

Henriqueta Maria Gomes de Lemos

Deonisia Eta da Costa

Honoria de Jesus Amaral

Domingas Mariz Pereira

Idalina da Cruz

Domingas Soares

Imaculada Cardoso dos Reis

Domingos Rodrigues Ximenes

Imaculada Pereira Gonçalves

Dorkas Rosa Fernandes

Imaculada Prima Caet

Doroteia da Costa Soares

Isabel de Jesus Martins

Egas Abreu da Silva

Isabel Teu Gomes

Elviano Maria Caetano

Isaias Teofilo Amaral

Elvira Correia

Ivonia da conceição Araujo

Emerenciana Filomena Mariz

Izac dos Santos

Emilia Francisca da Costa Belo

Izaura da Costa Soares

Ercília Maria Fátima

Jacinta Bolo

Etelvina da Conceição Seixas

Jacob Hun

Eulália Maria da Costa

Jacob Leopoldo Doutel

Evi Angel Soares Lopes

Jacob Martins dos Santos

Feliciana Barreto

Jaino Jegi Ximenes Correia

Felisbela Rodrigues da Costa

Januario Savio

Filomena Pereira da Conceição

Jessica Carina Baptista Ferreira

Filomeno Romos Horta G. Pinto

Joana Maria Moreira Belo

Florianos da Conceição Savio

João Baptista Ferreira

Francisco da Conceição Silva

João Carlos

Francisco Pereira de Araujo

João Carlos da Costa

Francisco Soares

João Carmo do Rêgo
João da Costa

Frederico da Costa
Gabriel de Andrade

João de Deus Lobato

Gabriel Faria dos Santos

Joao M.Viegas Ximenes

Gersénio Maria Araújo da Costa Piedade

João Pereira

Gregório Bubun

Joaquim Moniz de Carvalho Assunção

Guilherme Moniz da Costa Oliveira

Joel Daniel Belo

Helena do Rosario do Rêgo

Joel Fernandes Correia

Helio Reis dos Santos Barros

Joel Gomes
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Jonas Sarmento
Lucio dos Reis
Jorge Alexander Caet
Luis Mota
Jorge Madeira
Lupicino Torcato de Sá Pereira
Jose da Costa Freitas
Madalena Vicente
Jose Lelo Bere
Manuel Marques Ribeiro
Jose Maria dos Reis
Marçal Mariz da Cruz
Jose Ximenes Belo
Marcelino Fernando Sequeira Leite
Josefa Soares Pereira
Marfa Zita Cristovão do Carmo Vieira
Josefina Bakhita Sequeira
Maria Leonor Soares
Josefina Maria Ximenes Soares
Maria Manuela Braz Miguel
Joseinha Manuel Ximenes
Maria Regina da Costa
Judith da Costa
Mariano Soares de Fatima
Juliana Borges da Silva Remendes
Marilia Soares Guterres
Julião dos Reis
Mario da Conceição Araujo
Júlio da Silvas Freitas
Mario Terxeira Silva Soares
Julio Martins
Mario Vaz
Júlio Martins Garcia São Gabriel
Marito da Rosa
Juvencio da Cruz Pereira do Rêgo
Martinha de Jesus
Juvenia M. Pinto Tilman
Martino da Costa oliveira
Juviana Pereira Lopes
Marvina da costa Valença
Juvito Manuel da Silva
Mateus Baptista Baquin
Laura Graciano da Costa
Leli Ricardina de Ximenes
Leticia Alves Guterres

Mateus Ximenes
Melquior Agostinho
Micael Paixao Ximenes Camoes

Leticia Virna de Carvalho
Milca Ximenes
Lídia Ermelinda de Jesus Pereira
Natalina da Costa Tavares
Livania Helena Freitas
Nelia Alice Olo Freitas
Lizandro Gaspar Miranda Nunes
Nélia Janliana de Jesus
Lourenço Borges
Nelinha de Jesus Lopes
Lourenço Lopes da Silva Soares
Nelson Ricardo Silva Barros
Luberto Martins Lobato
Nemésia Maria de Jesus Freitas
Lucia de Castro Tilman
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Nemesio João da Piedade Fraga

Simão Pedro

Nilton Lourenco Junior

Sonia Maria Pires de Jesus

Noel Romualdo Sarmento Ximenes

Teodosia Juliao Fernandes

Norberta Julieta Mariz

Tereza Ligia de Araugo Martins
Terezinha Soares

Núncia Pascoela da Costa Ximenes
Tomás Barreto Mendonça
Octaviana Martins Fátima Peregrina
Ursula Soares
Omifiano Nanan Lopez
Venâncio Mariz
Orlando Pereira Mariz
Veronica de Araujo Lemos
Oscar Ponciano da Costa Ribeiro
Vitoria Pinto
Pascoal de Oliveira
Vitorina Soares Mesquita
Patricio Chiquito Sequera dos Santos Amaral
Xisto Mendonça da Costa
Paulina Gomes Soares
Yohana Henriqueta Rodrigues da Costa
Pedro Amaro Ximenes
Yolanda Fátima Nita da Costa Freitas
Raimundo Martins Freitas
Zacarias Gouveia Conceição
Remigio da Costa Araujo
Zemisia de Carvalho Tilman
Rita Gusmão
Rogério Soares
Romana Salsinha do Ceu Mira
Rosa Maria da Cruz

Candidatos excluídos por terem faltado à prova de entrevista

Rui Maia Cardoso

Aurélia de Jesus

Salus de Carvalho Nura Brites

Bernadino Amaral

Saturnina Fernandes Sarmento
Bonfilio Gama Soares
Saturnino Francisco da Costa
Calistro Nobel F. de Rosa
Sejaltino Marques Cabral
Sergio da Silva Sarmento

Ermelita Maria de Jesus Guterres

Silvina Soares

Filomena Bakita Soares Belo

Silvino dos Santos

Jacinta Fatima Maria Soares
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Juanita de jesus pereira

Diretor do CFJJ, no exercício das suas competências é
coadjuvado por um Diretor Adjunto e um Coordenador de

Julio Manuel Sequeira Soares

Formação, nomeado por um período de 3 (três) anos, renovável
por igual período, em comissão de serviço.

Luisa Maria Antónia Ataide do Rego Soares
Considerando que o Conselho Geral do CFJJ manifestou a sua
Margarida da Costa de Jesus Pereira

concordância relativamente à nomeação do Senhor Dr. Francisco Xavier Vasco Soares para o cargo do Adjunto Diretor e a

Maria Auxiliadora Sousa Ximenes

proposta da Diretora do CFJJ propós o Senhor Dr. Honório
Aureliano Soares Magalhães para o cargo do Coordenador de

Maria Evangelina Sequeira Amaral

Formação do CFJJ, e ao abrigo das disposições combinadas
do artigo 19º do Decreto-Lei Nº 14/2018, de 17 de agosto, nºs 2

Maria Madalena Bonaparte

e 3 do Decreto-Lei Nº 10/2019, de 14 de junho, o Ministro da
Justiça determina:

Natalia Helena de Jesus Pereira
1. Nomear o Senhor Dr. Francisco Xavier Vasco Soares,
Olandina de Jesus Sanches

como Adjunto Diretor do CFJJ em regime de comissão de
serviço por um período de 3 anos, renovável por igual

Ronaldo Jose Galucho do Rêgo

período;

Sabina da Silva

2. Nomear o Senhor Dr. Honório Aureliano Magalhães, como
Coordenador Formação do CFJJ em regime de comissão de

Sidonio da Luis da Cruz

serviço por um período de 3 anos, renovável por igual
período;

Xisto Mariz Ximenes
3. O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de
maio de 2022.

Publique-se.

Despacho nº: 25 /2022 De 21 de abril
Nomeação do adjunto diretor e coordenador formação do
centro de formação jurídica e judiciária do ministério da

O Ministro da Justiça,
____________________
Dr. Tiago Amaral Sarmento

justiça
Reconhecendo que o Centro de Formação Jurídica e Judiciária
- CFJJ é a instituição de excelência formação jurídica e judiciária,
responsável pela formação dos profissionais do setor da
justiça e investigação nas áreas da justiça e do direito.
Considerando os termos do nº 6) do atigo 7º, junto artigo 8º e
9º do Decreto-Lei Nº 11/2020, de 25 de março determina, que o
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DESPACHO CONJUNTO 1/MTCI/SECOOP/2022
de 31 de março

Define a composição e o preço máximo dos produtos que integram a cesta básica
Através do Decreto-Lei n.º 10/2022, de 4 de março, o Governo aprovou medidas de reforço da distribuição de cesta básica às
famílias timorenses mais necessitadas e de apoio aos operadores económicos locais, e criou um regime especial de
aprovisionamento para o efeito, no âmbito do plano de recuperação económica.
De acordo com o mesmo Decreto-Lei, os membros do Governo responsáveis pelas áreas do Comércio e Indústria e das
Cooperativas devem definir, por despacho conjunto, a composição dos produtos que integram a cesta básica, a sua respetiva
descrição, quantidade e preço.
Assim, no uso da competência conferida pelo número 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 10/2022, de 4 de março, determina-se o
seguinte:
1

Nas operações de aprovisionamento e distribuição, devem ser selecionados os bens constantes da Lista anexa (A e B) mais
adequados para compor o cabaz, de acordo com as especificidades regionais de cada suco, bem como a disponibilidade de
produtos locais e nacionais.

2. A cesta básica deve contribuir para uma melhoria nutricional e alimentação saudável do beneficiário, disponibilizando,
obrigatoriamente, carboidratos, proteínas e vitaminas, preferencialmente da época, e bens de higiene pessoal, incluindo
produtos de higiene feminina.
3. Cada cesta básica deve ser composta pelos produtos elencados na referida Lista e conter, pelo menos:
a) Três bens dos grupos alimentares que fornecem carboidratos, pelo preço global de USD 16,75;
b) Três bens dos grupos alimentares que fornecem proteínas, pelo preço global de USD 17,00;
c) Cinco bens dos grupos alimentares que fornecem vitaminas, nomeadamente 1 fruta e 4 leguminosas, pelo preço global de
USD 8,25;
d) Um bem do grupo alimentar óleos e gorduras, nomeadamente óleo de coco, pelo preço global de USD 4,00;
e) Dois produtos de higiene, incluindo sabonete e detergente, pelo preço global de USD 3,25;
f) Um produto de higiene feminina, pelo preço global de USD 0,75.
4. O presente despacho produz efeitos no dia da sua assinatura.
CUMPRA-SE.
Díli, 28 de março de 2022.

Publique-se.

O Ministro do Turismo, Comércio e Indústria,

________________________
José Lucas do Carmo da Silva

O Secretário de Estado de Cooperativas
_____________
Elizário Ferreira
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ANEXO
(Lista aque se refere o n.º 1)
A.LISTA DE PRODUTOS E RESPETIVO PREÇO MÁXIMO

N.º

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS

PRODUTOS COM CARBOIDRATO $ 16.75
1
ARROZ
A. Arroz vermelho/Fo´os Mean
B. Arroz branco/ Fo´os Mutin
C. Arroz importado/ Fo´os Importadu
D.
E.
F.
G.

Inhame/Talas
Batata doce/Fehuk Midar
Batata comum/ Fehuk Eropa
Milho moído/Batar Dulas

QUANTIDADE

PREÇO MÁXIMO
UNITÁRIO
TOTAL

5 Kg
5 Kg
18 Kg

$ 2.70
$ 2.50
$ 0.75

$
$
$

13.50
12.50
13.50

½ Kg
1 Kg
1 Kg
1 KG

$
$
$
$

$
$
$
$

1.50
1.25
1.50
1.75

PRODUTOS COM PROTEÍNA $ 17.00
2
PEIXE
A. Peixe fresco/Ikan Fresku
1 Kg
B. Peixe seco/Ikan Maran
½ Kg
3
CARNE DE VACA, DE PORCO E DE FRANGO
A. Carne sem osso/Na´an Karau Isin
1 Kg
B. Carne com osso/Na´an Ruin
1 Kg
C. Fígado e intestino delgado/Aten & 1 Kg
Tolla
D. Carne seca de vaca/Na´an Maran ½ Kg
(Karau)
E. Carne de barriga seca/Na´an aten & ½ Kg
Tola Maran
F. Carne de porco /Na´an Fahi
1 Kg
G. Carne seca de porco/Na´an Fahi ½ Kg
Maran
H. Frango/Manu-Brooiler
1 kabesa
Ovos/Manu-Tolun
6 pcs
4
5
FEIJÃO
A. Feijão vermelho/ Koto Mean
1 KG
B. Feijão branco/Koto Mutin
1 KG
C. Amendoim/Fore Rai
½ KG
D. Feijão mungo/Fore Munggu
1 KG
E. Soja/Fore Keli
1 KG
6

7
8

PRODUTOS COM VITAMINA $ 9.75
A. Mostarda,
branca
e
verde
escura/Modo mutin no metan
B. Brócolos/Brokoli
C. Feijão de salada/Fore Sikote
D. Feijão verde/Koto Nurak
E. Feijão frade/Fore Tali
F. Repolho/Repollu
G. Espinafre de água/Kankung
H. Beringela/Bringela
I.
Cenoura/Senora
J. Tomate/Tomati
K. Pimentão/Ai-manas bo´ot
L. Abóbora/Lakeru
M. Abóbora branca/Lakeru Japoneas
N. Cebola e alho/Lis mean no mutin
O. Sal de mesa/Masin
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1.50
1.25
1.50
1.75

$
$

7.50
7.50
10.00
7.00
6.50

$

12.00

$

Produto Local
Produto Local
Produto
Importado
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local

Produto Local
Produto Local

$
$
$

10.00
7.00
6.50

Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local

7.00

$

$
12.00
7.00

$
$

12.00
12.00

$
$

12.00
12.00

Produto Local
Produto Local

$
$

8.00
0.30

$
$

8.00
1.80

Produto Local
Produto Local

$
$
$
$
$

3.00
3.00
1.50
2.00
1.80

$
$
$
$
$

3.00
3.00
1.50
2.00
1.80

Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local

1 Set

$

1.15

$

1.15

Produto Local

1 Pc
1 Set
1 Set
1 KG
1 Pc
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Pc
4 Pcs
½
1 Pcs

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.50
1.00
1.50
1.75
1.00
1.00
1.15
1.15
2.50
1.15
3.00
1.50
1.75
0.30

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.50
1.00
1.50
1.75
1.00
1.00
1.15
1.15
2.50
1.15
3.00
1.50
1.75
0.30

Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
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9

ÓLEO VEGETAL
A. Óleo de coco virgem /Mina nú virgen
B. Azeite de cozinha/Mina ten´in

500 ML
1L

$ 4.00
$ 2.25

$
$

10

Açúcar/Msin-Midar

1 KG

$ 1.15

$ 1.15

11
12

Café/Kafé
FRUTAS $ 2.50
A. Fruta do Dragão/Buah Naga
B. Abacate/Abokati
C. Banana/Hudi
D. Papaia/Aidila
E. Melão /Paketa
F. Laranja/Sabraka
G. Tangerina/Sabraka-lotuk
H. Manga/Has
I. Morango /Morango

¼ KG

$

2.60

$

½ Pcs
5 Pcs
1 Set
1 Pc
1 Pc
1 KG
1 KG
4 Pcs
¼ KG

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2. 50
0.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
2.50

4.00
2.25

2.60

Produto Local
Produto
Importado
Produto
Importado
Produto Local

2.50
2.50
$ 2.50
$ 2.50
$ 2.50
$ 2.50
$ 2.50
$ 1.00
$ 2.50

Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local
Produto Local

$
$

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL INCLUINDO PRODUTOS DE HIGIENE FEMININA $ 4.00
Sabão/ Saboneti
3 Pcs
$ 0.50
$ 1.50 Produto Local
13
& Importado
Detergente líquidoDeterjenti Líkidu
900 ML
$ 1.75
$ 1.75 Produto Local
14
Detergente em pó/Deterjenti pó (Rinso)
1 KG
$ 1.75
$ 1.75 Produto
15
Importado
Produto de higiene feminin/Produtu 1 Set
$ 0.75
$ 0.75 Produto
16
femenina (Softex)
Importado

B. COMPOSIÇÃO E VALOR DE CADA CESTA BÁSICA
N.º

TIPOS DE PRODUTOS

VALOR

1

Produtos com carboidrato/Produtu Karboidratu

USD 16,75

2

Produtos com proteína/Produtu Proteína

USD 16, 75

3

Produtos com vitamina/Produtu Vitamina

USD 16, 75

4

Produtos de higiene pesso incluindo de higiene feminina/Produtu Higiene Pesoál

USD 16, 75

Inkluídu Produtu Higiene Femenina
5

Total
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Despacho Nº 35 /APORTIL,I.P-P/III/2022
1. Executando a deliberação do Conselho de Administração
com referência 04/CA/II/2022 de 22 de março de 2022,
concordo com a Proposta de decisão de adjudicação do
Contrato público de Fornecimento do serviço de “Repair
and Maintenance of Annual Routine Works of the Ship
Berlin Nakroma”, por ajuste direto, e consequente
celebração e assinatura do correspondente contrato, nos
precisos termos em que a mesma está formulada, quanto a
factos e disposições legais para que remete.
2. Submeto esse deste despacho e a proposta sobre que versa
à apreciação e decisão de autorização de Sua Excelência o
Ministro dos Transportes e Comunicações.

Dili, 31 de março de 2022

Lamartinho de Oliveira, S.Sos, M.Sc
O Presidente

DESPACHO Nº540/GMTC/IV/2022
Considerando o interesse público da Reparação e Manutenção
do Navio Berlin-Nakroma para que o Estado continue a
assegurar o objetivo ou finalidade conetividade marítima
contínua e regular entre Díli e as comunidades de Ambeno e
Ataúro e vice-versa; Considerando a adjudicação realizada,
em outubro de 2021, no âmbito de concurso RDTL-APORTILICB-2021-001, em que o adjudicatário do contrato se apresenta
como única companhia especializada que submeteu a sua
proposta, na qual revela conhecimentos adequados e recursos
humanos capazes de assegurar a reparação do navio BerlinNakroma “Repair and Maintenance of Annual Routine Works
of the Ship Berlin Nakroma”;Tendo em vista aquela finalidade
pública, e aquela adjudicação, o procedimento se mantém como
urgente, pois o transporte de pessoas e bens básicos a Ataúro
e Oe-Cusse Ambeno não pode ser interrompido, não existe,
em Timor-Leste, Companhias Licenciadas e Certificadas que
oferecem esse tipo de serviço, Temos de concluir que estão
verificados os pressupostos de facto de que depende a
adjudicação do contrato por ajuste direto – Cfr. n.º 1 do artigo
44º, conjugado com as alíneas a) e d) do ponto nº 1 do artigo
92º, e alínea a) do artigo 94.º do RJA, Assim, decidindo,
(1). Aprovo, para efeitos de executoriedade, ao abrigo da alínea
e) e f) do n.º 2 do artigo 1.º do contrato administrativo de
delegação de competências entre o Ministério dos
Transportes e Comunicações e a Aportil relativo às
atividades materiais de implementação da conetividade
marítima, a decisão de contratar por ajuste direito a
Reparação e Manutenção do Navio Berlin-Nakroma e
consequente autorização da despesa, incluindo a minuta
contratual, submetidas à aprovação do Ministro

(2.) Notifique-se APORTIL I.P. e publique-se no Jornal da
República

Díli, 6 de abril de 2022

Ministro dos Transportes e Comunicações

José Agustinho da Silva, L.Ed., M.M
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Assunto ou título:
Proposta de decisão de adjudicação do Contrato Público de Fornecimento de “Repair and Maintenance of Annual Routine
Works of the Ship Berlin-Nakroma”, por ajuste direto, e consequente celebração e assinatura do correspondente contrato.
Considerando a necessidade pública da conetividade marítima entre Díli e as comunidades de Ambeno e Ataúro e vice-versa,
assegurada através da realização das atividades de transporte marítimo de passageiros e cargas efetuadas pelo Navio BerlinNakroma;
Considerando, assim, que a as atividades materiais de operação e manutenção do Navio Berlin-Nakroma são essenciais à
realização dessa necessidade pública, que é real e efetiva, e não pode deixar de ser satisfeita;
Considerando, por conseguinte, que a Reparação e Manutenção do Navio Berlin-Nakroma, para se garantir a ligação marítima
continua e regular de transporte público de cargas e passageiros às populações de Oecusse-Ambeno e Atauro, e de TimorLeste em geral, com garantia as atividades diárias, regulares, frequentes, são essenciais à realização daquela necessidade
pública que exige esse tráfego marítimo, de pessoas e seus bens.
Considerando que o Berlin-Nakroma é o único ferry da frota pública certificado para realizar a ligação entre o porto de Díli e o
porto de Ataúro.
Considerando o interesse público da Reparação e Manutenção do Navio Berlin-Nakroma, pela APORTIL IP, com o objetivo de
manter o normal funcionamento da rede pública de transporte marítimo em conformidade com os mais elevados padrões de
segurança aplicáveis à navegação marítima internacional, a proteção das vidas a bordo e a prevenção da poluição ambiental;
Considerando que as atividades de gestão pública da Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL, I.P.), relativamente
à aquisição de bens e serviços ou de realização de obras, estão submetidas às regras do Regime Jurídico do Aprovisionamento
(RJA;
Considerando a decisão de contratar adotada no procedimento relativo a Reparação e Manutenção do Navio Berlin-Nakroma,
sob proposta da Direção de Aprovisionamento, endereçada pelo Vogal II do Conselho de Administração, com proposta de
despacho que escolha o procedimento de aprovisionamento por ajuste direto, bem como a decisão de autorização da despesa
que certifica a existência de dotação orçamental suficiente para suportar os encargos com o pagamento resultantes da prestação
do referido serviço, Programa Operação dos Navios de Passageiro e de Cargas Rúbrica Bens e Serviços, no Line Item Código
6510 – Vehicle Maintenance, que deu lugar a cativação da despesa conforme foi cabimentado em um CPV sob o NR” 486890,
Considerando que foi celebrado, em 2021, o Contrato Público RDTL Nº, RDTL-APORTIL-ICB-2021-001, em 27 de setembro de
2021, em que são outorgantes, como Contratante a APORTIL I.P., e como Contratada, PT TIMOR OCEAN UNIPESSOAL, Lda,
contrato que foi aprovado pelo Ministro dos Transportes e Comunicações (MTC);
Considerando que devido a motivos de força maior alheios a ambas as parte não foi possível à referida companhia levar o BerlinNakroma para a doca na Indonésia no final de 2021 para os devidos processos de manutenção acordados no Contrato Público
n° RDTL-APORTIL-ICB-2021-001, tendo sido o referido contrato revogado por acordo entre as partes;
Considerando a adjudicação realizada em outubro de 2021 no âmbito de concurso ICB, em que o adjudicatário/fornecedor do
contrato se apresenta como à única companhia especializada neste tipo de serviço, que submeteu a sua proposta, na qual revela
conhecimentos suficientes e recursos humanos capazes de assegurar a reparação do navio Berlin-Nakroma “Repair and
Maintenance of Annual Routine Works of the Ship Berlin-Nakroma”.

Considerando o facto descrito no parágrafo anterior, o procedimento é manifestamente urgente, o transporte de pessoas e bens
básicos às populações de Ataúro e Oe-Cusse Ambeno não pode ser interrompido, não existe, em Timor-Leste, outras Companhias
Licenciadas e Certificadas para a prestação desse tipo de serviço de reparação e manutenção de embarcações marítimas,
conclui-se que estão verificados os pressupostos de facto de adjudicação do contrato por ajuste direto, conforme estabelece
o n.º 1 do artigo 44º, conjugado com as alíneas a) e d) do ponto nº 1 do artigo 92º, e alínea a) do artigo 94.º do RJA;
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Considerando finalmente que a APORTIL I.P. é competente nesta matéria no âmbito do acordo de delegação de competências
assinado com o Ministério dos Transportes e Comunicações para a gestão e exploração da frota pública de embarcações de
transporte de passageiros, e alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei do Regime dos Contratos Públicos n.º 12/2005, de 21
de Novembro, e alíneas b) e c) do artigo 38.º do Decreto-lei n.º 30/2020, de 29 de julho, que estabelece a estrutura e função da
Administração Direta e Indireta do Estado, e o artigo 18.º do Decreto-lei n.º 03/2003, de 10 de março de aprovação da do Estatuto
da APORTIL I.P.;
Considerando que o Conselho de Administração da APORTIL I.P. deliberou no passado dia 22 de fevereiro de 2022, relativamente
à reparação e manutenção do Berlin-Nakroma, a realização de procedimento de aprovisionamento por ajuste direto.
Assim, tudo visto e ponderado, A Diretora do Aprovisionamento ao abrigo das suas competências estabelecidas no artigo 13º
do Regulamento Interno da Administração dos Portos de Timor-Leste, I.P., aprovado pelo Conselho de Administração, decide:
1. Submeter ao Conselho de Administração a Proposta de decisão de adjudicação do Contrato público de Fornecimento de
“Repair and Maintenance of Annual Routine Works of the Ship Berlin- Nakroma”, por ajuste direto, e consequente autorização
da despesa e celebração e assinatura do correspondente contrato;
2. Submeter a Sua Exa. o Ministro dos Transportes e Comunicações para controlo de competência por si delegada, a qual foi
exercida dentro dos parâmetros legais;
3. Uma vez aprovada ou homologada superiormente, notifique-se o adjudicatário/fornecedor - PT TIMOR OCEAN UNIPESSOAL,
Lda;
4. Publique-se no Jornal da República.

Dili, 31 de março de 2022

Elaborado por:

Maria Elisa G.do Nascimento

Elaborado por:

Tito da Costa Freitas Moreira

A Diretora do Aprovisionamento
O Vogal II
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DESPACHO N.º 21 /SEJD/III/2022
Homologar a Diretiva n.º 2/CRAM/2022, que aprova as
instruções para as organizações de artes marciaise a
delegação de competências nas subcomissões municipais da
CRAM.
Tendo em conta o processo de registo dos grupos de artes
marciais, a Comissão Reguladora das Artes Marciais (CRAM),
no âmbito das suas competências legais decidiu aprovar a
Diretiva 2/CRAM/2021, que concede competências em
materiais de fiscalização e controlo a subcomissões municipais
da CRAM e que estabelece condições para a legítima pratica,
aprendizagem ou ensino das artes marciais no país.

DIRECTIVA N.º 2/CRAM/2022
Instruções dos procedimentos da autorização e formação
das atividades das Artes Marciais e Delegação de
Competências nas Subcomissões Municipais da CRAM.
Com a finalidade de continuar a defender os interesses e a
prática legitima das Artes Marciais em Timor-Leste, a Comissão
Reguladora das Artes Marciais (CRAM) decidiu, no âmbito da
sua competência, aprovar a presente Diretiva que vincula os
praticantes e os centros, clubes e escolas destinadas à prática,

Considerando que nos termos da alinha e) do número 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 5/2017, de 19 de abril, sobre oRegime Jurídico
Relativo à Prática de Artes Marciais, Rituais, Armas Brancas,
Rama Ambon e Quinta Alteração ao Código Penal, atribui à
CRAM, a competência para emitir Diretivas associadas à
divulgação, ao ensino, a aprendizagem e à prática de artes
marciais.

aprendizagem ou ensino de artes marciais.

Considerando que nos termos do número 3 do artigo 9.º da Lei
5/2017, de 19 abril, a CRAM pode delegar as suas competências
nas subcomissões municipais, as competências identificadas
nas alíneas a), f) e h) do n.º 1 do artigo 9.º da referida lei.

Marciais e para fiscalizar as atividades dos centros, clubes ou

Considerando que no número 2 do artigo 9.º da Lei n.º 5/2017,
de 19 de abril, estabelece as deliberações da CRAM são
aprovadas por maioria e estão sujeitas a homologação do
membro do Governo responsável pela área da juventude e
desporto, delas cabendo recurso contencioso, nos termos da
lei.
Tendo em conta o despacho do Ministro da Educação,
Juventude e Desporto, com o n. o 01/MEJD/VII/2020, de 10 de
julho, no qual delegou a responsabilidade de direção da CRAM
no Secretário de Estado da Juventude e Desporto.

Assim, nos termos da alínea e) do número 1 do artigo 9.º da Lei

Assim, nos termos conjugados do número 2 do artigo 9.º da
Lei n.º 5/2017, de 19 de abril e da alínea a) do n.o 1 do Despacho
n.o 01/MEJD/VII/2020, de 10 de julho, determino o seguinte:

número 1, 2 e 3 da presente diretiva do qual faz parte

1. Homologar a Diretiva n.º2/CRAM/2022, que aprova as
instruções para as organizações das artes marciais ea
delegação de competências nas subcomissões municipais
da CRAM, constante em anexo ao presente Despacho, e
que dele faz parte integrante;

2. Aprova o formulário geral do treinador e praticante das

Considerando que nos termos número 3 do artigo 9.º da Lei 5/
2017, de 19 abril, a CRAM pode delegar as competências para
dar parecer sobre os pedidos de autorização para a constituição
de centros, clubes ou escolas destinados à prática de Artes
escolas de artes marciais e a prática de modalidades de aqueles
afins.

5/2017, de 19 abril, a Comissão Reguladora das Artes Marciais
determina que:
1. Instruir todas as OAM, e em particular as organizações
PSHT, IKSPTL e KORK, no seguimento das instruções da
CRAM nacional para a reativação e formação das
organizações das artes marciais no seguimento dos anexos
integrante.

organizações de artes marciais, em anexo número 4 e 5 da
presente diretiva do qual faz parte integrante.
3. Os grupos de praticantes, bem como os centros, clubes ou

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

escolas, deverão solicitar autorização à Subcomissão Municipal da CRAM para a pratica, aprendizagem ou ensino
de artes marciais, o qual deverá receber e dar parecer sobre

Cumpra-se.

o pedido de autorização quando estes preencham os
requisitos estabelecidos na Lei e não constituam risco para

Díli, 7 de marçode 2022.

a população, sendo obrigação dos grupos de praticantes,
centros, clubes ou escolas, apresentar a Subcomissão

_____________
Abrão Saldanha
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
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identificados, para a sua autorização, no seguimento da

atu fiskaliza atividade sentru sira-nian, klube ka eskola sira

diretiva 1/CRAM/2020 e dos procedimentos referidos no

artes marsiais nian no prátika modalidade sira ne’ebé iha

numero 1 da presente diretiva.

relasaun.
Nune’e, tuir alínea e) númeru 1 artigu 9º Lei 5/2017, loron 19

4. Delegar as competências na Subcomissão Municipal da

fulan abril, Komisaun Reguladora Artes Marsiais nian

CRAM, para fiscalizar os procedimentos da autorização e

determina katak:

pratica das atividades das artes marciais nos municípios

1. Grupu sira ne’ebé hala’o, nune’e mós sentru sira, klube ka

no seguimento dos números anteriores da presente diretiva.

eskola sira, tenki husu autorizasaun (lisensa) ba SubCRAM Munisipiu atu hala’o, aprende ka hanorin Artes

5. Contra a decisão da Subcomissão Municipal da CRAM
cabe recurso para a CRAM Nacional;

Marsiais, ne’ebé sei simu no fo parecer ba licensa
autorizasaun bainhira sira ne’e halo tuir ona rekizitu sira
ne’ebé estabele ona iha Lei no la halo risku ka fó impaktu

A presente Diretiva foi aprovada por maioria dos membros da

negativu ruma ba populasaun, hanesan obrigasaun ba

CRAM no dia 7 de março de 2022.

grupu pratikante sira, sentru, klubes ka eskola, atu aprezenta
ba Sub-CRAM Munisipiu lista ida pratikante no membru
sentru sira, klube ka eskola no treinador sira-nian, ho

O Presidente da CRAM,

identifikasaun kompleta, atu bele hetan autorizasaun, no
halo tuir diretiva 1/KRAM/2020;

Sr. Octávio da Conceição

2. Sub-CRAM Munisipiu fiscaliza prosedimentu sira ba
autorizasaun no pratika atividade artes marsiais iha

Os membros da CRAM, ____________, ______________,

munisipiu sira, tuir instrusaun KRAM nasional ba re-

______________, _______________

aktivasaun no formasaun husi organizasaun artes marsiais,
tuir iha anexu sira n.º 1, 2 no 3 iha diretiva ida nee katak
parte intregante.
3. Aprova formulariu geral ba treinador/mestre no pratikante

DIREKTIVA 2/KRAM/2022

organizasaun artes marciais, iha anexu n.º 4 e 5 iha diretiva

Delegasaun Kompetensia iha Subcomisaun Municipal
CRAM nian no tuir Instrusaun ba prosedimentu sira husi
autorizasaun noformasaun iha atividade Artes Marsiais.

ida nee katak parte integrante da mesma.
4. Hasoru desizaun Sub-CRAM Munisipiu nian bele halo
rekursu ba KRAM Nasional;

Ho finalidade atu kontinua defende nafatin interese no hahalok
tuir lei Artes Marsiais nian iha Timor-Leste, Komisaun
Reguladora Artes Marsiais (KRAM) nian deside, tuir nia
kompeténsia, atu aprova Diretiva ida ne’e, ne’ebé sei kaer metin

Diretiva ida ne’e aprova husi maioria membru sira KRAM nian
iha loron …. fulan novembru tinan 2022.

ema sira ne’ebé halo atividade artes marsiais nian no sentru
sira, klube no eskola sira ne’ebé uza hodi hala’o, aprende ka
O Prezidente da KRAM,

hanorin artes marsiais.
Fó-hatene katak tuir númeru 3 artigu 9º Lei 5/2017, loron 19
fulan abril, KRAM bele delega kompeténsia ba Sub-CRAM

Sr. Octávio da Conceição

Munisipiu sira atu hatene no fó pareser/hanoin kona-ba
pedidu sira autorizasaun nian atu forma sentru sira, klube ka
eskola sira ne’ebé atu uza ba atividade artes marsiais nian no
Série II, N.° 16
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Anexu n.º 1
Prosedimentu loke oam tuir diretiva kram n.º 2/2022
I.

Resensiamentu membru organizasaun arte marsial,
jerente organizasaun, treinador no asistente treinador

Resensiamentu ka sensus ba membru organizasaun arte marsial
sira mak prosesu inisiu hosi re-ativa pratika hanorin artes
marsiais iha sosiedade. Resensiamentu ne’ebe halo sei hatama
hamutuk iha sistema baze de dadus ida lokaliza iha organizasaun
arte marsial ida-idak nia fatin no mos iha KRAM.
Base de dadus katak sistema ida ne’ebe iha funsaun atu bele
hafasil ita hodi buka informasaun, rai informasaun no sai
arquivo ba iha media eletronika. Base de dadus mos sai hanesan
fatin hodi akumula dadus no informasaun hodi hafasil ita atu
bele komprende no prevene para la bele halo dupla dadus iha
sistema eletronika.

kumpri prosedimentu ida ne’e mak OAM ne’e sei hetan
sansaun hosi KRAM. Sansaun ba violasaun diretiva ida ne’e
sei deskreve iha dokumentu ketak.
Tuir mai mak etapa sira ne’ebe OAM nia Fatin Formasaun
presija hakat tuir bainhira hakarak establese Fatin Formasaun
iha sira nia Munisipiu:
1. Fatin Formasaun mak fatin, manorin nain sira, no mos alunus
sira uza hodi halo formasaun ba pratika arte marsias nian.
2. Fatin formasaun tenke establese ho objetivu atu halo deit
formasaun ba alunu foun ka tuan organizasaun arte marsial
nian.
3. Desizaun ba establesementu Fatin Formasaun hosi OAM
iha munisipiu no posto administrativu sei desidi hosi
lideransa topu OAM nivel munisipiu nian

Informasaun sira mak hatama ba baze de dadus mak
informasaun ho detallus kona ba Jerente Organizasaun Arte
Marsial sira nian, Treinador no Asistente Treinador sira nian,
no Membru Organizasaun Arte Marsial sira. Tuir mak mak
definisaun kona ba jerente, treinador no asistente treinador no
membru OAM nian.

4. OAM nia Fatin Formasaun bele establese bainhira iha ema
ho nivel formasaun as liu (sabuk/sintu as liu) nain 5, no iha
alunu minimu 25.

Iha Diretiva ida ne’e jerentes organizasaun arte marsial sira
mak ema hirak ne’e asumi kargu lideransa iha organizasaun
laran, hosi nivel baze to’ o ba nivel nasional. Jerente sira sei
priense formulariu jerente deit, la priense ona formulariu
membru nian (haree formulariu anexa no.4).

6. Pedido ba establese ka re-establese Fatin formasaun tenke
hato’o ho hakerek ba lideransa estrutura OAM municipal,
no OAM Munisipal rekomenda ba OAM nasional hodi
halo avaliasaun hamutuk no hola desizaun ba establese ka
re-establese Fatin formasaun.

Iha Diretiva ida ne’e Treinador mak ema ne’ebe hasai kursu
formador nian, hosi nia organizasaun rasik, ka hosi Federasaun
(Nasional/Internasional) ka kombinasaun entre sira ne’e no
iha ona experiensia fo formasaun. Provas ba Treinador mak
sertifikadu Treinador nian. Treinador sira tenke priense
formulariu Treinador nian no la presija priense tan formulariu
membru nian (haree formulariu anexa).

7. Pedido hakerek nian tenke inklui perfil formador no estrutura
lideransa kompletu ho sira nia detalhus kontaktu.

Iha Diretiva ida ne’e defini Membru Organizasaun Arte Marsial
mak ema hirak ne’ebe priense ona formulariu membru nian no
hetan aprovasaun hosi lideransa OAM nian mak hela iha fatin
hanesan ho membru refere. Membru OAM ho idade menus
hosi 17 tenke iha konsentementu hosi nia inan-aman ka nia
dependente (haree formulariu iha anexu no. 5).
II. PROSEDIMENTU BA ESTABLESE NO RE -ESTABLESE
FATIN FORMASAUN ORGANIZASAUN ARTES
MARSIAIS NIAN
Prosedimentu ida ne’e fo sai etapa sira mak Fatin Formasaun
hosi Organizasaun Artes Marsiais (OAM) presija hakat tuir
bainhira hakarak Re-establese ka Establese Fatin Formasaun
OAM nian.
Internalmente Establese no Re-establese Fatin Formasaun
tenke estipula iha estatuto juridiku OAM nian. Bainhira la
estipula ka maski hakerek ona iha estatuto OAM nian, OAM
sira ne’ebe hakarak loke tan ka re-establese Fatin Formasaun
entaun OAM tenke hakat tuir prosedimentu mak establese
hosi KRAM. Bainhira OAM nia prosesu establesementu la
Série II, N.° 16

5. Hosi treinador nain 5 ne’e presija hatudu ema ida entre sira
nudar dirijente ba Fatin Formasaun.

8. Fatin Formasaun ida konsidera legal ona bainhira inaugura
ona hosi OAM municipal, bainhira Fatin ne’e harii iha nivel
munisipiu no posto, ho prezensa KRAM nian
9. Pedido ba Establese no Re-establese Fatin Formasaun tenke
hato’o hosi OAM ba KRAM. Dokumentu pedido tenke
kompostu hosi:
a) Karta pedido hosi lider Fatin Formasaun ba OAM
Munisipiu/Posto Administrativa
b) Anexa ho aprovasaun hosi OAM Munisipal/Posto
Administrativu nian ba OAM Nasional kona ba
establese ka re-establese Fatin Formasaun
c) Kriteria avaliasaun no rezultadu avaliasaun ba establese
ka re-establesementu Fatin formasaun hosi lideransa
topu Posto no Munisipiu OAM nian
d) Karta aseitamentu hosi lider komunitaria, liliu hosi fatin/
suku ne’ebe fatin formasaun atu loke ba koinesementu
hosi Ofisial Polisia Suku ka PNTL nivel posto
administrativu
10. KRAM sei halo avaliasaun ba pedido antes halo desizaun
atu aprova ka rejeita pedido OAM nian. Aprovasaun hosi
KRAM sei emiti lisensa ba fatin formasaun.
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11. KRAM tetu ona katak Kriteria Avaliasaun no Avaliasaun
ba Kriteria Establese/Re-establese Fatin Formasaun presija
kumpri pontu hirak tuir mai:
a) Iha fatin formasaun fixu

Detallus hosi objetivu ba kada kontiudu no karga orariu
formasaun tuir grupo idade bele haree iha anexu no. 2 no anexu
no. 3.
IV. PROSESAU FO SANSAUN BAINKOMPRIMENTU OAM
NIAN BA DIRETIVAKRAM

b) Iha alunu minimu 25
c) Fatin formasaun nakloke ba supervizaun publik
d) Formador sira sertifikadu hosi OAM
e) Iha estrutura mak hatudu klaru responsabilidade hosi
kada pesoa iha estrutura laran
f) Iha manual formasaun no planu formasaun
g) Iha karta aseitamentu hosi lider komunitaria ho
koinesmentu OPS ka PNTL Posto Administrativu

III.MATADALAN BA TREINADÓR KA MESTRE
ORGANIZASAUN ARTES MARSIAIS NIAN
KRAM rekoinese katak iha OAM ida-idak iha tiha ona manual
formasaun rasik. Ba interesse estadu nian, KRAM husu atu
OAM sira halo tuir Mata Dalan Treinador mak KRAM prepara
iha Diretiva ida ne’e. Diretiva ida ne’e fahe estudante
formasaun ba grupo rua, grupo inisiasaun no operacional.
Grupo inisiasaun mak grupo estudante ho idade 6 – 11 ho nia
Mata Dalan rasik (haree Anexu No. 2 Mata Dalan Grupo
Inisiasaun) no Grupo Operasional ba idade 12 ba leten ho nia
Mata Dalan rasik (haree Anexu No. 3 Mata Dalan Grupo
Operacional). Iha kada grupo KRAM hakarak OAM sira aplika
kontiudu hanesan tuir mai:
Ispiritualidade: dezenvolvimentu ema nian ho foku ba ema nia
relasaun ho ema seluk, ho Maromak, ho nia an-rasik ho nia
ambiente. Formasaun ba aspeitu ida ne’e sei fo hosi OAM nia
ema rasik, bele mos mai hosi líder relijiozu sira.
Edukasaun cidadania: Dezenvolvimentu ema nian ho foku ba
nia koinesementu kona ba nasaun ho nia valor fundamental
sira, nia dereitu sira, dever sira, funsionamentu estadu dereitu
no demokrasia, edukasaun la ho violência no ba paz, proteze
meioambiente, no dereitus umanus. Formasaun ba aspeitu ida
ne’e bele fo hosi OAM nia ema rasik, bele mos hosi F-FDTL,
PNTL ka representante entidade sira mak relevante topiku
formasaun ida ne’e nian.
Jinastika/Fisiku: Dezenvolvimentu ema nian ho foku ba
kapasidade motoriku, flexibilidade, balansu, refletivu no
agilidade. Formasaun ida ne’e fo hosi OAM nia treinador rasik.
Tekniku no arte kombate: Dezenvolvimentu ema nian ho foku
ba movimentu artistiku combate nian, uza tekniku combate ho
matenek, efetividade combate, ho mental gloriozu ho
autoestima. Formasaun ida ne’e fo hosi OAM nia treinador
rasik.

Sansaun ba imkomprimentu OAM iha Diretiva ida ne’e halo
ho konsiderasaun ba Lei No. 5/2017, espesifikamente Artigo 3
autorizasaun previa (alineia b), Artigo 6.º Artigu 6 Konstituisaun
no Rejistu ba Sentru, Klube ka Eskola Sira No Artigu 28
Kontraordenasaun Sira.
Objetivu hosi dokumentu ida ne’e atu esplika sansaun no
prosesu fo sansaun ba OAM sira mak la kumpri Diretiva ruma
ka pontu iha Diretiva ruma mak hasai hosi KRAM. Dokumentu
ida ne’e mos atu esplika kona ba violasaun sira mak OAM halo
ba Diretiva sira mak KRAM produs no esplika mos tipu oioin
hosi sansaun.
Sansaun iha Diretiva ida ne’e defini nudar aktu limitasaun,
restrisaun, penalizasaun ba aktu ruma mak halo hosi OAM
ne’ebe viola Diretiva ka pontu ruma hosi Diretiva mak hasai
hosi KRAM
Tipu violasaun mak halo hosi OAM sei konsidera nudar
violasaun kontra ordenasaun ne’ebe iha konsequensia ba
hetan sansaun administrative. Violasaun kontra ordenansia
mak aktu ida/aktu sira ne’ebe halo hosi individuais,
organizasoens mak viola pontu ida ka pontu sira iha Diretiva
nia laran, ne’ebe mak la konstitui krimi, no violasaun sira sei
hetan sansaun administrativamente
1. Kategoria violasaun:
a) Viola prosesu resensiamentu no rejistru ba membru
OAM
b) Viola prosesu rekrutamentu estudante/alunu (Ex. La halo
husu aseitamentu inan-aman nian bainhira simu rejistu
sai alunu ba OAM)
c) Viola prosesu re-establese ka establese fatin formasaun
(Ex. Falsifika dokumentu ida ka dokumentu liu ida iha
prosesu Re-establese ka Establese Fatin Formasaun)
d) Viola kontiudu kurikular no karga orariu ba hasai hosi
KRAM
e) Viola Prosesu Halo Relatoriu no Hatama Relatoriu ba
KRAM ka ba SEJD (Ex. Falsifika nota, la hatama relatoriu
tuir tempu)

Izame/Avaliasaun: Foku hosi atividade ida ne’e halo hodi avalia
dezenvolvimentu alunu bazeia ba kontiudu sira mak hanorin
ona, tuir nivel ka eskalaun iha kada periodu.
Série II, N.° 16
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2.Tipu violasaun no nia tipu sansaun

No.

Tipu Violasaun

Referens
ia tuir lei

Sansaun

Advertensia Multa
Suspensaun
Kategoria 1: Viola prosesu resensiamentu no rejistru ba membru OAM
1.

EZEMPLU:
Falsifika
dokumentu

Fo
avisu
eskritu
ba
muda
dokumentu

Kategoria 2: Viola prosesu rekrutamentu estudante/alunu (Ex. La halo husu
aseitamentu inan-aman nian bainhira simu rejistu sai alunu ba OAM)

Kategoria 3: Viola prosesu re-establese ka establese fatin formasaun (Ex. Falsifika
dokumentu ida ka dokumentu liu ida iha prosesu Re-establese ka Establese Fatin
Formasaun)

Kategoria 4: Viola kontiudu kurikular no karga orariu ba hasai hosi KRAM

Viola Prosesu Halo Relatoriu no Hatama Relatoriu ba KRAM ka ba SEJD (Ex.
Falsifika nota, la hatama relatoriu tuir tempu)

c) Multa - Multa ba violasaun administrative kiik liu mak
$50 – bot liu mak $2000.

3. Se mak simu sansaun:
a) Sansaun ne’ebe fo sai hosi KRAM bele kona OAM
nivel nasional nia jerente ka lideransa. Bainhira ida ne’e
akontese sei vale ba nivel hotu-hotu hosi OAM ne’e
rasik

d) Suspensaun - Hasai hosi fatin formasaun, lakon dereitu
nudar membru, nudar treinador, suspende hosi
atividade, la hetan apoio fundo hosi SEJD.

b) Sansaun ne’ebe fo sai bele kona deit ba OAM nia ramu
iha nivel munisipiu, ka nivel posto, ka nivel sentru
formasaun nian

e) Taka Total – Sei totalmente taka OAM/ramu OAM/
fatin formasaun mak la kumpri dala 3 tutuir malu no dala
5 iha tinan 1 nia laran

c) Sansaun ne’ebe fo sai bele kona deit ba Jerente ida, ka
Jerente balun hosi OAM, ka ba Treinador/Formador
OAM nian, ka Membru ida ka liu ida hosi OAM nian
4. Forma sansaun no nia remediu
a) Advertensia - Advertensia fo deit ba violasaun administrative kaman sira. Advertensia sei fo liu hosi
notifikasaun hakerek. Kumulativu violasaun
administrativu sei konsidera nudar agravasaun.
b) Serbisu Komunitaria – Serbisu komunitaria fo deit ba
violasaun sira mak komete hosi membru organizasaun
Série II, N.° 16

5. Prosesu foti sansaun
a) Autoridade ba halo desizaun hodi fo sansaun sei mai
hosi KRAM liu hosi prosesu investigasaun no desizaun
sei halo iha enkontru komisariu sira nian iha nivel
nasional. Komisaun iha nivel Sub-KRAM bele foti
desizaun ba violasaun sira mak la grave, no desizaun
sira sai efetivu bainhira valida ona hosi enkontru KRAM
nasional
b) Violasaun menor sira, bainhira akontese iha nivel
nasional ka municipal nian, enkontru KRAM tenke
konvoka kedas hodi halo desizaun hodi foti medida
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koretiva. Bainhira ema ne’ebe viola la halo tuir medida
koretiva mak KRAM hasai iha loron 12 nia laran mak
prosesu investigasaun propriu ba violasaun ne’e sei
hahu

esesaun, atenua ka agrava nia responsabilidade infrator,
hanesan rekezitu estinsaun nian.

c) Investigasaun ba violasaun sei hahu bainhira iha keisa
verbal ka eskrita kona ba violasaun mak akontese

e) Ezijénsia prosessu disiplinar ba aplikasaun sansaun
kuandu iha kauza infrasaun ne’ebé grave liu no, iha
kualkuer kazu, kuandu sansaun aplika ba ne’e determina
suspensaun atividade periodu ida a’as liu fulan ida.

d) KRAM, liu hosi enkontru Komisariu nian mak sei nomeia
ekipa ida hodi halo prosesu investigasaun ba violasaun
mak akontese. Bainhira iha investigasaun nia laran hetan
duni katak violasaun akontese duni KRAM sei uza nia
mekanizmu propriu hodi foti desizaun ba fo sansaun

f) Konsagrasaun grantia defeza ba infrator, dezignamente
ezejindu iha akuzasaun sufisiente ho esklarese faktu
determinante sira iha ezersísiu poder disiplinar no
estabelese obrigatoriadade audiénsia infrator iha kazu
nessesáriu hodi instaura ba prosessu disiplinar.

e) Ema ne’ebe diskonfia katak halo violasaun iha dereitu
tomak atu aprezenta nia razaun no KRAM tenke uza
medida sira mak efetivu hodi enkoraja ema refere hato’o
nia lian

g) Garantia rekursu ba Komissaun Reguladora Artes
Marsiais, sei ou la obrigatóriu hodi instaura prossesu
disiplinar, kuandu sei iha kauza ba desizaun disiplinar
relativa ho kestaun emerjente ba aplikasaun norma
téknika no disiplinar diretamente respeitante prátika
kompetisaun desportiva ne’e rasik.

f) KRAM, iha prosesu investigasaun nia laran la hetan ka
deteta violasaun ruma mak akontese maka KRAM tenke
halo deklarasaun publik hodi hatete katak membru
OAM, treinador ka jerente la halo violasaun ruma hodi
nune’e re-establese ema nia naran diak
g) Bainhira KRAM foti sansaun hodi suspende membru
OAM ida ho durasaun tempu sertu no ikus mai tempu
ne’e kompleta ona mak KRAM presija publika hikas ba
publik katak membru refere kumprimenta ona ninia
sansaun no bele ona efetivu hikas iha OAM laran
h) Desizaun Sub-KRAM nian bainhira la satisfas parte
sira bele halo rekursu mai KRAM Nasional.

3. Ámbitu ba poder disciplinar husi OAM
a) Iha ámbitu arte marsial, poder disiplinar organizasaun ka
federasaun arte marsial ezerse hosi klubu, dirijente,
pratikante, treinador, tékniku, árbitru, juiz, no jeralmente,
konabá ajente sira arte marsial sira hothotu ne’eb’e
dezenvolvolve atividade kona ba arte marsial
kompreendidu objetu estatuariu, tuir termu respetivu
rejime disiplinar.

V. PROSEDIMENTU KRIA KONSELHO DISIPLINA TUIR
PRINSÍPIU JERAL REJIME DISIPLINAR BA OAM NO
PODER DISIPLINAR

b) Organizasaun arte marsial ka Federasaun arte marsial
tenki halo regulamentu disiplinar ho hare ba sansaun
konabá violasaun regra jogu ka kompetisaun,
demostrasaun na atividade sira arte marsial nian,
hanesan regra sira seluk, nomeadamente relativa ho
étika desportiva.

1. Orgaun Disiplinar – OAM sira tenke iha orgaun disiplinar
ne’ebe iha kompetensia hodi halo prosesu disiplinar
organizasaun nian tuir rejime disiplina internal organizasaun
nian. Bainhira rejime internal la iha, OAM sira tenke halo
tuir regulamente sira mak establese iha diretiva ida ne’e.

c) Ajente arte marsial ne’ebé maka punidu ho pena
inkapasidade hodi ezersísiu funsaun ajente ka dirijente
hosi organizasaun ka federasaun arte marsial ida labele
ezerse funsaun seluk iha kualkuer organizasaun ka
federasaun arte marsial ida durante prazu durasaun hosi
pena.

2. Rejime disiplinar husi OAM tenki preve, dezignamente,
matéria sira hanesan tuir mai:

d) Rejime responsbilidade disiplinar ne’e independete ba
responsabilidade sivil ka penal.

a) Sujeisaun ajente ka organizasaun artes marsiais nia dever
jeral no espesial konduta na tutela, dezignamente, valor
étika desportiva no transparánsia na verdade iha
kompetisaun desportiva, demostrasaun, na atividade
seluk husi arte marsial, ho estabelesimentu sansaun
determina ho gravidade nia violasaun sira.

e) Infrasaun refere hare’e mós ba nia karater
kontraordenasaun ka kriminal, órgaun diplinar tenki fó
kuñeximentu fatu ba entidade kompetente.
f) Prevesaun Konflitus e mediasaun.

b) Observánsia ba prinsípiu igualdade, irretroatividade no
proporsionalidade kanabá aplikasaun sansaun.
c) Eskluzaun pena irradisaun (extinsaun) ka durasaun
indeterminada.
d) Enumerasaun ba kauza sira ka sirkuntánsia ne’ebé iha
Série II, N.° 16
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ANEXU Nº. 2
MATADALAN BA TREINADÓR KA MESTRE ORGANIZASAUN ARTES MARSIAIS NIAN
Grupu

: Ínisiasaun ka pra-operasionál

Idade

: 6 to11 anos

Períodu

: Trimestral/Semesteral/Nacional

No.

1.

2.

3.
3.

Konteúdu sira

Ispiritualidade

Edukasaun Sívika
Sidadania, no
direitus humanus

Jinástika
Jinástika

Objetivu sira

Alokasaun Tempu
ezemplu Emkontru
dala 5 (2 X 30)

1. Atu bele dezenvolve formandu sira nia fé no ispiritualidade;
2. Atu formandu sira bele soin komportamentu ne’ebé diak no responsável hodi
bele moris trankuilidade iha sosiedade.
3. Atu dezemvolve formandu sira nia kresimentu intelektual no psikologiku tuir
sira nia vizaun AM
4. Atu dezemvolve formandu sira nia moris iha mundo no relasaun ita ema moris
ho maromak
5. Atu formandu sira iha ispritu dezemvolve AM hanesan modalidade desportiva
6. Liu hosi pratikante AM bele dezemvolve karakteristika pessoal no grupu
7. Atu formandu sira hatene controla sira nia an emocionalmente no fizikamente
1. Atu formandu sira hatene hadomi no respeita nia an rasik no komprende nia
papel nu’udar membru iha komunidade;
2. Atu formandu sira hatene nia an nu’udar timoroan;
3. Atu formandu sira hatene kria paz, amizade no toleransia iha diversidade nia
laran;
4. Atu formandu sira hatene kria paz nu’udar dever hosi ema idaidak;
5. Atu formandu sira komprende kona-ba konseitu hosi inkluzaun, estereótipu no
diferensa opiniaun iha prosesu rezolusaun ba konflitu sira; ezemplu “LGBT”
na ema ho necesidades espesiais (problema iha korpu umanu balu)
6. Atu formandu sira hatene konseitu hosi direitos humanos, solidariedade,
responsabilidade no nasionalizmu.
7. Atu fó hatene ba formandu sira kona-ba prinsipius no orientasaun AM nian
8. Atu formandu sira hatene valires no benefíu AM nian
9. Edukasaun sidadania atu eduka formandu sira bele hatene foti desizaun no bele
rezolve problema sira
10. Atu formandu sira kuñese ona oin sa prosessu foti desizaun sira iha sosiedade
liu hosi mediasaun no negosiasaun ho métudu sira seluk ne’ebé justisa
modena uza.
11. Atu formandu sira hatene direitu, dever na responsabilidade
12. Atu formandu sira hatene katak bainhira la kumpri dever na responsabilidade
bele lori ba aplikasaun husi medida dixiplinar korretiva sansionnatória
13. Formandu sira hanesan sidadaun ne’ebé diak moris iha komunidade hatene
analiza konsekuensia husi foti desizaun ba nível partisipasaun iha grupu sosial
sira.
14. Fromandu sira hanesan sidadaun moris iha familia ida hatene inan aman sira nia
papel na responsabilidade
15. Formandu sira hanesan sidadaun iha dever moral atu hatene saida mak
patriotizmu, nacionalismu no sidadania
16. Formandu sira iha obrigasaun atu hatene territóriu nacional no orgaun
sobereania sira
17. Atu formandu ka pratika AM sira iha obrigasaun hatene saida mak edukasaun
ba paz
18. Atu formandu sira hatene kona-ba direitu partisipatiovu iha vida polítiku
1. Atu formandu sira bele dezenvolve kapasidade
kapasidade motóriku;
motóriku;
Atu formandu sira bele treina sira-nia ekivalénsia, kombinasaun no
kordenasaun isin nian;
Atu tulun formandu sira halo kurasaun saudavel na forma sira nia mentalidade
no psikologia
4.
Atu dezenvolve sira-nia forsa fízikamente no psikolojikamente ka Mensana in
Corpore Sano.
5.
Atu forma formandu sira nia karakter explorasaun liu hosi individu ka grupu
bele liu hosi muzika ka audivizual
6.
Formandu sira halo kombinasaun movimentus lokomotores no la’os
lokomotores ho movimentasaun.
1. Atu dezenvolve formandu sira-nia mentalidade no konsentrasaun;
2. Atu dezenvolve efetividade combate
3. Atu hatudu movimentu artistiku combate nian
4. Atu dezenvolve formandu sira-nia dezenvolvimentu karatér:
5. Atu dezenvolve formandu sira-nia autoestima;
6. Atu dezenvolve formandu sira-nia kresimentu no dezenvolvimentu fíziku no
psikolójiku.
Ezemplu:
Ispiritualidade, Edukasaun Sívika Sidadania, no direitus umanus, Jinástika no
Tékniku Arte dekombate
1. Atu hatene formandu/pratikante AM sira nia kapasidade
domina de materia
2. Atu avalia mos formandu sira nia komportamentu moris iha
organizasaun no iha sosiedade nia le’et
3. Atu avalia mos prezensa pratikantes AM nia partisipasaun iha pratika no
komunikasaun
Grupu ne’e ita forma pratikante AM sira nia fisikolgia/teoria mak boot liu 70%,
fisika/pratika 30% uza métodolojia moderna sentradu iha alunus ka pratikante AM,
maibe ba idade nee kontrariu treinador/mestri maka ativu liu.

Minutu 5 X

Minutu 10 X

Valor/Notas

Obs.

25 %

25 %

2.

Minutu 10 X

10 %

Minutu 5 X

40 %

3.

4.

5.

Tékniku no Arte de
kombate

Avaliasaun/Ezame

Grupu idade
6 to’o 11

Valor/Notas sira ne’e mai hosi
avaliasaun periodu 3, períodu
ida 20 % (60 %) na prova
final (40 %)

NB
: Alokasaun tempu no oráriu Trenamentu, husu ba Treinador ka Organizasaun Arte Marsaiis nian mak elabora karga
oráriu no difini, bazeiba tuir necesiddade no konteudu sira ne’ebe difinidu ona iha gia/matadalan treinador nian.
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ANEXU N.º 3
MATADALAN BATREINADÓR KA MESTRE ORGANIZASAUN ARTES MARSIAIS NIAN
Grupu

: Operasionál

Idade

: Hanesan ka boot liu tinan 12

Períodu

: Trimestral/Semesteral/anual

No.

1.

2.

Konteúdu sira

Ispiritualidade

Edukasaun Sívika
Sidadania, no Direitus
Humanus

Série II, N.° 16

Objetivu sira

Alokasaun Tempu ezemplu
Emkontru dala 5 (2 X 30)

Valor/Notas

Minutu 5 X

25 %

1. Atu formandu sira pesoalmente bele atualiza valor diviñu nian, nu’udar
manifestasaun hosi atividade sira iha moris lorloron nian;
2. Atu formandu sira bele besik liu tan ba Maromak, nune’e bele iha efeitu
pozitivu ba saúde no sira-nia dezenvolvimentu rasik;
3. Atu formandu sira bele kontribui ba edukasaun integral ne’ebé kompostu
husi aspetu oioin hanesan aspetu fíziku, psikika, estétika, sosiál, moral no
espiritual.
4. Atu formandu sira bele deskobre domin ne’ebe mai hosi maromak;
fraternidade, caridade, solidaridade
5. Atu dezenvolve formandu sira-nia kresimentu no dezenvolvimentu fíziku no
psikolójiku.
6. Liu hosi pratika AM bele dezemvolve karakteristika pessoal no grupu
1. Edukasaun sívika atu formandu sira komprende kona-ba valor, atitude no
komportamentu;
2. Atu formandu sira hatene kona-ba edukasaun ba paz na saúde;
3. Atu formandu sira hatene kona-ba sira-nia direitu, dever, norma, lei, tratadu
no konvensaun sira ne’ebé iha;
4. Atu formandu sira hatene no komprende kona-ba sira-nia an rasik;
5. Atu formandu sira kontribui ba evita no halakon violénsia;
6. Atu formandu sira komprende kona-ba konseitu hosi inkluzaun, estereótipu
no diferensa opiniaun iha prosesu rezolusaun ba konflitu sira; “LGBT” na
ema ho necesidades espesial (problema iha korpu umanu balu)
7. Atu formandu sira komprende sira-nia responsabilidade pesoál, sosiál no
familiar.
8. Atu formandu sira bele iha koñesementu kona-ba edukasaun ba paz,
ambiental, seguransa no konsumidor.
9. Atu formandu sira iha komprensaun kona-ba konseitu no prátika
demokrasia.
10. Atu formandu sira hakribi kona-ba violensia oin-oin ka konflitus
11. Atu formandu sira hatene valores no benefíu AM nian
12. Edukasaun sidadania atu eduka formandu sira bele hatene foti desizaun no
bele rezolve problema sira
13. Atu formandu sira kuñese ona oin sa prosessu foti desizaun sira iha
sosiedade liu hosi mediasaun no negosiasaun ho métudu sira seluk ne’ebé
justisa modena uza.
14. Atu formandu sira hatene direitu, dever na responsabilidade
15. Atu formandu sira hatene katak bainhira la kumpri dever na
responsabilidade bele lori ba aplikasaun husi medida dixiplinar korretiva
sansionatória
16. Formandu sira hanesan sidadaun ne’ebé diak moris iha komunidade hatene
analiza konsekuensia husi foti desizaun ba nível partisipasaun iha grupu
sosial sira.
17. Fromandu sira hanesan sidadaun moris iha familia ida hatene inan aman sira
nia papel na responsabilidade
18. Formandu sira hanesan sidadaun iha dever moral atu hatene saida mak
patriotizmu, nacionalismu no sidadania
19. Formandu sira iha obrigasaun atu hatene territóriu nacional no orgaun
sobereania sira
20. Atu formandu ka pratika AM sira iha obrigasaun hatene saida mak
edukasaun ba paz
21. Atu formandu sira hatene kona-ba sira nia dever no direitu partisipativu iha
vida polítiku no dezemvolvimentu nasaun
22. Atu pratikante sira hatene akompaña komflitus iha nasional no
internasional, no hatene halo reflesaun kona-ba krime ka volensia ne’ebé
akontese.
23. Pratikante AM hatene no dezemvolve jestaun organizasaun AM hodi
deskuti impaktu hosi ekonomia familiar iha estilu moris tradisional no
modernu
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3.

4.

5.

Jinástika

Técniku Arte de
kombate

Avaliasaun/Ezam
e

1. Atu formandu sira bele mellora kresimentu no
dezenvolvimentu sistema muskulatóriu no sistema
nervozu;
2. Atu formandu sira bele defende no kontrola pezu;
3. Atu tulun formandu sira iha nia dezenvolvimentu moris
adolesente nian, hanesan iha autokonfiansa no
interasaun sosiál.
4. Atu tulun formandu sira halo kurasaun saudavel na
forma sira nia mentalidade no psikologia
5. Atu forma formandu sira nia karakter explorasaun liu
hosi individu ka grupu bele liu hosi muzika ka
audivizual
6. Formandu sira halo kombinasaun movimentus
lokomotores no la’os lokomotores ho movimentasaun
isin lolon.
1. Atu dezenvolve moris saudável;
2. Atu forma formandu sira-nia mentalidade no
konsentrasaun;
3. Atu dezenvolve formandu sira-nia dezenvolvimentu
karatér:
4. Atu dezenvolve formandu sira-nia autoestima;
5. Atu hatene kona-ba valores AM ne’ebé kontein iha arte
dekombate ne’e rasik.
6. Atu formandu sira dezemvolve sira nia técniku de
kombate ho professional
7. Atu formandu sira dezemvolve técnico sai hanesan
instrumentu ida atu aprende tuir tecnico natureza ka
regra AM nian
8. Atu formandu sira dezemvolve hodi bele iha kapasidade
tékniku auto defeza no hases an (desvia) hosi krime
9. Pratika AM sira iha obrigasaun hatene tekniku de
kombate no hetan orientasaun adekuadu hosi terinador
sira.

Minutu 10 X

10 %

Minutu 5 X

40 %

Ezemplu:
Ispiritualidade, Edukasaun Sívika Sidadania, no direitus
umanus, Jinástika no Tékniku Arte dekombate
1. Atu hatene formandu/pratikante AM sira nia kapasidade
domina de materia
2. Atu avalia mos formandu sira nia komportamentu moris
iha
organizasaun no iha sosiedade nia le’et
3. Atu avalia mos prezensa pratikantes AM partisipasaun
iha pratika no etika de komunikasaun iha organizasaun
no ho ema seluk

Grupu idade
12 ba leten

Valor/Notas
sira
ne’e mai hosi
avaliasaun periodu
3, períodu ida 20 %
(60 %) na prova
final (40 %)

Grupu ne’e ita forma pratikante AM sira nia karakter
fisikologia/teoria 40% no fisika/pratika 60% uza
métodolojia moderna sentradu iha treinador no mos
pratikante AM sira.

NB: Alokasaun tempu no oráriu Trenamentu, husu ba Treinador ka Organizasaun Arte Marsaiis nian mak elabora karga oráriu
no difini, bazeiba tuir necesiddade no konteudu sira ne’ebe difinidu ona iha gia/matadalan treinador nian.
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ANEXU N.º 4
FORMULARIO TREINADOR

Fotu
Kloridu
3x4

A. IDENTIDADE TREINADOR/MESTRE

Naran Kompletu

:………………………………………………

Sexu/ Géneru

:………………………………………………

Data no Tinan Moris

: ………………………………………………

Naran Aman no Inan

:………………………………………………

No. Cartaun Eleitoral

:………………………………………………

Nível Sintu/Sabuk

: ………………………………………………

Sai Treinador hahu iha Tinan

: ………………………………………………

Nivel Certifikadu Treinador

:……………………………………………….

Hela fatin

: 1. Munisipiu:…………………………………
: 2. Posto. Administrativo:…………………….
: 3. Suku:……………………………………….
: 4. Aldeia:……………………………………..

Meius Komunikasaun

:1. No.Telf

:………………………………...

2. WA

:………………………………..

3. Email

:………………………………...

Profisaun

: Funcionário

Naran Organizasaun Arte Marsiais

: ………………………………………………

Fatin formasaun

:………………………………………………

Municipiu

: ………………………………………………

Suku

: ………………………………………………

Aldeia/Fatin sentru Klube

: ………………………………………………

Data no Tinan Levantamentu

: ………………………………………………
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ANEXU N.º 5
FORMULARIU MEMBRU ORGANIZASAUN ARTE MARSIAL
Favor prenxe formulariu ida ne’e ho di’ak no informasaun klaru no los. Hili item sira utiliza
vistu.
IDENTIDADE PESOAL
Apelidu

Naran Própriu

Data Moris
Fatin Moris

Baucau

Loron

Fulan

Foto colorido

Tinan

3x4
Seksu

☐ Mane

Grupu Ran

☐A

Estadu Sivil

☐ Klosan

Nu. Eleitoral

☐ Feto
☐B

☐ AB

☐O

☐ Kaben Nain

☐ Divorsiadu

☐ Faluk

Nu. Bilhete Identidade
HELA FATIN / ENDERESU ATUAL

Nu. Telemovel

Hela Fatin

Postu Administrativu

Municipiu

Suku

NATURALIDADE
Nasionalidade

Suku

Munisipiu

Postu Administrativu

Aldeia

EDUKASAUN FORMAL NO PROFISAUN
☐ Analfabetu ☐ Primaria ☐ Pre-Secundaria ☐ Secundaria
Nivel Edukasaun

☐ Bacharelatu ☐ Licenciatura ☐ Mestradu ☐ Doutaramentu
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DEPENDENSIA
Seksu
Nu.

Naran Kompletu

Relasaun Familia
Mane

Feto

FATIN FORMASAUN NO ORGANIZASAUN
Naran Fatin
Organizasaun

Data Rejistu

(Aldeia, Suku, Posto, no Munisipiu)
Loron

Fulan

Tinan

NIVEL SINTU
Nu.

Sintu

Data Hahú (loron/Fulan/Tinan)

Data : ____ / ____ / ______

_________________________________
(Assinatura/Naran Kompletu)

Anunsiu Publiku No. T/AK/2022/09
Taxa Selu ba Atividade Komersializasaun
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 lista lisensiada sira ne’ebe selu Taxa
Annual:
1.

2.

Série II, N.° 16

Naran Lisensiada
Lokalizasaun ba Atividade
Taxa Lisensa
Selu ba Periodu
Selu ba Atividade
Numeru Resibu

: Timor Gap E.P
: Rua P. Nicolau Lobato, Comoro, Dom Aleixo, Dili
: USD 15,880.60 (Dollar Rihun Sanulu Resin Lima, Atus Ualu Ualu
Nulu no Sentavus Neen Nulu)
: 2022 (18 Fevereiru 2022 – 31 Dezembru 2022)
: Komersializasaun
: 10145

Naran Lisensiada
Lokalizasaun ba Atividade
Taxa Lisensa
Selu ba Periodu
Selu ba Atividade
Numeru Resibu

: Thai Siam Auto Parts, Lda
: Rua Fatuhada, Zero IV, Fatuhada, Dom Aleixo, Dili
: USD 6.52 (Dollar Neen, Sentavus Lima Nulu Resin Rua)
: 2022 (12 Abril 2022 – 31 Dezembru 2022)
: Komersializasaun
: 10153
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