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DESPACHO N.º  001/PM/VI/2018

Considerando que o VIII Governo Constitucional tomou posse
na passada sexta-feira, dia 22 de junho e que, em consequência,
importa tratar, de imediato, do trabalho especial de “passagem
da pasta” dos ministérios do VII Governo Constitucional para
os ministérios do atual Governo.

Considerando que  neste período muito inicial do mandato
deste Governo e pelo  facto de ainda não existir lei orgânica do
Governo, situações  que podem  causar ainda alguma
indefinição no que respeita às atribuições de cada ministério;

Considerando, também, que alguns membros do novo Governo
não tomaram ainda posse, nomeadamente alguns ministros,
pelo que falta, nalguns casos, a liderança institucional
necessária para a “transição de pastas” e para assumir os
compromissos de gestão diária dos ministérios;

Assim, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 117.º da
Constituição da República, determino o seguinte:

1.    Ficam na dependência do Ministro de Estado e da Presidên-
cia do Conselho de Ministros, Agio Pereira, a título
transitório, os ministérios cujo ministro titular ainda não
tomou posse, que terá a competência de, com o apoio dos
Vice-Ministros e Secretários de Estado de cada um desses
ministérios que já tomaram posse, assegurar a coordenação
relativamente a esses setores de atividade.

2.   Os ministérios que ficam, transitoriamente, na dependência
do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de
Ministros, são os seguintes:

a) Ministério do Turismo, Comércio, Indústria e Ambiente;

b) Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico;

c) Ministério da Defesa;

d) Ministério do Interior;
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e) Ministério do Petróleo e Recursos Minerais;

f) Ministério dos Assuntos dos Combatentes;

g) Ministério da Saúde.

3.  Até à nomeação dos Ministros titulares dos Ministérios
referidos no n.º 2, os Vice-Ministros e Secretários de Estado
desses ministérios respondem ao Ministro de Estado e da
Presidência do Conselho de Ministros.

4.  O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de
Ministros fica, especialmente, incumbido de assegurar a
transição dos assuntos pendentes do anterior Governo
nos ministérios referidos no n.º 2.

5.   A delegação de competências no Ministro de Estado e da
Presidência do Conselho de Ministros termina,
automaticamente, quando o ministro titular de cada um
dos ministérios referidos no n.º 2 for empossado nas
respetivas funções.

Dili, 25 de junho de 2018.

O Primeiro-Ministro,

_________________
Taur Matan Ruak

DESPACHO N.º 002/PM/VI/2018

Considerando que o VIII Governo Constitucional tomou posse
na passada sexta-feira, dia 22 de junho e que, em consequência,
importa tratar, de imediato, do trabalho especial de “passagem
da pasta” dos ministérios do VII Governo Constitucional para
os ministérios do atual Governo;

Considerando, também, que alguns membros do novo Governo
não tomaram ainda posse, nomeadamente alguns ministros,
pelo que falta, nalguns casos, a liderança institucional
necessária para a “transição de pastas” e para assumir os
compromissos de gestão diária dos ministérios;

Assim, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 117.º da
Constituição da República, determino o seguinte:

1.  O Ministério das Finanças fica, a título transitório, sob a
liderança da Vice-Ministra das Finanças, que deverá
assegurar a coordenação de todas as atividades do
ministério.

2.  O Ministério da Administração Estatal fica, a título transi-
tório, sob a liderança do Vice-Ministros da Administração
Estatal, que deverá assegurar a coordenação de todas as
atividades do ministério.

3.    A delegação de competências nos Vice-Ministros identifica-
dos nos números anteriores termina, automaticamente,
quando o ministro titular de cada um desses ministérios
seja empossado nas respetivas funções, ou quando este
despacho seja expressamente revogado.

Dili, 25 de junho de 2018.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak

DESPACHO N.º 003/PM/VI/2018

Considerando que o VIII  Governo Constitucional tomou posse
na passada sexta-feira, dia 22 de junho e que, em consequência,
importa começar, de forma rápida, os trabalhos mais urgentes
em cada ministério;

Considerando, também, que alguns membros do novo Governo
não tomaram ainda posse, nomeadamente alguns ministros,
pelo que falta, nalguns casos, a liderança institucional
necessária para a “transição de pastas” e para assumir os
compromissos de gestão diária dos ministérios;

Considerando que por meu Despacho, o senhor Ministro de
Estado e da Presidência do Conselho de Ministros ficou
responsável pela coordenação dos assuntos do Ministério da
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Cairui, nasionalidade timor, hela fatin ikus iha suku Cairui,
munisípio Manatuto————————————————

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

——Domingos da Costa, kaben ho Fátima Fali-Loli do
Rosário, moris iha Cairui, nasionalidade Timor,  hela fatin iha
suku Cairui, Posto administrativo Laleia, Munisípio
Manatuto;———————

——Niane’enu’udar herdeiro, tuir lei, laiha ema seluk bele
konkore ho nia ba susesaun óbito (mate) Carlos Zabia da
Cosra.—————————————————————

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

Kartóriu Notarial, 25 Junho 2018.

Notária,

Lic.Flora Maria Xavier da Costa.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial
Manatuto, iha folha 27 to 28 Livro Protokolu nº 02/2018 nian,
hakerek eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRU Ba
matebian Domingos dos Santos, ho termu hirak tuir mai ne’e,—

Iha loron 17,05,2018. Domingos dos Santos, kaben Francisca
de Carvalho Soares, moris iha Manatuto, nasionalidade timor,
hela fatin ikus iha suku Aiteas, munisípio Manatuto————

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

——Francisca de Carvalho Soares, faluk, moris iha Aiteas/
Manatuto, nacionalidade Timor, hela fatin ikus iha suku Aiteas,
posto administrativo Manatuto, município de Manatuto;——

Saúde, entre outros, enquanto não fosse nomeado o Ministro
da Saúde;

Considerando ainda que foram já empossados os dois Vice-
Ministros da Saúde e que o Ministério parece encontrar-se
preparado para avançar para os trabalhos imediatos sob a
liderança, transitória, de um destes membros do Governo;

Assim, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 117.º da
Constituição da República, determino o seguinte:

1.   O Ministério da Saúde fica, a título transitório, sob a liderança
da Vice-Ministra da Saúde, Élia António de Araújo dos
Reis Amaral, que deverá assegurar a coordenação de todas
as atividades do ministério.

2.    A delegação de competências na Vice-Ministra identificada
no número anterior termina, automaticamente, quando o
Ministro da Saúde for empossado nas respetivas funções,
ou quando este despacho seja expressamente revogado.

3.   Fica revogado, parcialmente, o meu Despacho n.º 002/PM/
VI/2018, no que se refere à coordenação transitória do
Ministério da Saúde pelo Ministro de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Agio Pereira.

Dili, 28 de junho de 2018.

O Primeiro-Ministro,

__________________
Taur Matan Ruak

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial
Manatuto, iha folha 23 to 24 Livro Protokolu nº 02/2018 nian,
hakerek eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRU Ba
matebian Carlos Zabia da Cosra, ho termu hirak tuir mai ne’e,—

Iha loron 18,12,2016. Carlos Zabia da Cosra, klosan, moris iha
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——José Safarino Soares dos Santos, klosan, moris iha Aiteas/
Manatuto, nasionalidade Timor,  hela fatin iha suku Aiteas,
Posto administrativo Manatuto, Munisípio Manatuto;———

——Manuel Soares dos Santos, klosan, moris iha Aiteas/
Manatuto, nacionalidade Timor, hela iha suku Aiteas, posto
administrativo Manatuto, munucipio Manatuto;—————

——sira ne’e mak nu’udar herdeiros, tuir lei, la iha ema seluk
bele konkore ho sira ba susesaun óbito (mate) Domingos dos
Santos.—————————————————————

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

Kartóriu Notarial, 25 Junho 2018.

Notária,

Lic.Flora Maria Xavier da Costa.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial
Manatuto, iha folha 25 to 26 Livro Protokolu nº 02/2018 nian,
hakerek eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRU Ba
matebian Jacinto dos Reis, ho termu hirak tuir mai ne’e, ——

Iha loron 17,12,2016. Jacinto dos Reis, kaben ho Agustinha
Ximenes, moris iha Caunua, nasionalidade timor, hela fatin ikus
iha suku Cribas, munisípio Manatuto—————————

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

——Agostinha Ximenes,  faluk, moris iha Caunua,
nacionalidade timor, hela fatin ikus iha suku Cribas, posto
administrativo Manatuto, munucipio Manatuto;—————

——Alexandrina dos Reis, kaben ho João Soares, moris iha
Cribas, nasionalidade Timor,  hela fatin iha suku Cribas, Posto
administrativo Manatuto, Munisípio Manatuto;—————

—— Mario Ximens dos Reis, klosan, moris iha Cribas,
nacionalidade Timor, hela iha suku Cribas, posto administrativo
Manatuto, munucipio Manatuto;———————————

——sira maknu’udar herdeiros, tuir lei, laiha ema seluk bele
konkore ho sira ba susesaun óbito (mate) Jacinto dos Reis.—

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

Kartóriu Notarial, 25 Junho 2018.

Notária,

Lic.Flora Maria Xavier da Costa.

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e 07 de Junho 2018, iha kartoriu
Notarial  Manufahi, iha folla 21 no folhas 22 Livro Protokolu
nº.2/2018 nian, hakerek tiha eskritura publika HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Olinda Soares, ho termu hirak tuir mai ne’e:—

Iha loron 22.05.2015, faleceu Olinda Soares, moris iha Uatolari,
klosan, hela fatin  ikus iha Kuluhun ,Manufahi, suku Babulo,
Posto Administrativo Same, Munisipiu Manufahi, mate iha
Hospital Nacional Guido Valadares Dili————————

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

— Francisco Silveiro,  Kaben nain, Kaben ho Isabel Amaral ,
idade 84, natural de Viqueque, de nasionalidade timorense,
Hela Fatin iha suku de Babulo, Posto Administrativo Uato-
Lari, Município Viqueque;——————————————

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

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

Kartoriu Notarial  Manufahi, 8 Junho 2018.

Notária,

Lic,Rozinda Araújo Tilman
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ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e 08  Junho 2018, iha kartoriu
Notarial  Manufahi, iha folla 41 no folhas 42  Livro Protokolu
nº.2/2018 nian, hakerek tiha eskritura publika HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Silvino Dos Reis, ho termu hirak tuir mai
ne’e:——————

Iha loron 04.10.2017, faleceu Silvino Dos Reis, moris iha
Trilolo, Holarua, kaben nain, hela fatin  ikus iha, Trilolo,
Holarua, suku  Holarua, Posto Administrativo Same, Munisipiu
Manufahi, mate iha Trilolo, Holarua ——————————

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

—-Paulo Dos Reis, kaben nain, idade 33, naturalidade
Manufahi nasionalidade Timorense, hela fatin iha Suku
Holarua, Posto Administrativu  Same,  Munisipiu Manufahi;—

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

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

Kartoriu Notarial  Manufahi, 8 junho 2018.

Notária,

Lic, Rozinda Araújo Tilman

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha 196 folla  no 197 Livro Protokolu nº12 /2018 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Agustinho  Soares Pacheco, ho termu hirak
tuir mai ne’e:————————————————————

— iha loron 26.02.2017, Agustinho  Soares Pacheco, Viúvo,
moris iha Bidau Lecidere, hela-fatin ikus iha Haburas,
Município Díli, Mate iha Hospital Nacional -Dili—————

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

—-Domingos  Soares Pacheco , kaben ho Aguida dos  Santos
Martins, moris iha Dili, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku
Bairro Pite, Posto Administrativo Dom Aleixo, Município Díli;—

— Mário Soares Pacheco, klosan, moris iha Raha- Vemasse ,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Vemasse, Posto
Administrativo  Vemasse, Município Baucau;——————

—- Francisco  Brito  Soares Pacheco , klosan, moris iha Lor/
Vemasse, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Vemasse,
Posto Administrativo Vemasse, Município Baucau;————

—- Carlito Lima Soares Pacheco , klosan, moris iha Vemasse,
nasionalidade timor, hela-fatin iha suku Vemasse, Posto
Administrativo Vemasse, Município Baucau, 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 Agustinho
Soares Pacheco.

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, 18 Junho, 2018.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folla 04 no 05 Livro Protokolu nº12 V-1 /2018 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Deonisia da Cruz de Fátima, ho termu hirak
tuir mai ne’e:————————————————————

— iha loron 30.04.2011,  Deonisia da Cruz de Fátima , klosan,
moris iha Dili, hela-fatin ikus iha Becora,  Munisipio Díli, Mate
iha Hospiital Nacional-Dili , Munisipiu Dili———————

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

— Aman :————————————————————

—- Sergio António Mires de Fatima, kaben ho Genoveva
Santos da Cruz de Fátima , moris iha Bobonaro, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku Bairro Pite, Posto Administrativu
Dom Aleixo, Munisipio Díli——————————————

— Inan:—————————————————————

——- Genoveva Santos da Cruz de Fátima , kaben ho Sergio
António Mires de Fatima , moris iha Dili, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Bairro Pite, Posto Administrativu Dom
Aleixo, Munisipio Díli,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 Deonisia da Cruz de
Fátima;—————————————————————

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

Kartóriu Notarial  Dili, 20 junho, 2018.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folla 188 no 189 Livro Protokolu nº12 /2018 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Elder Rodrigues, ho termu hirak tuirmai ne’e:—

— iha loron 13.10.2017, Elder Rodrigues , klosan, moris iha Dili,
hela-fatin ikus iha Lahane Oriental,  Município Díli, Mate iha
Hospital Guido Valadares,  Dili,Município Dili——————

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

—Aman:—————————————————————

—- Aleixo da silva Rodrigues, kaben ho Maria Bana, moris
iha Dili, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Lahane
Oriental, Posto Administrativo Nain feto, Município Díli’——

—Inan——————————————————————

— Maria Bana,kaben ho Aleixo da silva Rodrigues,moris
mahata nasionalidade timor, hela- fatin iha suku, Lahane
Oriental Posto Administrativo Nain feto, Município Díli,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 Elder Rodrigues;———

— 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, 18 Junho 2018.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folla 186 no 187 Livro Protokolu nº12 /2018 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Filomena Amaral, ho termu hirak tuir mai
ne’e:———————————————————————

— iha loron 29.03.2018, Filomena Amaral , klosan, moris
iha Ermera, Railaco,Taraço, hela-fatin ikus iha Manleuana,
Município Díli, Mate iha Manleuana, Dom Aleixo—————

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

—-Palmira Soares, kaben ho  Bernardo Guterres, moris iha
Dili, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Bebonuk, Posto
Administrativo Dom Aleixo, Município Díli, 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 Filomena
Amaral. 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, 19 Junho, 2018.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folla 180 no 181 Livro Protokolu nº12 /2018 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Geraldo Viegas, ho termu hirak tuirmai ne’e:—

— iha loron 13.01.2018, Geraldo  Viegas, Viúvo ho, moris
iha Baucau, hela-fatin ikus iha Metin, Município Díli, Mate iha
Hospital Nasional Guido Valadares, Dili-

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

—- Maria Augusta Viegas, Kaben ho Crispin Pereira, moris
iha Laleia, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Metin, Posto
Administrativo Nain Feto, Município Díli, Mak sai nu’udar
herdeiro lejitimário;—————————————————

— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Geraldo  Viegas;———

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

Kartóriu Notarial  Dili, 19 Junho, 2018.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folla 12 no 13  Livro Protokolu nº12 V- 1 /2018 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba  Guilhermina  dos Santos, ho termu hirak
tuir mai ne’e:————————————————————

— iha loron 27.07.2017, Guilhermina  dos Santos , Kaben Ho
Manuel de Fátima  Soares , moris iha Metinaro, hela-fatin ikus
iha Bairro pite,  Município Díli, Mate iha Bairro Pite, Município
Dili———————————————————————

— Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela ba nia Kaben mak hanesan tuir
mai ne’e:—————————————————————
—
—- Manuel de Fátima  Soares , kaben ho Guilhermina  dos
Santos , moris iha Letefoho, nasionalidade timor, hela- fatin
iha suku Bairro pite, Posto Administrativo Dom aleixo,
Município Díli, 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 Guilhermina  dos Santos;—

- 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, 21 Junho, 2018.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha 184 folla  no 185 Livro Protokolu nº12 /2018 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Lourenço Tilman Aleixo, ho termu hirak
tuir mai ne’e:————————————————————

— iha loron 29.09.1992, Lourenço Tilman Aleixo, Viúvo, moris
iha Dili  , hela-fatin ikus iha  vilaverde,  Município Díli, Mate
iha  Vila Verde;———————————-

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

—-Alexandrinha Piedade Aleixo  , kaben ho Aguida dos  Santos
Martins, moris iha Dili, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku
Bairro Pite, Posto Administrativo Dom Aleixo, Município Díli;—

—Joana Piedade Aleixo  klosan, moris iha Dili , nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku suku Vila Verde, Posto Administrativo
Vera Cruz, MunicípioDil;———

—- Carmen  Piedade Aleixo, klosan, moris iha Dili,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Bidau Lecidere, Posto
Administrativo Na’i -Feto, Município Dili;——

—- Hermenio Piedade Aleixo, klosan, moris iha Dili,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Vila Verde, Posto
Administrativo Vera Cruz, MunicípioDili ,

—- José  Simão Piedade Aleixo, klosan, moris iha Dili,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Vila Verde, Posto
Administrativo Vera Cruz, MunicípioDili ,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 Agustinho
Soares Pacheco. 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, 18 Junho, 2018.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PUBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folla 12 no 183 Livro Protokolu nº12 /2018 nian, hakerek
tiha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRUS ba
Martinha de Araújo, ho termu hirak tuir mai ne’e:—————

— iha loron 01.02.2018, Martinha de Araújo , klosan, moris
iha Maternidade de Leonor Ruas Dili, hela-fatin ikus iha Ribeira
Maloa, Município Díli, Mate iha Bairro Ribeira Maloa,
Bairro Pite————————————————————

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

— Alin feto :————————————————————
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—-Constancia de Araújo , klosan, moris iha Dili, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku Bairro Pite, Posto Administrativo
Dom Aleixo, Município Díli;——————

Nelito de Araújo , kaben ho Carla de Fátima Fernandes, moris
iha Dili, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Bairro Pite,
Posto Administrativo Dom Aleixo, Município Díli;————

—- Isabel de Araújo , klosan, moris iha Dili, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Bairro Pite, Posto Administrativo Dom
Aleixo, Município Díli;———

—- Carlito Lima de Araújo, klosan, moris iha Ailoclaran,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Bairro Pite, Posto
Administrativo Dom Aleixo, Município Díli,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 Martinha de
Araújo . 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, 18 Junho, 2018.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha  no 105 no 106 Livro Protokolu nº 05/2018 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Alcino Ximenes, ho termu hirak tuir mai
ne’e:——————————-————-———-————

— iha loron 17.04.2015 Alcino Ximenes, kaben ho Wihelmina
Morik, moris iha Manatuto,  suku Hatularan, Posto
Administrativo Laleia, Município de Manatuto, hela fatin ikus
iha suku Cairui, Posto Administrativo de Laleia, Município de
Manatuto, Mate iha  Hospital Nacional Guido Valadares-Dili.—

—— Matebian la husik  testamentu,  ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia  nia fe’en mak  sai herdeiro
Lejítimariu:————————————————————

-—-Wihelmina Morik, faluk ho Alcino Ximenes, moris iha
Covalima, hela- fatin iha suku Cairui, Posto Administrativo de
Laleia,  Município de Manatuto.———————————

— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Alcino Ximenes. ————

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

Cartóriu Notarial  Baucau , Loron 12 de Junho de 2018.

Notáriu,

Armando de Jesus Carvalho

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha  no 109 no 110 Livro Protokolu nº 05/2018 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Celestina da Silva Baptista, ho termu hirak
tuir mai ne’e : ——————————-—————————

— iha loron 20.11.2017 Celestina da Silva Baptista, klosan,
moris iha Baucau,  suku Osso Huna Posto Administrativo
Baguia, Município de Baucau, hela fatin ikus iha suku Ossu
Huna, Posto Administrativo de Baguia, Município de Baucau,
Mate iha  Beto-Lari.-————————————————

—— Matebian la husik  testamentu,  ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia  nia oan sira  mak  sai
herdeiro Lejítimariu:—————————————————

— Libório da Silva Baptista, kaben ho Celestina da Silva
Soares, moris iha Baucau, hela- fatin iha suku Osso Huna,
Posto Administrativo de Baguia,  Município de Baucau.——

— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Celestina da Silva Baptista.

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

Cartóriu Notarial  Baucau , Loron 25 de Junho de 2018.

Notáriu,

Armando de Jesus Carvalho

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha  no 103 no 104Livro Protokolu nº 05/2018 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Luis Assis Belo,ho termu hirak tuir mai
ne’e:——————————-————-———-—————

— iha loron 21.06.2017 Luis Assis Belo, kaben ho Balbina
Maria Belo, moris iha Baucau, suku Tirilolo, Posto
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Administrativo Baucau, Município de Baucau, hela fatin ikus
iha suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau, Município
de Baucau, Mate iha  Lutumuto.-———————————

—— Matebian la husik  testamentu,  ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia  nia fe’en ho oan mak  sai
herdeiro Lejítimariu:—————————————————

-—-Balbina Maria Belo, faluk ho Luis Assis Belo, moris iha
Baucau, hela- fatin iha suku Tirilolo, Posto Administrativo de
Baucau,  Município de Baucau.————————————

-—-Mateus Maria de Assis Belo,klosan, moris iha Baucau,
hela- fatin iha suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau,
Município de Baucau.————————————————

— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Luis Assis Belo. ————

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

Cartóriu Notarial  Baucau , Loron 12 de Junho de 2018.

Notáriu,

Armando de Jesus Carvalho

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha  no 111 no 112 Livro Protokolu nº 05/2018 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Maria de Oliveira Guterres,ho termu hirak
tuir mai ne’e : ——————————-—————————

— iha loron 31.05.2018 Maria de Oliveira Guterres, klosan,
moris iha Baucau,  suku Uato Haco Posto Administrativo
Venilale, Município de Baucau, hela fatin ikus iha suku Bahu,
Posto Administrativo de Baucau, Município de Baucau, Mate
iha Hospital  Referal Eduardo Ximenes Baucau.-—————

—— Matebian la husik  testamentu,  ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia  nia subrinha sira  mak  sai
herdeiro Lejítimariu:—————————————————

— Auxiliadora Fátima de Jesus da Costa, moris iha Baucau,
hela- fatin iha suku Uato Haco, Posto Administrativo de
Venilale,  Município de Baucau.————————————

— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Maria de Oliveira Guterres.—

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

Cartóriu Notarial  Baucau , Loron 26 de Junho de 2018.

Notáriu,

Armando de Jesus Carvalho

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 21/06/2018, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 591 Livro Protokolu no 02/2018 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian Adriano Soares ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, ——

—— Iha loron  03, 01, 1926. Adriano Soares, Casado, moris iha
suco Home, posto administrativo Lospalos, município Lautém,
nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Tchenuloro-Home, Mate
iha Tchenuloro-Home, ———————————————

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

—— Esposa ———————————————————

—— Alcina Fernandes, Viúva, fatin-moris iha Paihira, suco
Cacavei, posto administrativo Lospalos, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Home, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém,  mak sai nudar
herdeiro legitimário;—————————————————

—— nia ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho nia ba susesaun Óbito (mate) Adriano
Soares ———————-——————————————

—— 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 Notariál Lautém. —————————-

Kartóriu Notariál Lautém, 21 de junho de 2018.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 25/06/2018, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 61 Livro Protokolu no 02/2018 nian,
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hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian  Guilherme Freitas ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, —

—— Iha loron  22, 12, 1951. Guilherme Freitas, Casado, moris
iha suco Bauro, posto administrativo Lospalos, município
Lautém, nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Bauro, Mate
iha Bauro, ———————-

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

—— Esposa ———————————————————

—— Berta dos Santos, Viúva, fatin-moris iha Muapitine, suco
Muapitine, posto administrativo Lospalos, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Bauro, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém;——————

—— Filha ————————————————————

—— Sanzinha Freitas, casada, fatin-moris iha Bauro, suco
Bauro, posto administrativo Lospalos, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Bauro, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém mak sai hanesan
heredeiro legitimário;————————————————-

—— sira ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho sira ba susesaun Óbito (mate) Guilherme
Freitas ———————-——————————————

—— 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 Notariál Lautém. —————————-

Kartóriu Notariál Lautém, 25 de junho de 2018.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 11/06/2018, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 55 Livro Protokolu no 02/2018 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian  Idenia do Carmo ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, ——

—— Iha loron  05, 03, 1934. Idenia do carmo, viúva, moris iha
suco Leuro, posto administrativo Lospalos, município Lautém,
nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Otchotchau, Mate iha
Otchotchau.

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

—— Filhos ————————————————————

—— Maria Vitória, viúva, fatin-moris iha Otcho-tchau, suco
Lore1, posto administrativo Lospalos, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Lore1, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém, ——————

—— Julieta Lourdes, em substituição da sua esposo João do
Carmo (falecido), fatin-moris iha Otcho-tchau, suco Lore1,
posto administrativo Lospalos, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Lore1, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém,  mak sai nudar
herdeiro legitimário;—————————————————

—— sira ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho sira ba susesaun Óbito (mate) Idenia do
Carmo ———————-——————————————

—— 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 Notariál Lautém. —————————-

Kartóriu Notariál Lautém, 11 de junho de 2018.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 13/06/2018, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 56 Livro Protokolu no 02/2018 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian  João Mendes ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, ———

—— Iha loron  20, 07, 1929. João Mendes, viúvo, moris iha
suco Parlamento, posto administrativo Lautém, município
Lautém, nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Moro, Mate
iha Moro.————————

—— 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:———————-——————————————

—— Filho ————————————————————

—— Gilberto Mendes, casado, fatin-moris iha Moro, suco
Parlamento, posto administrativo Lautém, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Parlamento, Posto
Administrativo Lautém, Município Lautém,  mak sai nudar
herdeiro legitimário;—————————————————

—— nia ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho nia ba susesaun Óbito (mate) João
Mendes ———————-——————————————
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—— 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 Notariál Lautém. —————————-

Kartóriu Notariál Lautém, 13 de junho de 2018.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 25/06/2018, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 60 Livro Protokolu no 02/2018 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian  Julão Dias Marques ho termu  hirak  tuir  mai ne’e,—

—— Iha loron 10, 10, 1942. Julão Dias Marques, Casado, moris
iha suco Mehara, posto administrativo Tutuala, município
Lautém, nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Poros-Mehara,
Mate iha Poros; —-——————————

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

—— Esposa ———————————————————

—— Alcina Fernandes, Viúva, fatin-moris iha Levono, suco
Mehara, posto administrativo Tutuala, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Mehara, Posto
Administrativo Tutuala, Município Lautém,—————

——— Filhos ———————————————————

—— Tadiu Lopess, casado, fatin-moris iha Poros, suco Mehara,
posto administrativo Tutuala, município Lautém, nacionalidade
timor, hela-fatin iha suco Mehara, Posto Administrativo Tutuala,
Município Lautém,——————————

—— Anastacia Nolasco,  casada, fatin-moris iha Poros, suco
Mehara, posto administrativo Tutuala, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Mehara, Posto
Administrativo Tutuala, Município Lautém mak sai nudar
heredeiro legitimário————————————————

—— sira ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho sira ba susesaun Óbito (mate) Julão Dias
Marques ———————-—————————————

—— 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 Notariál Lautém. ———-——————

Kartóriu Notariál Lautém, 25 de junho de 2018.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 21/06/2018, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 57 to’o 58 Livro Protokolu no 02/
2018 nian, hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRU matebian Margarida Lopes ho termu hirak tuir  mai
ne’e, ————————————————————

—— Iha loron  20, 11, 1943. Margarida Lopes, Casada, moris
iha suco Raça, posto administrativo Lospalos, município
Lautém, nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Moro, Mate
iha Díli-Bidau Santana;

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

—— Esposo ———————————————————

—— Humberto da Silva, Viúvo, fatin-moris iha Moro, suco
Parlamento, posto administrativo Lautém, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Parlamento, Posto
Administrativo Lautém, Município Lautém;———————

—— Filhos ————————————————————

—— Belina da Silva, casada, fatin-moris iha Raça, suco Raça,
posto administrativo Lospalos, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Moro, Posto
Administrativo Lautém, Município Lautém;———————

—— Benilde Maria da Silva, casada, fatin-moris iha Raça,
suco Raça, posto administrativo Lospalos, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Kampung Alor, Posto
Administrativo  Dom Aleixo, Município Díli; ———————

—— Adélia Maria da Silva, solteira, fatin-moris iha Moro,
suco Parlamento, posto administrativo Lautém, município
Lautém, nacionalidade timor, hela-fatin iha suco, Parlamento
Posto Administrativo de Lautém, Município de Lautém ; ——

—— Martinho da Silva, solteira, fatin-moris iha Moro, suco
Parlamento, posto administrativo Lautém, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Parlamento, Posto
Administrativo de Lautém, Município de Lautém ; ————

—— Jonis da Silva, solteira, fatin-moris iha Moro, suco
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Parlamento, posto administrativo Lautém, município Lautém,
nacionalidade Português, hela-fatin iha Irlanda ; —————

—— sira ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la ihaema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho sira ba susesaun Óbito (mate) Margarida
Lopes ———————-———————————————

—— 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 Notariál Lautém. —————————-

Kartóriu Notariál Lautém, 21 de junho de 2018.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 26/06/2018, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 63 Livro Protokolu no 02/2018 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian  Maria da Costa ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, ——

—— Iha loron  15, 10, 1936. Maria da Costa, viúva, moris iha
suco Pairara, posto administrativo Lautém, município Lautém,
nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Ira-tchau-Pairara, Mate
iha Ira-tchau-Pairara; ————————————————

—— 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:———————-—————————————

—— Filho ————————————————————

—— Nelio Arnaldo Viegas, casado, fatin-moris iha Pairara,
suco Pairara, posto administrativo Lautém, município Lautém,
nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Mascarenhas, Posto
Administrativo Vera Cruz, Município Díli, mak sai nudar
herdeiro legitimário, —————————————————

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

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

Kartóriu Notariál Lautém, 26 de junho de 2018.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, 26/06/2018, iha kartóriu
Notariál Lautém, iha folha 62 Livro Protokolu no 02/2018 nian,
hakerek iha eskritura públika ba HABILITASAUN HERDEIRU
matebian  Vasco Laranzinha ho termu  hirak  tuir  mai ne’e, —

—— Iha loron  20, 07, 1941. Vasco Laranzinha, solteiro, moris
iha suco Cacavei, posto administrativo Lospalos, município
Lautém, nasionalidade timor, hela fatin ikus iha Tcharano-
Cacavei, Mate iha Tcharano-Cacavei ;—————————

—— 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:———————-——————————————

—— Filho ————————————————————

—— Nelson da Conceição, solteiro, fatin-moris iha Cacavei,
suco Cacavei, posto administrativo Lospalos, município
Lautém, nacionalidade timor, hela-fatin iha suco Cacavei, Posto
Administrativo Lospalos, Município Lautém,  mak sai nudar
herdeiro legitimário;—————————————————

—— nia ne’e nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema seluk ne‘ebé
mak bele konkore ho nia ba susesaun Óbito (mate) Vasco
Laranzinha ——————-—————————————

—— 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 Notariál Lautém. —————————-

Kartóriu Notariál Lautém, 26 de junho de 2018.

Notáriu,

Lic. Paulino da Costa Alves.

EXTRATO

— Certifico que, por escritura oito do mês de Junho do ano
de dois mil e dezoito lavrada a folhas cento e noventa a folhas
cento e noventa e um e a folhas  cento e noventa e dois  do
Livro de Protocolo  número. 12/2018 do Cartório Notarial Dili,
na Avenida Cândido Bebora-Dili, foi constituída uma
associação que se rege pelas cláusulas seguintes:——-——

—-Denominação:”Associação  de  Hamutuk Tane As Ran
Asuwain também designada por (Hatara) uma associação
constituida nos termos da Lei da República Democrática de
Timor Leste; com sede em Aimeti Laran no suco de Comoro,
municipio de  Díli, —————————————————

———Duração: tempo indeterminado.—————————
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— A associação Tem por objecto : ——————————

—-Conforme o artigo 3 do estatuto da referida associação;—

— Orgãos Sociais da Associação:—————————

a)   Assembleia Geral.————————————————

b)  Conselho Administração—————————————

c)   Conselho Fiscal. ————————————————

Forma de obrigar —————————————————

A associação obriga-se com a assinatura pelo menos dois
membros da Administraçao, sendo  uma deles do presidente.

Cartório Notarial Díli aos 14 de Junho de  2018

O Notário,

Lic, Agostinho Goncalves Vieira

EXTRATO

— Certifico que,  por escritura oito do mês de Maio do ano  de
dois mil e dezoito lavrada a  folhas um, folhas a dois e a folhas
três do Livro  de  Protocolo número. 12V-1/2018 do Cartório
Notarial Dili, na Avenida Cândido Bebora-Dili, foi constituída
uma associação que se rege pelas cláusulas seguintes:——-

Denominação:” Associação dos Amigos Slolidários com Timor
Leste; Manati Boebau, também designada por (ASTILMB),
Associação com sede no suco de Manati Boebau, municipio
de Liquiça, ————————————————————

—Duração: tempo indeterminado.———————————

—A associação Tem por objecto : ———————————

—-Conforme o artigo 3 do estatuto da referida associação;—

—Orgãos Sociais da Associação:—————————

a) Assembleia Geral.————————————————

b) Conselho Administração—————————————

c) Conselho Fiscal. ————————————————

—Forma de obrigar —————————————————

— A associação obriga-se com a assinatura pelo menos dois
membros da Administraçao, sendo  uma deles do presidente .

Cartório Notarial Díli aos 19 de Junho de  2018

O Notário,

Lic, Agostinho Goncalves Vieira

EXTRATO

— Certifico  que,  por  escritura  oito do mês  de Maio do ano
de dois mil e dezoito lavrada a folhas dez, folhas a onze a folhas
doze e a folhas  treze do Livro de Protocolo número. 12V-1/
2018 do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido Bebora-
Dili, foi constituída uma associação que  se rege pelas
cláusulas seguintes:——-——————————————

—Denominação:” Associação NETWORK TIMOR LEI &
JUSTIÇA; também designada por (ANETLJ), Associação
com sede no suco de Santa Cruz, municipio de Díli, ————

—Duração: tempo indeterminado.—————————

—A associação Tem por objecto : ——————————

—-Conforme o artigo 3 do estatuto da referida associação;—

Orgãos Sociais da Associação:————————————

a) Assembleia Geral.————————————————

b) Conselho Administração—————————————

c) Conselho Fiscal. ————————————————

Forma de obrigar ——————————————————

A associação obriga-se com a assinatura pelo menos dois
membros da Administraçao, sendo  uma deles do presidente.

Cartório Notarial Díli aos 22 de Junho de  2018

O Notário,

Lic, Agostinho Goncalves Vieira

EXTRATO

— Certifico  que,  por  escritura  oito do mês  de Maio do ano
de dois mil e dezoito lavrada a folhas seis a folhas sete a folhas
oito e a folhas nove do Livro  de  Protocolo  número. 12v-1/
2018 do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido Bebora-
Dili, foi constituída uma associação que se rege pelas
cláusulas seguintes:——-——————————————

Denominação:” Associação Nacional dos Engenheiros de Timor
Lete, também designada por (ANETL), uma associação
constituida nos termos da Lei da República Democrática de
Timor Leste; com sede em China Rate no suco de Taibeesi,
municipiode  Díli, ——————————————-

— Duração: tempo indeterminado.—————————

—A associação Tem por objecto : ———————————



Jornal da República

Sexta-Feira,  29  de  Junho  de  2018Série II, N.° 26 Página 758

—- Conforme o artigo 3 do estatuto da referida associação;—

— Orgãos Sociais da Associação:———————————

a) Assembleia Geral.————————————————

b) Conselho Administração——————————————

c) Conselho Fiscal. —————————————————

—Forma de obrigar ——————————————

— A associação obriga-se com a assinatura pelo menos dois membros da Administraçao, sendo  uma deles do presidente .

Cartório Notarial Díli aos 22 de Junho de  2018

O Notário,

Lic, Agostinho Goncalves Vieira

AVISO Nº: 1388/GM/MJ/VI/2018

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no. 27/2011 e do número 2 do artigo 3.o do Diploma Ministerial no. 45/2016, informa-se
que irá dar-se início ao processo de Levantamento Cadastral, no dia 02 de Julho de 2018, nas seguintes áreas:

Município : Covalima.

Posto Administrativo: Suai e Maucatar.

Suco : Matai e Labarai

Área de Colecção : 050301, 050302, 050303, 050304, 050305 e 050306.

Díli, 11 de Junho de 2018

AMinistra da Justiça,

Dr.ª Maria Ângela Guterres Viegas Carrascalão
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CIRCULAR N.º 14/2018/VI/MS
Sobre a Gestão do Uso dos Veículos do Ministério da Saúde

Considerando o disposto no Decreto-Lei Nº 8/2003, de 18 de
Junho, que define o Regulamento de Atribuição de Veículos
do Estado, bem como a Circular Nº 3/GPM/III/2009 sobre Gestão
Técnica dos Veículos do Estado, que dá forma à implementação
do mencionado Decreto-Lei.

Considerando que tais diplomas definem as regras de
atribuição, cedência e utilização de veículos do Estado.

Atendendo à necessidade de constituir um instrumento que
compatibilize a eficiência e gestão dos veículos por forma a
garantir a sua utilização e, deste modo, prevenir má utilização
dos veículos afetos a qualquer título ao Ministério da Saúde.

Assim, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 21/2015, de 8
de Julho, que estabelece a Estrutura Orgânica do Ministério
da Saúde, emite-se os seguintes:

1.   Atribuição de veículos

a) Os veículos são atribuídos às várias Direções e/ou
Gabinetes dos Serviços Centrais do Ministério da
Saúde, Hospitais de Referência, Serviços Municipais
de Saúde, Centros de Saúde e Postos de Saúde;

b) Por veículos entendem-se automóveis ligeiros, carros
operacionais, ambulâncias/carros multifunções e
motociclos;

c) Automóveis ligeiros são veículos de representação
institucional e são para uso exclusivo do Ministro(a) e/
ou Vice-Ministros, Diretores Gerais e/ou Diretores
Nacionais ou equiparados;

d) Carros operacionais são utilizados para execução das
atividades das Direções e/ou Gabinetes dos Serviços
Centrais do Ministério da Saúde, dos Hospitais de
Referência e dos Serviços Municipais de Saúde;
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e) Ambulâncias e/ou carros multifunções são atribuídos
aos Hospitais de Referência, Centros e Postos de Saúde
na realização das suas atividades;

f) Motociclos são atribuídos aos cargos de Chefia ou
equiparados e aos profissionais de saúde nos Hospitais
de Referência, Centros e Postos de Saúde.

2.   Uso e acesso de veículos

a) Todos aqueles a que forem atribuídos os veículos no
âmbito do Ministério da Saúde devem manter a gestão
diária dos veículos, preencher o talão de viagens e
manter o registo do uso, fornecer e apresentar relatório
semanal sobre o uso, manutenção, reparação e gastos
em combustíveis de veículos;

b) Todos aqueles a quem seja atribuído um veículo devem
ser titulares de carta de condução, podendo ser
contratado um motorista sempre que se verifique que a
pessoa a quem foi atribuído o veículo não é titular de
carta, sob aprovação escrita da Direção Nacional de
Administração, Logística e Património;

c) Todos os veículos afetos a qualquer título ao Ministério
da Saúde, devem ser utilizados apenas para a execução
das atividades do Ministério e/ou da instituição;

d) Todos os veículos devem estar disponíveis para o uso
de todo o Ministério e /ou da instituição;

e) Todos os veículos operacionais devem estar
estacionados durante o período entre as 18h00 e as
7h30 nos parques de estacionamento do Ministério da
Saúde (ou nos parques da Instituição a que pertencia),
exceto dos veículos de ambulância/carros multifunções,
ou dos que possuem autorização especial;

3.   Responsabilidade quanto à gestão do uso dos veículos

i. Compete à Direção Nacional de Administração,
Logística e Património:

a) Supervisionar a gestão do uso dos veículos
atribuídos às direções e/ou gabinetes dos Serviços
Centrais do Ministério da Saúde, Hospitais de
Referência, Serviços Municipais de Saúde, Centros
e Postos de Saúde;

b) Supervisionar a manutenção e reparação dos
veículos, havendo necessidade para tal, propôr a
realocação dos veículos;

c)   Manter o registo e o inventário de todos os veículos
afetos ao Ministério da Saúde;

d)  Gerir a base de dados relativos às operações dos
veículos;

e)   Preparar e distribuir o talão de viagens do veículo a
todas direções e/ou gabinetes dos Serviços
Centrais do Ministério da Saúde, dos Hospitais de

Referência, Serviços Municipais de Saúde, Centros
e Postos de Saúde;

f)   Supervisionar o preenchimento do talão de viagens
de cada veículo, analisar a sua utilização e os gastos,
e apresentar a decisão superior;

g)    Preparar e apresentar relatórios trimestrais ao Diretor
Geral dos Serviços Corporativos sobre o uso e
condições dos veículos pertencentes ao Ministério
da Saúde;

h) Velar pela implementação das sanções decididas
superiormente e aplicadas aos infratores das normas
de utilização dos veículos do Estado pertencentes
ao Ministério da Saúde;

i)   Supervisionar a implementação de medidas corretivas
decididas superiormente;

j)  Fornecer informação regular e atempada sobre a
utilização, manutenção, reparação, gastos e outras
julgadas necessárias ao superior hierárquico;

k)  Preparar e instalar os atributos como chapas de
matrícula, logotipo, marcas e símbolos aos veículos
pertencentes ao Ministério.

ii. Compete ao Diretor-Geral dos Serviços Corporativos

a) Superintender a gestão do uso dos veículos no
Ministério da Saúde, e nas atribuições de veículos
aos Hospitais de Referência, Serviços Municipais
de Saúde, Centros e Postos de Saúde;

b) Apreciar e analisar os relatórios sobre uso,
manutenção, reparação e gastos dos veículos e, no
caso de excessos e/ou irregularidade, propor
medidas corretivas;

c) Supervisionar a implementação das medidas
corretivas através da Direção Nacional de
Administração, Logística e Património, havendo
necessidade para tal, aprovar a realocação dos
veículos operacionais entre as diferentes Direções
Nacionais e/ou Direções-Gerais, incluindo dos
Hospitais de Referência, Serviços Municipais de
Saúde, Centros e Postos de Saúde;

d) Aplicar sanções aos infratores das normas, nos
termos da lei;

e)   Apresentar relatórios regulares ao Ministro da Saúde
sobre o uso,manutenção, reparação e gastos dos
veículos no Ministério da Saúde;

f)    Aprovar a autorização especial para uso de veículos
fora das horas normais de serviço, mediante
proposta do Diretor-Geral, Diretor Nacional ou
Equiparados.
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iii. Compete ao superior hierarquíco dos Hospitais de
Referência, Serviços Municipais de Saúde, Centros e
Postos de Saúde

a)  Manter o registo e a inventarização dos veículos
atribuídos pelo Ministério da Saúde e/ou outros
doadores;

b)  Distribuir o talão de viagens ao Motorista e utilizador
de veículo;

c)  Preparar relatório mensal sobre a gestão do uso e
condições dos veículos ao Serviço Central do
Ministério da Saúde;

d)  Fornecer informação regular e atempada sobre a
utilização, manutenção, reparação, gastos e outras
julgadas necessárias ao Serviço Central do
Ministério da Saúde;

e) Cumprir as decisões e/ou as medidas corretivas
decididas pelo Ministério da Saúde.

iv. Compete ao motorista do automóvel ligeiro e/ou carros
operacionais, e ambulâncias/ carros multifunções

a)  Velar pela integridade física do veículo que lhe é
atribuido;

b) Verificar a operacionalização do veículo e manter
atualizado a manutenção destes;

c)  Responsabilizar pelos danos causados ao e pelo
veículo em caso de ocorrência de acidentes;

d)  Fornecer informações sobre quaisquer acidentes e
consequentes danos ou prejuízos;

e)   Conduzir o veículo nos termos do Código de Estrada
em vigor e outras regras definidas pela Direção
Nacional de Administração, Logística e Património;

f)   Preencher o talão de viagens do veículo e manter o
registo de viagens;

g) Cumprir as medidas corretivas e/ou sanções
superiormente decididas.

v.   Compete ao utilizador do motociclo

a)  Velar pela integridade física do motociclo que lhe é
atribuido;

b)  Verificar a operacionalização do motociclo e manter
atualizado a manutenção deste;

c)  Responsabilizar pelos danos causados ao e pelo
motociclo em caso de ocorrência de acidentes;

d)  Fornecer informações sobre quaisquer acidentes e
consequentes danos ou prejuízos;

e)  Conduzir o motociclo nos termos do Código de
Estrada em vigor e outras regras definidas pela
Direção Nacional de Administração, Logística e
Património;

f)   Preencher o talão de viagens e manter o registo das
viagens;

g)  No caso de se obter novo motociclo, o utilizador
deve devolver o veículo que estava a utilizar à
instutuição a que pertencia;

h) Cumprir as medidas corretivas e/ou sanções
superiormente decididas.

4.    A alocação e utilização diária dos carros operacionais faz-
se mediante os seguintes procedimentos:

a) As chaves dos carros operacionais devem estar
depositadas junto da Direção ou Gabinete a que
pertença;

b) Os motoristas responsáveis por cada carro devem
verificar, cada manhã, a operacionalidade do veículo;

c) Salvo em casos de emergência, o pedido de utilização
de carros para deslocações em serviço, deve ser feita
pelo Departamento de Gestão de Veículos e
Combustíveis, com um mínimo de 24 horas de
antecedência;

d) A alocação diária dos carros é decidida pelo
Departamento de Gestão de Veículos e Combustíveis e
em casos de litígio, requer-se a intervenção do Diretor
Nacional de Administração, Logística e Património para
uma decisão final;

e) Decidida a alocação, Departamento de Gestão de
Veículos e Combustíveis dá entrada no registo de
utilização de carros os pormenores da viagem a ser
feita, incluindo o destino e o período a ser utilizado,
bem como o nome do motorista;

f) Finda a viagem, o Departamento de Gestão de Veículos
e Combustíveis verifica o preenchimento do talão de
viagem e regista os pormenores da viagem;

g) No final de cada semana o Departamento de Gestão de
Veículos e Combustíveis prepara um relatório sobre a
utilização e consequentes gastos em combustível,
manutenção e reparação de todos os veículos que deve
ser submetido todas as Segundas – Feiras da semana
seguinte ao Diretor Nacional de Administração,
Logística e Património.

5.   Sanções

a) Sem prejuízo das sanções disciplinares definidas no
estatuto da Função Pública, as infrações das normas
em vigor são aplicáveis as sanções nos termos do artigo
9.o do Decreto-LeiN.o 8/2003, de 18 de Julho.



Jornal da República

Sexta-Feira,  29  de  Junho  de  2018Série II, N.° 26 Página 762

b) A aplicação de sanções carece de instauração de processo disciplinar.

c) As sanções aplicadas contam para a avaliação anual do funcionário infrator.

6.   As regras previstas nesta Circular são aplicaveis, com as devidas adaptações, aos Orgãos da Administração Indireta do
Estado no âmbito do Ministério da Saúde.

7.   Dê-se conhecimento imediato da presente Circular a todos os Orgãos da Administração Direta e Indireta no âmbito do
Ministério da Saúde e aos Serviços Municipais de Saúde.

Publique-se

Díli, 14 de Junho de 2018

Dr. Rui Maria de Araújo
Ministro de Estado e Ministro da Saúde

Anunsiu Publiku No. T/PRAC/2018/10 
Taxa Selu  ba Atividade 

Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodaviariu ba Abastesimentu Kombustível 
 

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

 
1. Naran Lisensiada              : ABOM KASE  UNIPESSOAL, LDA  

Lokalizasaun ba Atividade        : Rua Holsa Maliana, Bobonaro 
Taxa Lisensa                 : USD 600.00 (Atus Ne'en  Dólar Amerikanu)               

     Selu ba Periodu                            : Six (6) Months  hahu hosi( 16/06/2018  to’o  15/12/ 2018) 
  Selu ba Atividade                         : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba          

 Abastesimentu Kombustível 
  Numeru Resibu                            :  00222 
 

2. Naran Lisensiada              : MEKAR  FUEL UNIPESSOAL, LDA 
Lokalizasaun ba Atividade        : Rua P.N.L , Comoro, Dom Aleixo 
Taxa Lisensa                 : USD 1,225.00 (Rihun Ida Atus Rua no Rua Nolu Resin Lima Dólar 
                    Amerikanu) 

     Selu ba Periodu                            : Six (6) Months  hahu hosi( 15/06/2018  to’o  14/12/ 2018) 
  Selu ba Atividade                         : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba          

 Abastesimentu Kombustível 
  Numeru Resibu                            :  00224 
 

3. Naran Lisensiada              : 99 PETROLEUM, LDA  
Lokalizasaun ba Atividade        : Rua Bairo Pite,  Dom Aleixo, Dili 
Taxa Lisensa                 : USD 3.350.00 (Rihun Tolu Atus Tolu  no Lima Nolu Dólar   
                                                              Amerikanu)                

     Selu ba Periodu                            : Six (6) Months  hahu hosi( 30/06/2018  to’o  29/12/ 2018) 
  Selu ba Atividade                         : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba          

 Abastesimentu Kombustível 

   Numeru Resibu                            :  00229 
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4. Naran Lisensiada              : CHONG DI PETROLEUM, LDA 

Lokalizasaun ba Atividade        : Rua Becora Culuhun, Cristo Rei, Dili 
Taxa Lisensa                 : USD 3.350.00 (Rihun Tolu Atus Tolu  no Lima Nolu Dólar   
                                                              Amerikanu)                

     Selu ba Periodu                            : Six (6) Months  hahu hosi( 30/06/2018  to’o  29/12/ 2018) 
  Selu ba Atividade                         : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba          

 Abastesimentu Kombustível 
  Numeru Resibu                            :  00230 
 

5. Naran Lisensiada              : DE SHUN  FUEL  STATION, LDA 
Lokalizasaun ba Atividade        : Rua P. N. L, Fatuhada Dili 
Taxa Lisensa                 : USD 3.350.00 (Rihun Tolu Atus Tolu  no Lima Nolu Dólar   
                                                              Amerikanu)                

     Selu ba Periodu                            : Six (6) Months  hahu hosi( 30/06/2018  to’o  29/12/ 2018) 
  Selu ba Atividade                         : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba          

 Abastesimentu Kombustível 
  Numeru Resibu                            :  00231 
 
 

6. Naran Lisensiada              : CULUHUN  FUEL STATION  
Lokalizasaun ba Atividade        : Rua Liberdade de Imprensa , Culuhun,  Dili 
Taxa Lisensa                 : USD 3.350.00 (Rihun Tolu Atus Tolu  no Lima Nolu Dólar   
                                                              Amerikanu)                

     Selu ba Periodu                            : Six (6) Months  hahu  hosi( 30/06/2018  to’o  29/12/ 2018) 
  Selu ba Atividade                         : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba          

 Abastesimentu Kombustível 
  Numeru Resibu                            :  00232 


