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DESPACHO Nº  08 /GAB.SG / 2019

NOMEAÇÃO  DOS  MEMBROS  DO COMITÉ DE
GESTÃO DO PORTAL DO PARLAMENTO  NACIONAL

Em 2012, através do despacho do Presidente do Parlamento
Nacional em funções na altura (despacho n.º 78/2012/PRES,
de 26 de janeiro), foi deliberada a forma de gestão do Portal
Eletrónico do Parlamento Nacional.

A responsabilidade pela orientação estratégica do Portal é do
Presidente do Parlamento Nacional e da Conferência dos
Representantes das Bancadas Parlamentares e gestão
operacional cabe ao Comité de Gestão do portal que é dirigido
pelo Gestor-Chefe.

De acordo com o mesmo despacho, o Gestor-Chefe do Portal
é, por inerência de funções, o Secretário- Geral do Parlamento
Nacional, sendo os restantes membros do Comité de Gestão
do Portal são os Gestores de área. As áreas e as responsabili-
dades estão definidas no mesmo documento.

O portal eletrónico do Parlamento Nacional foi oficialmente
lançado em janeiro de 2014, sofreu uma mudança de sistema
de estáttico para dinâmico, e foi lançado novamente no dia 06
de junho de 2018, constituindo um dos principais meios de
comunicação e informação do Parlamento Nacional. Interessa
agora nomear os membros do Comité de Gestão do Portal de
forma a assegurar a sua gestão e o seu bom funcionamento.

Assim, de forma a atingir esse desiderato, fazendo uso
conjugado, coordenado e eficaz de todos os recursos
disponíveis, sejam eles humanos, tecnológicos ou financeiros,
o Secretário-Geral,  no uso das suas competências,
nomeadamente a dos artigos 22, da Lei nº. 12/2017 de 24 de
maio, Lei de Organização e Funcionamento da Administração
Parlamentar, determina o seguinte:

1.  O Comité de Gestão do Portal é composto pelos seguintes
membros:

a) Adelino Afonso de Jesus, Secretário-Geral (Gestor-
Chefe do Portal);

b) Hélio Soares Leite Magalhães, Diretor de Comunicação
(Gestor de informação Legislativa e Parlamentar,
assumindo as funções de Gestor-Chefe do portal na
ausência do Secretário-Geral);
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c) Dionísio de Jesus Lopes, Chefe da Divisão de Relações
Públicas, Comunicação e Educação Cívica (Gestor de
Noticias, Edição de Texto e Imagem);

d) Silvano Sousa, Chefe da Divisão de Tecnologias de
Informação e Comunicação (Gestor de Desenho, Base
de Dados, Software, Hardware e Segurança de dados e
informação).

e) Os Pontos Focais são representados pelos respetivos
chefes de divisão e coordenadores de gabinetes.

2.  Os membros do Comité de Gestão do Portal poder-se-ão
fazer representar por outras pessoas devendo a justificação
ser apresentada por escrito.

3.  Os Diretores,  Chefes de Divisão e Coordenadores de
Gabinetes, não membros do Comité de Gestão do Portal,
têm um dever especial de colaboração em termo de
fornecimento de materiais para serem publicados no Portal
e noutros lugares relacionados com o Portal, solicitados
pelo Comité de Gestão.

4.   Todos os funcionários e assessores estão vinculados ao
dever de assistência sempre que solicitado pelo Comité de
Gestão do Portal e as dispensas de assistência, havendo,
deverão ser apresentadas por escrito e devidamente
fundamentadas.

5.  Comunique-se o conteúdo integral deste despacho aos
membros do Comité de Gestão do Portal, Diretores,  Chefes
de Divisão e Coordenadores de Gabinetes.

Publique-se no jornal da República.

Sede do Parlamento Nacional, 15 de  abril de 2019

O Secretário-Geral

Adelino Afonso de Jesus

DESPACHO Nº  09/GAB.SG / 2019

NOMEAÇÃO  DE  MEMBROS  DO  JÚRI  PARA
CONCURSOS  DE  ESCRITA  DOS  ESTUDANTES  NO

ÂMBITO  DA  CELEBRAÇÃO  DA  SEMANA  DE  LÍNGUA
PORTUGUESA

No âmbito da celebração da Semana de Língua Portuguesa de
2019, considera-se necessário constituir uma equipa de Juri
para avaliar o resultado do concurso escrito dirigido aos
estudantes.

Assim, no uso  da competência que confere a alínea g) nº 2 do

artigo 22º da lei de Organização e Funcionamento da
Administração Parlamentar ( LOPAP),  nomeio como membros
para integrar o júri de Concurso de Escrita dos Estudantes no
âmbito da celebração da Semana de Língua Portuguesa as
seguintes entidades  do Parlamento Nacional:

1.   Danilo N.B. Verdial Barros,  Chefe da Divisão de Protocolo

2.   Célia Maria Silva Oliveira, Professora de Língua Portuguesa

3.   Sara Moreira Silva, Professora de Língua Portuguesa

4.   João Paulo Esperança, Professora de Língua Tétum

Compete à equipa de Juri avaliar os resultados do concurso
escrito de estudantes e, escolher de entre os concorrentes, os
três melhores classificados  para efeitos de atribuição de
prémios.

Notifica-se  os membros do Júri e publica-se no Jornal da
República e no Jornal do Parlamento Nacional.

Dili  23 de abril  2019

O  Secretario  - Geral

Adelino Afonso de Jesus

ORDEM  DE  SERVIÇO  N.º 03 /2019/SG

MOBILIDADE  INTERNA  DE  FUNCIONÁRIOS  DE
SERVIÇO  DO  PARLAMENTO  NACIONAL

Considerando a nova estrutura orgânica do Parlamento
Nacional, aprovada pela lei nº 12/2017/, de 24 de maio – Lei da
organização e Funcionamento da Administração Parlamentar
(LOFAP);

Considerando que é fundamental promover a mobilidade dos
funcionários, para preenchimento dos lugares em determinados
serviços, bem como recoleção dos cargos de direções e chefias
cessantes em trabalho de equipa e de transmissão de
conhecimentos, tendo este facto, no contexto da nova estrutura
orgânica, uma importância ainda mais significativa;

Considerando que a mobilidade interna visa reforçar e
estabilizar a capacitação dos funcionários e as competências e
atribuições de serviços, bem como imprimir dinamismo e
interligação entre as unidades orgânicas, proporcionando,
simultaneamente, novos desafios aos funcionários, através
da possibilidade de diversificar as funções que desempenham
e reforçando a sua capacidade de adaptação a novos contextos
e situações;

Assim, determino a afetação dos seguintes funcionários aos
serviços identificados:
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1.  – Abilio Bernardo Caldas, Carreira de Técnico Superior
Parlamentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocado na Divisão de Tecnologias de
Informação e Comunicação;

2.  – Aires Francisco Cabral, Carreira de Técnico Superior
Parlamentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocado no Gabinete de Estudos
Estratégicos e Jurídicos;

3.  – Angelina Machado de Jesus, Carreira de Técnico
Profissional Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional
Parlamentar Coordenador, é colocada na Divisão de
Planeamento, Monitorização e Avaliação;

4.  – Armando Machado, Carreira de Técnico Superior
Parlamentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocado no Centro de Formação Parlamentar;

5.  – Augusto dos Reis de Jesus, Carreira de Técnico
Profissional Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional
Parlamentar Coordenador, é colocado na Divisão de
Aprovisionamento;

6.  – Guilhermina Barbosa, Carreira de Técnico Superior
Parlamentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocada na Divisão de Relações Públicas,
Comunicação e Educação Cívica;

7.   – Hernâni de Orleans Soares, Carreira de Técnico Profis-
sional Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional
Parlamentar Assistente, é colocado na Divisão de Finanças;

8.   – Idalina Maria Pereira Guterres, Carreira de Técnico Su-
perior Parlamentar, Categoria de Técnico Superior
Parlamentar Assistente, é colocada no Gabinete de Estudos
Estratégicos e Jurídicos;

9.   – Isabel Alves Ximenes, Carreira de Técnico Profissional
Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional Parlamentar
Coordenador, é colocada na Divisão de Finanças;

10.   – João Rui Amaral, Carreira de Técnico Superior Parlamentar,
Categoria de Técnico Superior Parlamentar Assistente, é
colocado na Divisão de Desenvolvimento de Recursos
Humanos;

11.  – Jonas Fernandes, Carreira de Técnico Superior Parla-
mentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocado no Gabinete da Auditoria Interna;

12. – Jorge Paiva Araújo, Carreira de Técnico Profissional
Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional Parlamentar
Assistente, é colocado no Centro de Promoção da
Igualdade de Género;

13.  – Lino Soares de Carvalho, Carreira de Técnico Superior
Parlamentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocado no Centro de Formação Parlamentar;

14. – Natalia Maria Bere, Carreira de Técnico Superior Parla-
mentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocada no Gabinete de Estudos Estratégicos
e Jurídicos;

15. – Paulo da Costa Nunes, Carreira de Técnico Superior
Parlamentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocado na Divisão de Apoio às Comissões;

16.  – Simplicio Gomes, Carreira de Técnico Profissional Parla-
mentar, Categoria de Técnico Profissional Parlamentar
Coordenador, é colocado na Divisão de Apoio às
Comissões;

17. – Vitorino de Fátima Moniz dos Reis, Carreira de Técnico
Superior Parlamentar, Categoria de Técnico Superior
Parlamentar Assistente, é colocado na Divisão de
Protocolo;

18. – Justina Anibal Pinto, Carreira de Técnico Profissional
Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional Parlamentar
Assistente, é colocada na Divisão de Desenvolvimento de
Recursos Humanos;

19. – Graciete Ximenes Sarmento, Carreira de Técnico
Profissional Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional
Parlamentar Coordenador, é colocada na Rádio e Televisão
do Parlamento Nacional;

20. – Zélia Auxiliadora Pereira Fernandes Belo, Carreira
Administrativo Parlamentar, é colocada na Divisão de
Gestão Administrativa de Recursos Humanos;

21. – Celice Casmiro Martins, Carreira de Técnico Profissional
Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional Parlamentar
Assistente, é colocada na Divisão de Apoio ao Plenário;

22. – Alcino da Costa, Categoria Assistente, Grau G, é colocado
na Divisão de Protocolo;

23. – Engracia Trindade, Carreira de Técnico Profissional
Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional Parlamentar
Assistente, é colocada no Centro de Promoção da Igualdade
de Género;

24. – Joaninha da Costa, Carreira de Técnico Superior
Parlamentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocada no Gabinete de Estudos Estratégico
e Jurídicos;

25.  – Manuel da Cruz, Carreira de Técnico Superior Parlamentar,
Categoria de Técnico Superior Parlamentar Assistente, é
colocado na Divisão de Finanças.

O presente Despacho produz efeitos a partir de 12 de março de
2019 e vigora por tempo indeterminado.

Extraiam-se cópias e dê-se conhecimento aos interessados.

Execute-se.

Publique-se no Jornal da República.

Parlamento Nacional, 12 de março de 2019.

O Secretário-Geral do Parlamento Nacional

Adelino Afonso de Jesus
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ORDEM  DE  SERVIÇO  N.º 06 /2019/SG

MOBILIDADE   INTERNA   DE   FUNCIONÁRIOS   DE
SERVIÇO   DO

PARLAMENTO   NACIONAL

Considerando que, depois de implementada a Ordem de Serviço
nº03/2019/SG de 12 de março sobre Mobilidade Interna de
Funcionários de Serviço do Parlamento Nacional, urge a
necessidade de rever, parcialmente, a mesma ordem de serviço.
Esta necessidade de revisão parcial baseia-se  nas exigências
reais de serviço constatadas no terreno pelos Senhores
Deputados e  confirmado pelos serviços competentes.

Considerando que a mobilidade interna visa reforçar e
estabilizar a capacitação dos funcionários e as competências e
atribuições de serviços, bem como imprimir dinamismo e
interligação entre as unidades orgânicas, proporcionando,
simultaneamente, novos desafios aos funcionários, através
da possibilidade de diversificar as funções que desempenham
e reforçando a sua capacidade de adaptação a novos contextos
e situações;

Assim, determino a afetação dos seguintes funcionários aos
serviços identificados:

1.  Angelina Machado de Jesus, Carreira de Técnico
Profissional Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional
Parlamentar Coordenador, é colocada na Divisão de Apoio
às Comissões da Direção de Apoio Parlamentar;

2.   Idalina Maria Pereira Guterres, Carreira de Técnico Superior
Parlamentar, Categoria de Técnico Superior Parlamentar
Assistente, é colocada na Divisão do Centro de Formação
Parlamentar da Direção de Recursos Humanos e Formação;

3.  Jorge Paiva Araújo, Carreira de Técnico Profissional
Parlamentar, Categoria de Técnico Profissional Parlamentar
Assistente, é colocado na Divisão de Apoio às Comissões
da Direção de Apoio Parlamentar;

4.   Petronela da Silva Álves, Técnico Superior Parlamentar,
Categoria de Técnico Superior Parlamentar Assistente, é
colocada no Gabinete de Estudos Estratégicos e Jurídicos.

O presente Despacho produz efeitos a partir de 08 de abril de
2019 e vigora por tempo indeterminado.

Extraiam-se cópias e dê-se conhecimento aos interessados.

Execute-se.

Publique-se no Jornal da República.

Parlamento Nacional,08 de abril de 2019.

O Secretário-Geral

Adelino Afonso de Jesus

DESPACHO MINISTERIAL CONJUNTO  N.º 07/2019

de 26  de  Abril

A globalização das relações internacionais e a integração de
Timor-Leste nas economias regionais colocam novos e
variados desafios ao País designadamente no domínio da
diplomacia económica.

A diplomacia económica é hoje um instrumento fundamental
para dar a conhecer as potencialidades do País mas é também
uma janela de oportunidades para a concretização de negócios
em áreas onde as relações entre Estados se podem relevar
mutuamente interessantes para o respectivo desenvolvimento.

O domínio de matérias como, acordos comerciais e acordos
aduaneiros, assim como um conhecimento aprofundado das
instituições económicas bilaterais passam a recomendar cada
vez mais a presença junto das embaixadas e outras instituições
de representação diplomática, de peritos económicos para
facilitar a incorporação e a coordenação destas matérias entre
os Estados e promover assim oportunidades de negócios e de
investimento com vantagens mútuas.

Estes peritos são os designados Adidos económicos cuja
missão será a de acompanhar e reportar à representação
diplomática respectiva, as realidades económicas existentes e
dessa forma propiciar a feitura de negócios com interesse
mútuo para os Estados envolvidos.

Assim, os Adidos para as áreas das actividades económicas,
com especial enfâse para o Turismo, Comércio e Indústria, a
colocar na China e Indonésia, são considerados elementos
fundamentais para as negociações bilaterais nos respectivos
sectores bem como no investimento e trocas comerciais entre
os respectivos Países.

Deste modo, considerando as competências atribuídas pelo
Decreto-Lei n.º 14/2018 de 17 de Agosto, que aprovou a
Orgânica do VIII Governo Constitucional, ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação e ao Ministério do
Turismo, Comércio e Indústria, designadamente na área da
política externa e cooperação internacional, das funções
consulares e da promoção e defesa dos interesses dos cidadãos
timorenses no exterior, bem como o aprofundamento das
relações económicas entre os países.

Considerando igualmente a aposta do Governo na contribuição
para a dinamização da actividade económica no que toca à
competitividade nacional e internacional, torna-se necessário
proceder à nomeação dos Adidos para as áreas do Turismo,
Comércio e Indústria, e de um assistente técnico e administra-
tivo junto às respectivas representações diplomáticas da
República Democrática de Timor-Leste na China e Indonésia.

Nessa medida determina-se o seguinte:

1.   São nomeados os Srs. Virgílio Pereira e Anibal Carvalho
Martins, como Adidos para as áreas do Turismo, Comércio
e Indústria, para a China, e Indonésia, respectivamente,
cujas funções são as descritas no Anexo ao presente
Despacho Ministerial Conjunto e que dele faz parte
integrante.
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2.   É ainda nomeado o Sr. Abel dos Santos como Assistente
Técnico Administrativo do Adido da Indonésia, que ficará
colocado em Kupang.

3.   Os nomeados que fizerem parte da administração pública
timorense terão direito a manter o seu lugar, considerando-
se para todos os efeitos em efectividade de funções, com
excepção da componente remuneratória.

4.   Os nomeados auferem as seguintes retribuições mensais:

a) Adidos colocados na China e Indonésia…USD 5. 000;

b) Assistente Técnico Administrativo, colocado em
Kupang…..................................….USD 3.000.

5.   As despesas normais de mobilização e desmobilização do
nomeado e família serão reembolsáveis segundo o regime
geral fixado para a Função Pública timorense, incluindo as
respectivas viagens em classe económica e despesas
aeroportuárias e eventuais pernoitas transportes e
refeições impostas pelas viagens.

6.  Os nomeados terão direito a serem reembolsados pelas
despesas de saúde nas mesmas condições aplicáveis aos
Membros diplomáticos da respectiva Missão diplomática.

7.   Os nomeados terão direito a férias e licenças nas mesmas
condições aplicáveis aos Primeiros Secretários da Missão
Diplomática respectiva.

8.   As presentes nomeações são feitas por um período de dois
anos a contar da data de assinatura do presente Despacho
Conjunto.

Dili, 05  de  04  de  2019

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

O Ministro do Turismo, Comércio e Indústria (interino)

ANEXO
(a que se refere o n.º 1 do presente Despacho Conjunto)

Funções Gerais:

a)   Negociação de assuntos de natureza turística, comercial
ou industrial em articulação com a representação
diplomática respectiva;

b)   Matérias relativas a diplomacia económica relacionadas
com as áreas em questão;

c)  Internacionalização do tecido empresarial e criação de
empresas;

d)   Promoção das exportações;

e)  Turismo, Indústria e Comércio Internacional;

f)   Estudos estratégicos de mercados;

g)  Quadro legal do Investimento para o sector;

h)  Mercados emergentes;

i)   Acesso a mercados e regras de concorrência;

j)    Análise internacional de sectores económicos com interesse
para o País;

k)   Interação com sectores congéneres ´público e privados do
País;

l)   Integração económica regional.

Funções Específicas:

a)   Apoiar o MTCI habilitando-o a acompanhar as políticas
bilaterais e multilaterais das Organizações de Turismo,
Comércio e Indústria com representação no……(País);

b) Identificar e manter boas relações com Associações,
Câmaras Comerciais e Industriais, entidades empresariais,
cooperativas e em geral todas as instituições e parceiros
públicos e privados relevantes para o sector;

c)   Informar e manter actualizado o MTCI sobre os instrumentos
inovadores do mercado internacional no que diz respeito
ao Turismo, Comércio e Indústria;

d)   Avaliar os acordos e tratados internacionais com relevância
para o sector, bem como realizações temáticas, workshops,
convenções, exposições e em geral todos os eventos com
interesse para o País;

e)   Reportar e habilitar o MTCI com os instrumentos inova-
dores aplicáveis ao sector, incluindo as estatísticas;

f)   Contribuir e apoiar as actividades da missão;

g)   Acompanhar, informar, avaliar e propor os processos de
adesão a organizações internacionais;

h)   Promover propor e apoiar a criação e o desenvolvimento
de acordos bilaterais que possam ser vantajosos para
Timor-Leste;

i)  Apresentar relatórios mensais de missão junto da
representação diplomática de Timor-Leste que por sua vez
os encaminhará para os Gabinetes Ministeriais respectivos.
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AVISO Nº: 015/G_MJ-A/04/2019

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia 7 de Maio de 2019 inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:

Município :  Aileu.
Posto Administrativo : Aileu Vila e Laulara.
Suco : Aissirimou, Cotolau, Fatisi, Madabeno, Saboria, Seloi Craic, Talitu e Tohumeta.

Aldeia :   Acadiro, Banro, Belumhato, Berlihu-Meta, Bessilau, Bocolelo, Casmantutu, Cotolau,
   Desmanhata, Donfonamo, Erkoatun, Faularan, Lismori, Manehalo, Manufoni,
   Maubouc, Quelae, Remapati, Talitu, Tohumeta e Umanlau.

Áreas de Colecção :  010021, 010022, 010023, 010024, 010025, 010041, 010042, 010043, 010044, 010045,
   010046, 010047, 010281, 010282, 010026, 010027, 010028, 010029, 010030, 010031,
   010032, 010033, 010034, 010035,010036, 010037, 010038, 010039 e 010040.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas, termina no dia 4 de Agosto de 2019.

Díli, 16 de Abril de 2019,

_________________________
Dr. Manuel Cárceres da Costa
O Ministro da Justiça,
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AVISO Nº: 016/G_MJ-A/04/2019

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia 7 de Maio de 2019 inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:

Município : Bobonaro.
Posto Administrativo : Caeilaco e Maliana.
Suco :  Manapa e Ritabou.
Aldeia :  Moleana, Samelaun e Tapomeak.

Áreas de Colecção :  040004, 040005, 040008, 040009, 040010 e 040012.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas, termina no dia 4 de Agosto de 2019.

Díli, 16 de Abril de 2019,

_________________________________
Dr. Manuel Cárceres da Costa
O Ministro da Justiça
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AVISO Nº: 017/G_MJ-A/04/2019

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia 14 de Maio de 2019 inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:

Município : Bobonaro.

Posto Administrativo : Maliana.

Suco :  Tapo/Memo.

Aldeia :  Manu Aman e Tunu Bibi.

Áreas de Colecção :  040032, 040033, 040034, 040035, 040036, 040037, 040038, 040039,
  040144, 040145, 040146, 040147, 040148, 040149 e 040150.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas, termina no dia 11 de Agosto de 2019.

Díli, 16 de Abril de 2019,

_________________________
Dr. Manuel Cárceres da Costa
O Ministro da Justiça
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AVISO Nº: 018/G_MJ-A/04/2019

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia 7 de Maio de 2019 inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:

Município : Covalima.

Posto Administrativo : Maucatar e Suai.

Suco :  Debos e Ogues.

Aldeia :  Asumaten, Asurai, Busacucun, Foho Rua, Laconac Babu, Laconac Besic,Lo’oque e Lontale.

Áreas de Colecção :  050037, 050038, 050039, 050040, 050047, 050049, 050050, 050051, 050052, 050053, 050055,
   050056 e 050057.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas, termina no dia 4 de Agosto de 2019.

Díli, 16 de Abril de 2019,

______________________
Dr. Manuel Cárcere da Costa
O Ministro da Justiça
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AVISO Nº: 019/G_MJ-A/04/2019

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia 14 de Maio de 2019 inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:

Município : Covalima.

Posto Administrativo : Suai.

Suco :  Labarai.

Aldeia :  Bonuc, Holba, Meop e Mucbelis.

Áreas de Colecção :  050014, 050015, 050016, 050017, 050018, 050019, 050137, 050138, 050139, 050140,
   050141, 050142, 050143, 050144, 050145, 050146 e 050147.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas, termina no dia 11 de Agosto de 2019.

Díli, 16 de Abril de 2019,

_______________________
Dr. Manuel Cárcere da Costa
O Ministro da Justiça
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ESTRATU  BA  PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 19 no 20 Livro Protokolu nº13 V-1 /2019 nian,
hakerek tiha Eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS  ba Catarina Pereira , ho termu hirak tuir mai
ne’e:———————————————————————

—iha loron 24-10-2018, Catarina Pereira, faluk, moris
iha Bobonaro, hela-fatin ikus iha  Kampung  Alor, Munisipio
Díli, Mate iha Kampung Alor;-

— 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:—————————————---------------------

—— Fàtima de Jesus Pereira , klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Kampung Alor,  Posto Administrativo  Dom
Aleixo, Munisipio Dili;————————

—— Nagar  Nazàrio de Jesus Pereira , klosan, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku Kampung Alor  Posto Administrativo
Dom Aleixo, Munisipio Dili;———-

—— Agostinho Pereira Lam, klosan, nasionalidade Timor,
hela- fatin iha suku Kampung  Alor  Posto Administrativo  Dom
Aleixo, Munisipio Dili;—————

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

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

Kartóriu Notarial  Dili, 10 Abril 2019.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 27 no 28Livro Protokolu nº13 V-1 /2019 nian,
hakerek tiha Eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS  ba Domingas Soares da Silva , ho termu hirak
tuir mai ne’e:————————————

— iha loron 07-03-2017 Domingas Soares da Silva, Faluk ,
moris iha Carau-Mate,Dili  hela-fatin ikus iha Carau-Mate
Ailoc,Munisipio Díli, Mate iha Carau-Mate Ailoc;-

— 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:—————————————

—— Cristalina Soares da Silva, klosan, nasionalidade timor,

hela- fatin iha suku Ailoc,  Posto Administrativo  Cristu Rei,
Munisipio Dili;——————————-——

—— Pascoela Soares da Silva , klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Ailoc,  Posto Administrativo  Cristu Rei,
Munisipio Dili;———-

—— Domingos Soares da Silva, klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Becora, Posto Administrativo  Cristu Rei,
Munisipio Dili;—————

—— Ana Maria da Silva , klosan, nasionalidade timor, hela-
fatin iha suku  Becora,  Posto Administrativo  Becora, Munisipio
Dili;—————

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

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

Kartóriu Notarial  Dili, 11 Abril 2019

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 21 no 22 Livro Protokolu nº13-V1/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba António  Marçal  Madeira da Cruz , ho termu
hirak tuir mai ne’e:—————————————————

— iha loron 29-01-2017, António  Marçal  Madeira da
Cruz, Klosan, moris iha  Dili,  hela-fatin ikus iha  Bairro Pite
,Munisipio Dili, Mate iha Hospital- Nasionl - Díli; ————

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

—— Abel Jóse Marçal Soares da Cruz, Kaben ho Antoneta
Madeira, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Bairro Pite
Posto Administrativo  Dom Aleixo Munisipio Dili;————

—— Antóneta Madeira , Kaben ho Abel Jóse Marçal Soares
da Cruz, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Bairro  Pite
Posto Administrativo  Dom Aleixo, Munisipio Dili;————

———Mak sai nu’udar herdeiru lejitimáriu, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun
óbito ba António  Marçal  Madeira da Cruz,;—————

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

Kartóriu Notarial  Dili, 11  Abril 2019.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha —— no —— Livro Protokolu nº13 V- 1/2019
nian, hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Alda Freitas , ho termu hirak tuir mai ne’e:—

— iha loron 12 -05-2017, Alda Freitas, faluk , moris iha  Vemasse,
hela-fatin ikus iha  Caicoli  ,Munisipio Díli, Mate iha Hospital
Nacional - Díli; ———————————-

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

—- Eugenia da Costa Freitas, klosan,nasionalidade timor, hela-
fatin iha suku Caicoli,  Posto Administrativo  Vera Cruz,
Munisipio Díli;——————————————

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

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

Kartóriu Notarial  Dili, 8 Abril 2018.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 15 no 16 Livro Protokolu nº13 V-1 /2019 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Juliana Vicente de Fátima Guterres , ho termu
hirak tuir mai ne’e:—————————————————

— iha loron 05-02-2018, Juliana Vicente de Fátima
Guterres, faluk , moris iha Bazartete, hela-fatin ikus iha  7 de
Dezembro, Munisipio Díli, Mate iha 7 de Dezembro,  Munisipio
Dili;———————————————————————

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

—— Manuel Alves de Fátima , Kaben ho Geralda Pereira,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Madohi,  Posto
Administrativo  Dom Aleixo, Munisipio Dili;—

---Mak sai nu’udar herdeiru lejitimáriu, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun
óbito ba Juliana Vicente de Fátima Guterres;——————

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

Kartóriu Notarial  Dili, 9 Abril 2019.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 09 no 10 Livro Protokolu nº13 V-1 /2019 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Elisa Vila – Nova da Silva , ho termu hirak tuir
mai ne’e:—————————————————————

— iha loron 26-08-2018, Elisa Vila – Nova da Silva,faluk , moris
iha Becora,  hela-fatin  ikus  iha    Becussi  craic, Munisipio
Díli, Mate iha Hospital Nacional -Díli;

— 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:—————————————

—— Mário de Fátima Soares , klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Becora  Posto Administrativo  Cristo Rei,
Munisipio Dili;——————————-————

—— Jacinta Vila – Nova Soares , kaben ho Agosto Pinto,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Becora  Posto
Administrativo  Cristo Rei, Munisipio Dili;——-—

—— Maria da Graça  Vila – Nova Soares, klosan,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Becora  Posto
Administrativo  Cristo Rei, Munisipio Dili;————————
——
—— Fátima de Jesus Sarmento Vila – Nova Soares, klosan,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Becora  Posto
Administrativo  Cristo Rei, Munisipio Dili;——

—-Mak sai nu’udar herdeiru lejitimáriu, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun
óbito ba Elisa Vila – Nova da Silva;—
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—-Ema sé deit mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial Dili.————————

Kartóriu Notarial  Dili, 8 Abril 2019.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 09 no 10 Livro Protokolu nº13 V-1 /2019 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Elisa Vila – Nova da Silva , ho termu hirak tuir
mai ne’e:—————————————————————

— iha loron 26-08-2018, Elisa Vila – Nova da Silva,faluk , moris
iha Becora,  hela-fatin  ikus  iha    Becussi  craic, Munisipio
Díli, Mate iha Hospital Nacional -Díli;

— 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:—————————————

—— Mário de Fátima Soares , klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Becora  Posto Administrativo  Cristo Rei,
Munisipio Dili;——————————-————

—— Jacinta Vila – Nova Soares , kaben ho Agosto Pinto,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Becora  Posto
Administrativo  Cristo Rei, Munisipio Dili;——-—

—— Maria da Graça  Vila – Nova Soares, klosan,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Becora  Posto
Administrativo  Cristo Rei, Munisipio Dili;———————

—— Fátima de Jesus Sarmento Vila – Nova Soares, klosan,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Becora  Posto
Administrativo  Cristo Rei, Munisipio Dili;——

—-Mak sai nu’udar herdeiru lejitimáriu, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun
óbito ba Elisa Vila – Nova da Silva;—

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

Kartóriu Notarial  Dili, 8 Abril 2019.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 17 no 18Livro Protokolu nº13 V-1 /2019 nian,
hakerek tiha Eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS  ba Laurinda de Jesus Afonso , ho termu hirak
tuir mai ne’e:————————————————————

— iha loron 24-10-2018, Laurinda de Jesus Afonso,faluk , moris
iha Bazartete, hela-fatin ikus iha  Kampung  Alor, Munisipio
Díli, Mate iha Kampung Alor;-

— 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:—————————————

—— Domingas do Rosário Martins , Kaben ho Belino Alves,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Kampung Alor,  Posto
Administrativo  Dom Aleixo, Munisipio Dili;———————

—— Francisco Soares dos Santos Afonso , kaben ho Jónia
Issac Ribeiro, nasionalidade timor, hela- fatin iha suku
Kampung Alor  Posto Administrativo  Dom Aleixo, Munisipio
Dili;———-

—— Maria do Rosário dos Santos, klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Kampung  Alor  Posto Administrativo  Dom
Aleixo, Munisipio Dili;—————

—— Júlio  do Rosário dos Santos , klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Kampung  Alor  Posto Administrativo  Dom
Aleixo, Munisipio Dili;—————

——Jacinta  do Rosário dos Santos , klosan, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku  Kampung  Alor  Posto Administrativo
Dom Aleixo, Munisipio Dili;—————

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

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

Kartóriu Notarial  Dili, 9 Abril 2019.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folla 35 no 36 Livro Protokolu nº13v-1 2019 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba matebian  Rosária  Noronha Pereira de Jesus,
ho termu hirak tuirmai ne’e:——————————————
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— iha loron 01.02.2018, Rosária Noronha Pereira de Jesus,
kaben, moris iha Bobonaro Vila, hela-fatin ikus iha Comoro,
Município Dili, Mate iha Hospital Nacional Guido Valadares-
Dili, Município Dili;—————————————————

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

—- António Jonando Vicente Sousa, faluk, moris iha Maliana,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Comoro, Posto
Administrativu Dom Aleixo, Municípiu Dili, 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 Rosária Noronha Pereira
de Jesus;——————————————————

— 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, 22 Abrilo 2019.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

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

— iha loron 20-08-2018, Antoninho Correia, faluk, moris iha 
Mota ulun ,Bazartete, , hela-fatin ikus iha  Metin II  ,Munisipio
Liquiça, Mate iha Hospital- Nasionl - Díli; ————————

— 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:———————————

—— Adriano das Ressureição Correia, klosan, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku Bebonuk  Posto Administrativo  Dom
Aleixo Munisipio Dili;———————————

—— Raimundo  da Ressureição Correia, klosan,
nasionalidade timor, hela- fatin iha suku Bebonuk  Posto
Administrativo  Dom Aleixo, Munisipio Dili;———————

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

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

Kartóriu Notarial  Dili, 8  Abril 2019.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u  sertifika  katak,  loron ida-ne’e,  iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 29 no 30 no Livro Protokolu nº13 V-1/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públika ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Eduarda Quintão , ho termu hirak tuir mai
ne’e:———————————————————————

— iha loron 01-05-2018, Eduarda Quintão, kaben ho Edmundo
Costa, moris iha Uato Carbau,hela-fatin ikus iha  Cabira
Oan,Munisipio Viqueque, Mate iha Hospital Nacional Guido
Valadares, Dili———————————————————

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

—— Edmundo Costa, Faluk, nasionalidade timor, hela- fatin
iha suku Loi Ulo  Posto Administrativo  Uatu Carbau,Munisipio
Viqueque;———————————

——Maria José de Jesus Quintão, klosan, nasionalidade timor,
hela- fatin iha suku Caraubalo Posto Administrativo  Viqueque,
Munisipio Viqueque;————————

——Auxiliadora Maria José de Jesus , klosan, nasionalidade
timor, hela- fatin iha suku Caraubalo Posto Administrativo
Viqueque, Munisipio Viqueque;———————

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

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

Kartóriu Notarial  Dili, 12 Abril 2019.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Ermera, iha folha númeru 26 no número 27, Livru Protokolu
númeru 06/2019 nian, hakerek tiha eskritura públiku ba
HABILITASAUN HERDEIRUS ba matebian Honorio, ho termu
hirak tuir mai ne’e : —————————————————

iha loron 17.06.2018, Honorio, klosan, moris iha Ermera, suku
Urahou, Postu administrativu Ermera, Municípiu Ermera, hela
-fatin ikus iha Urahou, mate iha Urahou, Ermera-—————

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

—- Paulo dos Santos, klosan, moris iha Ermera, hela- fatin iha
suku Urahou, Postu Administrativu Ermera, Municípiu
Ermera.——————————————————————

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

—-—— 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
notária iha Cartóriu Notarial de Ermera.————

Cartóriu Notarial Ermera, 24  Abril, 2019.

A Notária Públika,

Lic, Bibiana Domingas Soares Maia

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Ermera, iha folha númeru 30 no número 31, Livru Protokolu
númeru 06/2019 nian, hakerek tiha eskritura públiku ba
HABILITASAUN HERDEIRUS ba matebian Júlio Coli-Mau
de Deus, ho termu hirak tuir mai ne’e : —————————

iha loron  22. 10. 2018, Júlio Coli-Mau de Deus, kaben ho
Carlota da Silva, moris iha Ermera, suku Laclo, Postu
administrativu Atsabe, Municípiu Ermera, hela -fatin ikus iha
Laclo, mate iha Laclo, Atsabe, Ermera-—————————

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

—- Carlota da Silva, faluk, moris iha Ermera, hela- fatin iha
suku Laclo, Postu Administrativu Atsabe, Municípiu Ermera.—

—- Jose de Deus, kaben ho Hermenigilda Carvalho, moris iha
Ermera, hela- fatin iha suku Laclo, Postu Administrativu Atsabe,
Municípiu Ermera.————————————

—- Francisca da Silva, klosan, moris iha Ermera, hela- fatin iha
suku Laclo, Postu Administrativu Atsabe, Municípiu Ermera.—

—- Abrão de Deus, kaben ho Francisca Fernandes, moris iha
Ermera, hela- fatin iha suku Laclo, Postu Administrativu Atsabe,
Municípiu Ermera.————————————

—- Maria Fernandes,klosan, moris iha Ermera, hela- fatin iha
suku Laclo, Postu Administrativu Atsabe, Municípiu Ermera.—

— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Júlio Coli-Mau de Deus. —

-—— 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
notária iha Cartóriu Notarial de Ermera.—————————

Cartóriu Notarial Ermera, 24 Abril, 2019.

A Notária Públika,

Lic,Bibiana Domingas Soares Maia

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Ermera, iha folha númeru 32 , 33 no número 34, Livru Protokolu
númeru 06/2019 nian, hakerek tiha eskritura públiku ba
HABILITASAUN HERDEIRUS ba matebian Germenino
Amaral dos Reis, ho termu hirak tuir mai ne’e : ——————

iha loron 13.07.2016, Germenino Amaral dos Reis, faluk, moris
iha Ermera, suku Poetete, Postu administrativu Ermera,
Municípiu Ermera, hela -fatin ikus iha Biluli, mate iha Hospital
Nasional Guido Valadares , Cristo Rei, Dili-———————

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

—- Elvisia Neves Amaral, kaben ho Zezinho Madeira Martins,
moris iha Ermera, hela- fatin iha suku Poetete, Postu
Administrativu Ermera, Municípiu Ermera.———

—- Cristilina Reissureição  Amaral, kaben ho Lamberto
Rodrigues de Jesus Babo, moris iha Ermera, hela- fatin iha
suku Poetete, Postu Administrativu Ermera, Municípiu
Ermera.——————————————————————

—- Roby Germenino Neves  Amaral, klosan, moris iha Ermera,
hela- fatin iha suku Poetete, Postu Administrativu Ermera,
Municípiu Ermera.————————————————

—- Fredi  Neves  dos Reis Amaral, klosan, moris iha Ermera,
hela- fatin iha suku Poetete, Postu Administrativu Ermera,
Municípiu Ermera.————————————————

—- Afonso Geremias das Neves Amaral, klosan, moris iha
Ermera, hela- fatin iha suku Poetete, Postu Administrativu
Ermera, Municípiu Ermera.————————————

—-Cancio Amaral dos Reis, klosan, moris iha Ermera, hela-
fatin iha suku Poetete, Postu Administrativu Ermera, Municípiu
Ermera.——————————————————————

—-Gelmira Colo Amaral, klosan, moris iha Ermera, hela- fatin
iha suku Poetete, Postu Administrativu Ermera, Municípiu
Ermera.——————————————————————

—-Virgilio Neves Amaral, klosan, moris iha Ermera, hela- fatin
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iha suku Poetete, Postu Administrativu Ermera, Municípiu
Ermera.——————————————————————

—-Jonas Lequi-Sera das  Neves Amaral, klosan, moris iha
Ermera, hela- fatin iha suku Poetete, Postu Administrativu
Ermera, Municípiu Ermera.————————————

—-Octavia Maria Auxiliadora Amaral, klosan, moris iha
Ermera, hela- fatin iha suku Poetete, Postu Administrativu
Ermera, Municípiu Ermera.————————————-

—— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Germenino Amaral 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
notária iha Cartóriu Notarial de Ermera.—————————

Cartóriu Notarial Ermera, 24 Abril, 2019.

A Notária Públika,

Lic,Bibiana Domingas Soares Maia

EXTRATO

———Certifico que,  por escritura no  dia vinte e dois de abril
de dois mil e dezanove, lavrada na folhas seis a sete  e  versos 
do Livro de Protocolo número 03 do Cartório Notarial de Liquiçá,—

—-na Rua Presidente Nicolau Lobato   em Maumeta   de
Bazartete, foi constituída uma  associação——-que  se  rege
pelas cláusulas seguintes:———————————-———

Denominação:  ”ASSOCIAÇÃO  MANKLEDU  com  sigla
ASMAN “.———-————————————

Sede Social:  Na Rua Presidente Nicolau Lobato,  Aldeia
Nartuto, Suco de Maumeta, Posto————Administrativo
 de Bazartete, Município de Liquiçá.————

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

A  Associação Tem por objecto : ———————————

 ASMAN executa a sua Missão junto dos Sociedade na Luta
da Defesa do Direito e Dignidade dos cidadão  atraves de
 Promoção e   Capasitação na area   Agricultura,   Meio
ambiental,— Água Potável e Saneamento aos intereses dos
Associados em especial e comum  para os cidadão
do Município de Liquiçá.———————————————

Para consecução de suas  Objetivos  a  ASMAN poderá;

1) Promover e estabelecer programas de planeamento e
gerenciamento ambiental, que objetivam a elaboração e
implantação de manejo da fauna, flora e uso do solo, com a
implementação e monitoramento de técnicas e
instrumentos para preservação e conservação da biota;

2) Capacitar acções de formação e aperfeiçoamento das
profissões ligadas à agricultura, Meio Ambiental ,
Água Potável e Saneamento;

3) buscar e incentivar alternativas de relações entre
comunidades e natureza, sem perder de vista as
potencialidades e a fragilidade dos ecossistemas;

4)   Participar no estudo, promoção ,realizar, incentivar e custear
pesquisas de caráter científico sobre preservação,
conservação, uso e manejo sustentável dos recursos
naturais, incluindo fauna, flora, água, solo e ar;

5)  propõe a garantia da disponibilidade e o gerenciamento
sustentável da água e do saneamento básico para todos;

6)  Prestar assistência técnica em modo de eleva a qualidade
para ter uma agricultura sustentável, preservação Meio
ambiental , conservação água Potável e preservação e
conservação de bom saneamento 

7)  Promover e participar em todas as acções de investigação
técnica e científica relacionadas directa ou indirectamente
com agricultura, Meio Ambiental ,Água Potável e
 Saneamento , divulgando-as junto do corpo social;

8)  Promoção e capacitação de produtores familiares e não
familiares organizados em grupo ou isolados voltados à
produção de Agricultura Orgânica, ou qualquer outro
sistema que busque a produção agrícola em equilíbrio com
a natureza, através de projetos, programas e atividades
subsidiados por organismos públicos ou privados, ou de
competência e recursos próprios;

9)  Denunciar e combater quaisquer atos que prejudiquem o
meio ambiente, tais como: desmatamentos, queimadas, falta
de saneamento básico, ocupação ilegal das Áreas de
Proteção aos Mananciais, lançamento de poluentes nas
águas e no ar, o uso inadequado de água tratada e qualquer
forma de desperdício;

10) Promover e participar quer a nível nacional quer a nível
comunitário, em todas as formas de associativismo nos
sectores em que está interessada;

11) Realizar quaisquer outras atividades relacionadas com suas
finalidades.

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

a)  Assembleia  Geral.

b)  Conselho da  Administração

c)  Conselho de Fiscal.



Jornal da República

Sexta-Feira,  26  de  Abril  de  2019Série II, N.° 16                Página   577

Forma de obrigar; --- A associação obriga-se com a assinatura
pelo o seu Presidente sendo esta representada em juízo e fora
dele obriga se com assinatura  pelo menos dois membros da
Administração.

Cartório Notarial de Liquiçá, 23 de abril de 2019.

O Notário,

Lic, Baltazar Vieno Beram Silva de Araújo

EXTRATO

——— Certifico que, por escritura no dia vinte e  quatro de
abril de dois mil e dezanove, lavrada na  folhas oito a dez e
versos  do Livro de Protocolo número 03 do  Cartório Notarial
de Liquiçá,—na Rua Presidente  Nicolau Lobato  em Maumeta
de Bazartete, foi constituída uma associação——-que se rege
pelas cláusulas seguintes:———————————-———

Denominação :  ”ASSOCIAÇÃO   MOVIMENTO 
KAMPONEZES   DE TIMOR    LESTE com——  sigla 
MOKATIL “.———-————————————————

Sede Social:  Na Rua St. Antonio Motael,  Suco de  Motael,
Posto  Administrativo de Vera Cruz,—Município de Díli.——

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

A  Associação Tem por objecto : ———————————

MOKATIL executa a sua Missão junto dos Sociedade na Luta
da Defesa do Direito e Dignidade dos cidadão
atraves de Promoção   e Capasitação   na area Agricultura,
Meio ambiental,———————Água Potável e Saneamento
aos intereses dos Associados em especial e comum  para os
cidadão do Município de Liquiçá.———————————

Para consecução de suas  Objetivos  a MOKATIL poderá;

1)   Promover o reconhecimento e a remuneração dos serviços
de natureza ambiental disponibilizado pela explorações
agrícolas.

2)  Capacitar aos campones para a produção de agricultura
sustentavel;

3)   Defender a  reforma agraria, semente criôlo, agroecologia e
os direitos de produtos  dos camponeses;

4) Capacitar acções de formação e aperfeiçoamento das
profissões ligadas à agricultura Meio Ambiental ,
Água Potável e Saneamento;

5)  Participar no estudo, promoção e definição das políticas
económicas no que concerne à produção agrícola ao
desenvolvimento regional;

6)  Promover e participar em todas as acções de investigação
técnica e científica relacionadas directa ou indirectamente
com a produção agrícola, sobre preservação, conservação,
uso e manejo sustentável dos recursos naturais, incluindo
fauna, flora, água, solo e ar, divulgando-as junto do corpo
social;

7)  Promover e participar quer a nível nacional quer a nível
comunitário, em todas as formas de associativismo nos
sectores em que está interessada;

8)  Contribuir para a conciliação entre a actividade agrícola, e a
conservação da natureza e do recursos naturais,
promovendo as acções necessárias à consecução deste
objectivo;

9)  Promover e estabelecer programas de planeamento e
gerenciamento ambiental, que objetivam a elaboração e
implantação de manejo da fauna, flora e uso do solo, com a
implementação e monitoramento de técnicas e
instrumentos para preservação e conservação da biota;

10) Buscar e incentivar alternativas de relações entre
comunidades e natureza, sem perder de vista as
potencialidades e a fragilidade dos ecossistemas;

11) Participar no estudo, promoção ,realizar, incentivar e custear
pesquisas de caráter científico;

12) Propõe a garantia da disponibilidade e o gerenciamento
sustentável da água e do saneamento básico para todos;

13) Prestar assistência técnica em modo de eleva a qualidade
para ter uma agricultura sustentável, preservação Meio
ambiental , conservação água Potável e preservação e
conservação de bom saneamento 

14) Denunciar e combater quaisquer atos que prejudiquem o
meio ambiente, tais como: desmatamentos, queimadas, falta
de saneamento básico, ocupação ilegal das Áreas de
Proteção aos Mananciais, lançamento de poluentes nas
águas e no ar, o uso inadequado de água tratada e qualquer
forma de desperdício;

15) Fortalecer os  grupos de Camponeses para liderar uma
sociedade justa, próspera e de igualidade;

16) Realizar quaisquer outras atividades relacionadas com suas
finalidade.

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

a)  Assembleia  Geral.
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b)  Conselho da  Administração

c)  Conselho de Fiscal.

Forma de obrigar ; ----- A associação obriga-se com pela
Assinatura do Presidente. sendo esta representada em juízo e
fora dele  pelo seu  Presidente  e se obriga  com assinatura de
pelo menos dois  membros   do Vise Presidente   da
Administração.

Cartório Notarial de Liquiçá, 25 de abril de 2019.

O Notário,

Lic, Baltazar Vieno Beram Silva de Araújo


