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LEI N.°3/2014

de 18 de Junbo

Cria a RegiaoAdministrativa Especial de Oe-Cusse
Ambeno e estabelece a Zona Especial de Economia Social de

Mercado

Nos seus artigos 5° e 71°, a Constituicao da Republica atribui
ao legislador ordinario a tarefade definir em concreto 0 espe
cial estatuto economico de que devem gozar 0 enclave do Oe
rtl~~... A 1TlhPnn ... ~ nh~ npA hu'lrn

Retira-se ainda da Constitnicao da Republica que 0 regime
especial a atribuir a Oe-Cusse Ambeno ha de ser mais intenso
do que 0 estatuto economico apropriado da Ilba de Atatiro,
territorio de menor dimensao e maior proximidade da capital do
Pais.

Dando-se cumprimento aos mencionados comandos
constitucionais, 0 territorio de Oe-Cusse Ambeno e, assim,
elevado a regiao especial dotada de autonomia administrativa,
financeira e patrimonial, personalidade juridica e orgaos
proprios, 0 gran de autonomia de que passa a dispor nao
abrange competencias legislativas nem prejudica 0 poder de
tutela do Primeiro-Ministro sobre os atos dos orgsos proprios
da Regiao, sujeitos eles proprios aos normais mecanismosde
controlo da constitucionalidade e legalidade da acao dos
poderes publicos.

No primeiro caso, entende-se que 0 poder legislativo nao deve,
por imperativo constitucional, ser desviado dos unicos orgaos
de soberania a que pertence: 0 Parlamento Nacional e 0

Govemo.

No segundo caso, os principios da unidade do Estado e
integridade da soberania nacional aconselbam a que 0 nivel
de descentralizacao administrativa nao conduza a assimetrias
regionais e desequilibrios excessivos na distribuicao da
riqueza, justificando-se que 0 Govemo, atraves do Primeiro
Ministro, possa ser chamado a exercer urn grau de tutela
limitado ao controlo e fiscalizacao da legalidade dos atos
regionais.

Associada acriacao da Regiao de Oe-Cusse Ambeno como
pessoa coletiva de base territorial distinta do Estado, surge
tambem a zona economica especial constitulda pelas parcelas
territoriais que correspondem ao Oe-Cusse Ambeno e aIlba
de Atauro, embora esta como mero polo complementar de
desenvolvimento.

A zona economica especial impoe, nos seus limites territoriais
proprios, a isencao do pagamento de taxas alfandegarias eo .
respeito pelo principio da economia social de mercado, como
paradigma de crescimento economico atraves da atracao do
investimento e estabelecimento de empresas, nacionais e
estrangeiras,

Assim,o Parlamento Nacional decreta, nos tennos do n° 1 do
artigo 95° e dos artigos 50e 710da Constituicao da Republ ica,
nara valer como lei, 0 sezuinte: .



ARTIGOS"
PROTECC;:AO CONTRAA CONTRAFACC;AO

As partes devem fomecer os seus passaportes diplomaticos e
de service com 0 mais alto nivel de proteccao contra a
contrafaccao.

ARTIG09"
RFSOLUC;AO DECONFLITOS

Quaisquer Iitfgios entre as partes sobre a interpretacao ou
aplicacao do presente Acordo sera resolvida amigavehnente
por meio de consultas e negociacoes entre as partes .

ARTIGOIO."
ALTERAc;OFS

Este acordo pode ser a1teradoou revisto em qualquer momento,
quando necessaria, por consentimento mutua e escrito entre
as partes. Tais alteracoes ou revisoes devem entrar em vigor
na data determinada pelas partes e 000 parte integrante do
presente Acordo. .

ARTIGOll."
ENTRADA EMVIGOR,DURAc;AO ETERMINAC;AO

I . 0 presente Acordo entra em vigor 30 (trinta) dias apos a
data da recepcao da ultima notificacao por escrito das
partes, por via diplomatica, informando de que todos os
requisitos para a entrada em vigor do presente acordo,
conforme previstonos respectivos procedimentos internos,
foram curnpridos.

2 . Este Acordo permanece emvigor por urn periodo de 5 (cin
co) anos renovavel por urn periodo adicional de 5 (cinco)
anos.

3. Qualquer das partes pode denunciar 0 presente acordo 3
(trss) meses antes da data prevista para 0 seu termino,
mediante notificacao por eserito aoutra parte e atraves
dos canais diplomaticos.

•
EM FE DO QUE os abaixo indicados assinaram este acordo.

Feito em Jacarta, neste dia 21 de Junbo no ano de 2013, em
dois originais, cada urn nas linguas indonesia e ingles, sendo
todos os textos igualmente autenticos. Em casu de qualquer
divergencia de interpretacao, a versao em Ingles prevalecera,

PELO GOVERNO DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE
TIMOR-LESIE

Dr. Jose Luis Guterres
Ministro de Estado e dos Neg6cios Estrangeiras e Cooperacao

PELOGOVERNO DAREPUBLICA DA INDONEsIA

Dr.RM MartvM. Natalegawa
Ministro das Relacoes Extemas

DECRETO-LEIN." 1612014

de IS de Junho

UNIDADE DE INFORMAc;AO FINANCEIRA

Considerando 0 regime de prevencao e combate ao
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
estabelecido pelaLei n."171201I, de 28 de Dezembro;

Consfderando particularmente 0 disposto nos artigos 4· e S·
da Lein.· 171201 I, de 28 de Dezembro, nos termos dos quais e
criada, junto do Banco Central de Timor-Leste, a Unidade de
Informacao Financeira, cuja natureza, organizacao e
funcionamento sao estabelecidos por Decreta-Lei,

a Govemo decreta, nostennos dosArtigos 1]5,°,n.O I, alineas
a) e e) e 116.·, alineas a) e d) da Constituicao da Republica,
para valer como lei, 0 seguinte:

CAPiTuwI
NATUREZA E FINALIDADE

Artigo I."
Natureza

A Unidade de Informacao Financeira, adiante abreviadamente
designada por UIF, e urna entidade adminisrariva eriadajunto
do Banco Central de Timor-Leste, responsavel por receber,
solicitar e analisar informacao relacionada com relato rios de
transaccoes suspeitas e outras informaeoes respeitantes aos
crimes de branqueamento de capitais e financiamento do
terrorismo, e disseminar essa informacao as entidades
competentes,nos termos da Lei n," 17120I I, de 28 de Dezembro.

Artig02."
Competencia

Para a prossecucao das suas actividades, compete aUIF:

a) Receber relatorios elaborados nos termos das disposicoes
daLei n.· 171201 I, de 28 de Dezembro;

b) Recolher e aceder a informacoes que considere relevantes
para a prevencao e combate dos crimes de branquearnento
de capitais e financiamento do terrorismo, nos termos das
disposicoes da Lei n.·171201 I, de28 de Dezembro;

c) Analisar as informacoes referidas nas a1ineas anteriores e
participar ao Ministerio Publico as operacoes que facam
suspeitar da pratica de urn crime;

d) Colaborar, quando fundadarnente solicitado, com as auto
ridades judiciaries e outras entidades com competencia
para a prevencao e repressao dos crimes de branqueamento
de capitais ou fmanciamento do terrorismo, designada
mente atraves da cedencia de dados e da prestacao de
apoio tecnico-pericial;

e) Dar 0 retorno oportuno de informacao as entidades sujeitas
e as autoridades de supervisao e fiscalizaeao sobre 0



encaminhamento e 0 resultado dascomunicacoes suspei
las de branqueamento de capitais ou de fmanciamento do
terrorismo;

f) Celebrar memorandos de entendimentocom entidades es
trangeiras, com fun90eS semelhantes aos da UIF;

g) Facultar e receber informacees de outras entidades sobre
os crimes de branqueamento de capitais e fmanciamento
doterrorismo;

h) Cooperar com as autoridades reguladoras e de supervisao
paraque elas possamassegurar0 curnprimento dos deveres
estabelecidosnaLei n."17120 II de 28 de Dezembro;

i) Fornecer comentarios peri6dicos as instituicoes referidas
noartigo 3°daLein.° 1712011, de28 de Dezembro, sobreos
relat6rios au informacoes prestadas nos termosdessa lei;

j) Decidirsobre as infraccoes e aplicar as sancoes adminis
trativas a quaisquer pessoas, singulares ou colectivas,para
as quais naoexista orgaoproprio fiscalizadorou regulador
competenteparagarantira conformidadecom os requisitos
estabelecidosnaLei n." 1712011, de28 de Dezembro;

k) Levar a cabo programas de pesquisa sobre os desenvolvi
mentasna area de branqueamento de capitais e financia
mento do terrorismo e melhorar as formas de detectar,
prevenir e impedir as actividades de branquearnento de
capitais e financiamentoterrorismo;

I) Coordenar com outras entidades accoes de divulgacao e
inforrnacao do publico em geral sobre ternaticas
relacionadas com 0 combateao branqueamentode capitais
e ao financiamento do terrorismo;

m) Garantir a manutencao de urn sistema de banco de dados
apropriado e seguro para facilitar a cornpilacaode dados e
registose a disseminacao, nostermosda lei,de tais inforrna
~lies as autoridades com competencia na p,.even~ao e
combate ao branquearnentode capitais e ao financiamento
doterro~o;

n) Quaisquer outras competenciasdeterminadas por lei.

cAPiTuLon
ESIRUIlJRA ORGANlZAOONAL

Artig03.'
Organiza~o

1. A UIF e 0 Banco Central no ambito das respectivas com
petencias, colaborame cooperamde formaa curnpriremas
respectivas fmalidades.

2. A UIF edirigida por urnDiretor-executivo,nomeado peIo
Governador do Banco Central.

3. AremuneracaodoDiretor-executivo efixada pelo Govema
dor do Banco Central.

4. AUIFeintegrada pelopessoaI que0 BancoCentralconsidere
n~"''''lO'lO'o:5o "n ~ n>o~lt-r.tr~n nno;:. ~t1o;: ohiectivos.

5. 0 pessoal referido no mimeroanterior pode, sob proposta
do Diretor-executivo, ser destacado au requisitado aos
services a que esteja contratualmente vinculado, au
admitido em regime de contrato individualde trabalbo.

Artig04.'
Mandato

I . 0 cargo de Director-executivonaoadmitea acumulacao de
quaisquer outras funcoes,

2. 0 Mandato do Directo-executivoede 4 anos,sendo permi
tida a recondueao por igual periodo de tempo.

Artigo 5.·
Perda de mandato

I. A perda do mandato de Director-executivoocorre caso:

a) Seja condenado por crime punivelcom pena de prisao;

b) Seja condenadocomo devedornurna accao de falencia
au insolvencia;

c) Seja inabilitadopara 0 exerciciooususpenso da pnitica
de urna profissao pela autoridade competente ou por
decisao judicial transitada emjulgado;

d) Se envolva na pnitica de aclividades ilegais;

e) Exerca 0 cargo de modo manifestamenteimproprio;

f) Incorra em violacao do disposto no artigo 7°.

2. Ocorrendo a perda de mandato ou a reminciado Director
executivo e designado substituto, que cumprira novo
mandato nos termos do disposto no presente artigo.

3. A decisao sobre a perda de mandato referida no n.° I bern
como, a designacao referida no niimero anterior, sao
competencia do Governador do Banco CentraL

Artig06.'
Poderes do Director-executivo

Eda competenciado Director-executivo:

a) Ser responsavel pela gestiioe operacoes diarias da UIF;

b) Exercer todos os poderes, deveres e competencias nos ter
mos da Lei n.·1 712011, de28 de Dezembro,e do presente
Decreto-Lei;

c) Determinara comunicacaoit Procuradoria-Geral da Repub
lica, quando concluir pela existencia de suspeitas de
branquearnento de capitaisou financiamento do terrorismo,
ou qualquer outro ilicito;

d) Delegar, por escrito, emmembros da UIF,qualquer poder,
dever ou fun~o que the seja conferida nos termos deste
Decreto-Lei;

e) Coordenar e propor mecanismosde cooperacao e de troea

-



de informacoes que viabilizem accoes rapidas e eficientes
na prevencao do branqueamento de capitais e financia
mentado terrorismo;

f) Solicitar informacoes ou requisitar docurnentos nos tennos
da lei;

g) Praticar quaisquer atos juridicos ou instaurar ou defender
qualquer accao legal em nome da DIE

Arrigo 7.'
Confidencialidade

I . 0 Diretor-executivo e 0 pessoal da UIF estao impedidos de
revelar qualquer informacao de que tenbaro conbecimento
no exercicio das suas funcoes, com excepcao dos casas
previstos na lei, mesmo depois de cessadas as suas
funcoes,

2. Salvo nos casos previstos na lei, nao pode ser revelada a
identidade de quem fomeceu a informacao.

SEC<;AO D
ORc;:AMENTO E RELAWRIO

Arrigo 8.'
Oreamento Anual

Os custos financeiros necessaries para 0 funcionamento da
VIF devem ser incluidos no Orcamento anual do Banco Cen
tral. devendo, 0 Diretor-executivo, submeter, anualmente, urn
orcamento adequado as atividades da VIF aaprovacao do
Banco Central.

Artig09.'
Rela16rio

I . A UIF, no prazo de quatro meses ap6s 0 termino de cada
ano civil, prepara urn relal6rio anual onde se encontrem
explanadas as atividades desenvolvidas nesse ano.

•
2. 0 relat6rioanualreferido no numero anterior eenviado ao

Governador do Banco Central e deve ser publicado e
transmitido as autoridades competentes no ambito dos
deveres de informacao, cooperacao e divulgacao do Banco
Central.

cornno nr
INTERcAM:BIO DE INFORMA<;:OES

Artigo 10.'
Cooperacao com outras Entidades Pliblicas

I. Qualquer pessoa, singular ou colectiva, sujeita ao dever de
comunicacao previsto no artig023D da Lei n." 1712011,de
28 de Dezembro, ficaobrigada a prestacac das informacoes
e a colaboracao necessarias ao cumprimento das
atribuicoes da VIE

2. A UIF pode, em caso de fundadas suspeitas, trocar infor
macoes sujeitas a sigilo com crgjcs e entidades publicas
com competencias para prevenirou combateros crimes de

branqueamento de capitals e financiaroento do terrorismo,
ficando essas ent idades obrigadas ao dever de
confidencialidade.

3. Os pedidos de informacoes referidos no n,"I sao soticitados
atraves do preencbimento de formularioespeclfico assinado
pela autoridade competente.

Arrigo 11.'
Acordos de cooperaeao

I . Atraves do Director-executivo a DIF pode celebrar memo
randos de entendimento com as suas congeneres
estrangeiras relativamente a cooperacao e troca de
informacoes,

2. Qualquermemorando de entendimento celebrado nos tennos
do numero anteriordeve:

a) Ser celebrado na base da reciprocidade e restrito ain
formacao que a entidade estrangeira tenba motivos
razoaveis para considerar como sendo relevante para a
investigacao de urn crime de branqueamento de capitais
au de financiamentodo terrorismo;

b) Restringir 0 uso de informacoes aos efeitos relevantes
para a investigacao ou julgarnento de urn crime de
branqueamento de capitals ou de financiamento do:
terrorismo; e

c) Estipular que as informacoes sejam tratadas de maneira
confidencial e que nao serao divulgadas de outra forma
sem 0 consentimento expresso daUIF; e

d) Ser celebrado, apenas, quando a lei aplicavel it entidade
estrangeira ou as informacoes transmitidas, garanta urn
nivel de protecao e confidencialidade equivalente a lei
de Timor-Leste.

3. A UIFpodeni estabelecermecanismos de trocade mformacao
com as autoridades judiciaries e outras entidades a quem
esteja atribuida por lei a competencia para a prevencao e
combate aos crimes de branqueamento de capitais e de
financiamento do terrorismo.

Artigo 12.'
Divulgal'ilo de infermaeao a agendas estrangeiras

I . AUIFpode divulgar informaeoes a uma entidade estrangeira,
observando 0 disposto no artigo 110, nos termos e condi
\XIes que constarem do memoranda de entendimento.

2 . Nao obstante 0 disposto no numero anterior, a VIF pode,
na ausencia de memoranda de entendimento, divulgar
inforrnacoes a urna entidade estrangeira para efeitos de
uma investigacso, processo penal ou procedimentos
relativos a urn crime de branqueamento de capitais ou de
financiamento do terrorismo, quando tal se revele
absolutamente indispensavel a referida investigacao ou
processo e as condicoes previstas nas alineas, b), c) e d)
do n.?2 do artigo 11.0 se eneontrem verificadas.

3. Qualquer divulgacao feita nos tennos do numero anterior e

•



tratada como informacao confidencial e nao deve ser
divulgada sem 0 consentimento escrito previa da UIE

CAPiTuw IV
DOPROCFSSO CONTRA-QRDENACIONAL

Artigo B.'
Disposi~oes gerais

I. 0 disposto no presente capitolo define as fuses do processo
contra-ordenacional que a UIF deve seguir, quando essa
cornpetencia Ibe caiba nos tennos do disposto na alinea j }
do artigo 2·", ao impor as sancoes administrativas prevista
nos artigos3I"e32"daLein." 17/201 I, de 28 de Dezembro.

2. Todos os processos contra-ordenacionais sao feitos numa
das linguas oficiais de Timor-Leste podendo, casu 0

arguido seja um cidadilo ou uma entidade estrangeira, ser,
pela UlF, nomeado tradutor.

3. Sempre que 0 contrario nilo resulte' deste diploma, silo
aplicaveis subsidiariamente, com as devidas adaptaeoes,
os codigos penal e de processo penal.

4. Quando se verifiqueconcursode crimee de contra-ordena
cao, au quando, pelo mesmo facto, uma pessoa deva res
ponder a titulo de crime e outra a titulo de contra-ordena
yaO, 0 processamento da contra-ordenacao cabera a
autoridade competente para a investigacao criminal.

Artigo 14'
Processo de averiguaeoes

I . Quando seja da sua competencia, a UIF da inicio a um pro
cesso de contra-ordenacao, sempre que tenha conheci
mento da violacao por qualquer pessoa de qualquer um
dos deveres estabelecidos na Lei n." 17120II, de 28 de
Dezembro.

•2. A UIF notifica 0 infraetur, dando-Ibe conhecimento dos
factos que Ibe silo imputados e de que tern 0 prazo de 15
dias para apresentar a respectiva defesa,

3. A UIF pode tomar declaracoes ao infractor.

Artigo 15.'
Direitos do arguido

I. 0 arguido pode acompanharo processo contra-ordenacio
nal pessoalmente 011 atraves de representante legal, sendo
Ibeassegurado 0 direito de acesso ao processo e a obtencao
de copias das pecas dos autos, observadas as restricoes
estabelecidas nos tennos da Lei.

2. A UIF pode c1assificar, quando tal se revele necessario ao
born desenrolar do processo, aprotecao de terceiros ou do
interesse nacional, quaisquer documentos ou informacoes
presentesno processo como confidenciais, sendo vedado
o acesso aos mesmos por parte do arguido.

SECc;:AOn
DEClSAO FINAL E RECURSO

Artigo 16.'
Decisilo final

1. Noventa dias .lteis apes 0 prazo estabelecido no n." 2 do
artigo 14", se concluir pela verificacao do ilicito contra
ordenacional, a UIF proferira decisilo sancionat6ria a qual
deve conter, sob pena de nulidade:

a} A identifi cacao do arguido;

b} A descricao do facto imputado e das provas obtidas,
bern como a indicacao das nonnas segundo as quais se
pune;

c} A coima e as sancses acessorias aplicadas;

d} A informacao de que a decisao lransita em julgado e se
torna exequivel se nilo for judiciaIrnente impugnada no
prazo de 15 dias;

2. A decisao sancionat6ria referida no mimero anterior een
viada ao infractor ou ao seu representante legal.

3. 0 diretor-executivo pode detenninar a publicacao da decisilo
final.

Artigo 17.'
Recurso

I. Adecisaoda UlF que aplicar umacolma ou sancaoacess6ria
e susceptivel de impugnacaojudicial.

2. 0 recurso sera feito por escrito e apresentado na UIF, no
prazo de 15 dias ap6s 0 conhecimento da decisao
sancionat6ria, devendo constar de alegacoes sumarias e
conclusoes,

Artigo 18."
Forma e prazo

I. Recebido 0 recurso, e no prazo de 48 horns, a UIF remetera
os autos ao tribunal.

2. Ate ao envio dos autos, pode a UIF revogar a decisao de
aplicacao da coima.

Artigol9.'
Execu~oda decisao

I. A UIF e responsavel por fiscalizar 0 cumprimento das suas
dec isoes.

2. Em casu de incumprimento da decisao no todo ou em parte,
o mesmo e comunicado a autoridade competente, que
tomara as medidas necessarias para garantir a sua execucao
judicial.

-



CAPITULO V
DISPOSI<;6ES FINAlS

Artig020,'
Entrada em vigor

o presente Decreta-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicacao.

Aprovado em Conselbo de Ministros, em 3 de Fevereiro de
2014.

o Priroeiro Ministro,

Kay RaJa Xanana Gusmao

Promulgadoem 9 de Junho de 2014

Publique-se

o Presidente da Republica

Taur Malan Ruak

•
DIPWMA MINISTERlALN,' 1412014

de 18 de Junho

Primeira Alteraeao ao Diploma Ministerial N"2912012,
de 3 de Outubro que Aprovou 0 Quadro de Pessoal dos

Services de Apoio dos Tribunais

Nos termos do artigo 29.' do Decreto-Lei 3412012, de 18 de
Julho, quadro de pessoal dos Services de Apoio dos Tribunais
eaprovado por diploma ministerial do membro do Govemo
responsavel pela area da justice,
Assiro, sob proposta do Presidente do Tribunal de Recurso, 0
Ministro da Justica aprova 0 seguinte:

Artigo I,'
Afteracao ao Diploma Ministerial n.· 2912012, de3 de

Outubro

Onumero 11.1.2 - Service da Camara de Contas, do Quadro do

Pessoal dos Services de Apoio dos Tribunais, constante do
Anexo a que se refere 0 artigo I .' do Diploma Ministerial n."
2912012, de 3 de Outubro, passaa ter a seguinte redacao:

"Il.Lz-Servico da Camara de Contas: I Juiz da Camara de
Contas; I Auditor-Coordenador Geral; 3 Auditores-chefe; 30
Auditores; 3 Tecnicos profissionais - Tradutor/interprete; 2
Tecnicos Administrativos e 1 Assistente-Motorista"

Artig02,'
Republicaeao

Erepublicado, em anexo, que e parte integraute do presente
acto, oDiploma Ministerial n.· 2912012, de 3 de Outubro, bern
como 0 Quadro do Pessoal dos Services de Apoio dos
Tribunais a que se refere 0 seu artigo I', com a redacao actual.

Artigo3.·
Entrada em vigor

o presente diploma entra em vigor Do dia seguinte ao da sua
publicacao,

Dili, 6 de Junho de 2014

o Ministro da Justica

Dionisio Babo Soares

ANEXO

DIPWMAMINISTERlALN" 2912012,

de 3 de Outubro

(Aprova 0 quadro de pessoal dos Services deApoio dos
Tribunais)

Nos termos do artigo 29.' do Decreto-Lei 34/2012,de 18 de
Julho, 0 quadro dos Services de Apoio dos Tribunais e
aprovado por diploma ministerial do membro do Govemo
responsavel pela area da justice,

Assiro, 0 Ministro da Justica aprova 0 seguinte:

Artigo I,·
Quadro de pessoal dos Services deApoio dos Tribunais

o quadro de pessoal dos Services de Apoio dos Tribunais e0

constante do quadro anexo ao presente diploma.
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