








































Retribitca Demot'táttce. oc Timor-I. este

PTA R L AM E N T o
N A C I O N A L
Re: :Lt Ft rate-se _sn' IÍJ-Ííi Timer-Leste
:el -e'fi 35'*- s-*sto :Ent -r'f'l EF: Fflw'f

Artigo 3.°
Aditamento

São aiitacos a Le: ...Ç 15. .o vii. :ie 2 tie seternbro, os artigos EEF-Â, .EEF-B e EEF'C, com
- lu ._

É: SE'ÊLÍL'ZÍÊ IÉCÃÇE. 'I

“Artigo 22.°-A
Contratação de Bens e Sen'igoa

1. As Pessoas Autorizadas, incluindo o Contratante pelo Estado, que condnaam

Operações Petrc-iit'eras on 'tiviciades com elas conexas não se encontram suieitas as
regras gerais tie contratacac púbiica, devendo cumprir com o disposto no presente artigo
e dera-ais legisiaçào apiicável ao setor petrolífero.
É.. is Pessoas .autorizadas devem reaiizar concursos para aquisição de bens e serviços
Inara as :espetivas Operações Petrolíferas no :nar ou em terra, que respeitem a legislação
ein vi or, o clis¬ c-sto nas respetivas Autorizações, bem como os princípios seguintes:

aJ 'i-otics os. concursos cieveni ser p“biicitados em Timor-Leste de forma a tiar
t-.tetivarnente Lince-montei a "orneceoor _ baseados em Tirnor-Leste de
concorrer aos :ncsrnoa

o_j Devem se: contratados bens e serviços de fornecedores baseados ern Tinior-
Les te sempre que dis-none: eis em termos competitivos;

cii A contratação de bens e serviços carece sempre de aprovação do Bfinistério;
elf É proibida a subcontratacão ou qualquer outra pratica contratual que tenha como

r sttttatio cctnrcrnar as regras de co itratacšo (ie bens e serviços a foniecedores
baseados em Timor-Les: .

5 São nulos os contratos e sobconttatos para aquisição de bens e serviços para as
Operações Petroliferas que violem as regras aplicáveis em matéria de conteúdo local e
contratação p'abiica, não s ntic- os custos incon-idos corn os mesmos custos recupera-.veis
ao abrigo das respetivas Autorizações, ou dedutíveis para efeitos fiscais.
-L O Ministério node aprovar uma lista de bens e serviços cuia contratação esteia
reservada a foniecedores baseados etn Timor-Leste.
5. Os subconzatantes não residentes a queen sejam adjudicados contrato-s de prestação
tie bens e set-ticos "as Operações Petrolifecas devem cumprir com todas as obrigações
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Re; Joice Demorei-.Eee oc Tira-esLesre

P A R L A M E N T O
N A C I O N A L
Res a: Rotis-sa .sa' Dr'Íí Tirar r-l este
11..:~- eh'fl 1-35 “se fas *FU 332 ¡Ke-1

legais err materia :ie registo eomeru'ai e šscal em Tiroor-Les'oel` I'oerr'r corno com a restante
legislação de 'ÍÍrnor-Lesre.

Artigo 22.°-B
Realização de operações marítimas

'1. .a rearlaação :le operações maríiiraes, ciireta ou indireaamenre, relacionadas com
Uperaçoes Perrrlrferas, corn caráter permanente, encontra-se reservada a sociedades

registadas or. eonsrisardas em Timor-Leste, e devidamente licenciadas para
desenvolverem as referidas arisidades.
.2. As operaçoes mar-rimas referidas no número anterior incluem, nomeadamente:

a .à importação de navios e equipamentos, incluindo sondas e navios de perfuração;

1:. -ä prestação de serviços diretam- u'e relacionados com a realização de Operaçoes

Perrolirlfras, incluindo. rzc meaoarnente:
ii Sen'íços ele assistencia e apoio as instalações de perfuração e produção
:IEEELÍU 1221105' E3211 'left-'3.5 ÉláflmTaäSl

'Eff
;ii F1`r:.=.::-sporre entre s bas _ pe-rzuarias e as instalações niaririmas de

equipamentos, bens, aro-gos de abastecimento., e outra carga.
inouiaãe comb -szíveia óleoa água, manomemos, e outros bens e equipamentos

ari
iii iris-idades desiaaelas a per-Jaração e compieração de poços;
h.. Assistência a operações de mergulho;

-n'r Sesi os oe re'o-:z--e1'se :ie navios. de salvamento, e de remoção de destroços:

Cr o. e; re
! O Ur I'II D b..
¬- ra O O.. r: l¬ O UI :j O t'l!viii, L. alocação oe -' ss

'aiii Seniços :ie sismiça e 'oesquisa marítima, incluindo de perfis sismieos

verticais. i 'mise Saias-f: Profa?? - Í'ÍÍÊ .
e'. Quaísçoer outros s'rviços in 1foicios pelo B-íinistério na lista de sera-*iços

res 'ra-rios, meoeionaçla no rf -'|- do artigo Elf-A.
5. Fara efeitos cio äsposto ao rf* 1, oo-asideraflse realização de operações mariúmas com
carater de permanência a realização de serviços em Thor-Leste por mais de. 1 ano, ou a
adiadieação de m contrato com ora prazo superior a 1 ano.
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4. 'Por :noir-:s c'. tidaroez-.te itzstiicatios oe interesse púbiico o hfifiistério pode dispensar

cada s'oocc-:tz-*staro eo: '_:rzta so "ea e por um periodo maximo de 1 ano, de cumprir
P

z . l
n _.-_-u-| fi-I 9- .-'¬\-'r¬--H-- .lvlf' 1111- ¬ -¬.+ .'-v-r-I- _
hcíiln' _r: ¡ÊhL-nrah'ur 'lt-111 Hfiettiinc ¡inn-IÇLI

.- 4. l-

Artigo .Ef-C
Utilização da Base Logística do Suai e respetivas Instalações Petrolifetas

1. Sah'o aotf;.rlzacao expressa em ctmtraiio tio membro do Governo responsável peio

setor perolfšero. todas as Pessoas. Autorizadas e todos os fornecedores de bens e

service s as Ore-race* es Feistlii'erss :io Território de Timor-Leste derem obrigatoriamente
1. z _. n o _ n ll I II. ('-

.tl-1.311,52: a Base L‹..'-g_.s:ca eo seus.: e tespet; 'as iristalaçoes petroliteras corno base de

. ššc t. :sirene fz iisoosto :e número so'iterit-r as Pessoas Autorizadas e os fornecedores
q . . `

.- 1, . p | n

:ie seo: e sen-:ces ptoezt: optar por manter a respem'a scoe e escritorios de apoio

l. :'-i'il' '-F--1 'n :hp- :- ' n. r" -1-1- 9,

aorrenarstzx o mostra .otaeascao em Insite-Leste.

Artigo 4.”
Revogação

São rersgsâios o o.” 2 tio artigo 33:. o n.” 1 do artigo 33.D e o artigo 45)* cia Lei nf'

15 .'Êíi' fi. Lie :_ cie setembro.

Artigo 5.qu
Republicação

:E Lei 15«1~.'~.-5. ele. 2 tie setembro- com as alterações introduzidas pela Lei ti.ü 1;' 2019, de

15 -íe East-51.; e ...Í-.ela presa-:e l_zš. é republicada :1a sua redação atual em anexo a presente

sff-tz --".E£IÍC' 111 Ífi'ëšfãlÍiTÉ”.

Artigo 6.ü
Entrada em vigor

.Pi presente Lei entra em ri;or rio dia seguinte ao da sua publicação.
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