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ASSEMBLÊIA NACIONAL

Lei n,o 7 ,104
(Lei de Enquedíâmêdo da Protecção Sociel)

A protecção so€ial da populaÇão tem sido asse-
guada pelo Estrdo. atía\és dâ Lei n." U90, de 31 de
Janeìio, que eíabeìece dojs rEgimes contÍibuüvos de
segurdnça sociaì (o gerai dos üaballü1doÍes por conta de
outÌem e o volìmÍâio) e um sisterÍÂ de âcçâo social para
apoiaÍ as pessoâs em sitMção de risco ou carênciâ 6oçiâ1,
que aÌe q!âlqüeÌ lIlodo úo beneliciem dos Ìegimes con-
trjbulivos de segürança s.cìal.

A Íeferida lei. embora tenlâ iÌfodüzido melhorias si-
gnìficatívas no sislenra ânterioÍ estâbelecido pela Lei n."
2119, de 5 de hlho, que foi â pÍiÌìreira iostituiçâo de
s€gurançÀ smiâl com nâior abÌrÍÌgêlciâ em termos
quantrtativos e d€ cobe{rlfà de riscos sociâis e prolissio-
nais, não abmllge urna nÌargem lâÌga de p$soas que está
fom do sistema, letrdo em conta qre a Lei n.o 1/90 nâo
pÍot€ge, efectiltsmente, um gnrpo de p€ssoas, que pelas
situaçôes em que se encontram não têm üncülo obdgató-
rio com a seguÌmça sociaÌ, relegando a slra condição
futüa a eventual âcção social do Estado. Está-se a falaÍ
dos tÍabnlhadores indepeadentes e dos que não est€jârl
abmngidos por outros reginÌes de protec!âo sociaÌ obri-
gatóno.

Este grupo de pessoâs alaÍgou-se sobrcnaneiÍa com o
pâícelâmentodasempresâs agÌicolas.

Dai â necessidade alâ elatìorâção da pÍeserìte lei que.
aléln de âlârgiar o âÍúito pessoal dâ protecçâo sorial,
eleva lâmbém o gÍau do s€u âmbito nrâteriâì, em Íelação
â Lei n." Ì/90.

O âmbito pessoâl do sisteÌiâ é reestntuÌado. criândo tÌes
íe$mes de següÍalìçt locial. em que o primeiro seri
completamente finarciado pelo Estado e teúÌ poÍ objecti-
1o âbúnger todâs âs pessoâs fora do regime de protecção
social olÍigatório em síuação de risco- o seguúdo de
vírÌcúo úrigaórìo, financiado pela contribúção dos
lrabaÌhadoÍes e enúdades emprcgadoÌas, rros citsos ç,rn
que os hoìlver, integrando Íaball|adores por conta de
oütrem e tmbalhadorcs por contâ pópria e, o têÍceiro. de
atlesão facúltativa e tem por objecüvo ÍeloÌçaÍ a cobertu-
râ dos beneficios pÍoporciolìados por outros Ìegimes de
pÍoteação social obrigatória.

No domínio ÍÌaterial, â pÌeserÌte Ifi estâb€lece regms
do s€u campo d€ aplicação, rem€tendo as condiçôes dâs
suas atribüiÉes paÌa scÌem fÌxâdâs poÍ ded€tos-leis,
tendo em coÍÌta a natuÍeza opeÍaü\,a dâs m€smâs.

NgsÌcs termos, a Assembleia Nacional decreta. ms
termos da alinea b) do aíigo 97.' dâ ConsúÍrição, o
segumÌeì

Capítulo I
Des dbpoclçóes gerais

Aíieo Ì.'
Objectilos da pÍoÍ€cção locial

l. À Í,rotecção social \isa âteÌruâr os efeilos alâ redu-
ção dos rcndimenlos dos tràbâlhadores nâs situaçõos de
Êalta ou dimiÌüção da capÂcidâde de tÌabalho. ÍÌ.1 mater-
nidâde, úa velhice e gaÍântir a súÍeviéncia dos seus
familiaÌes, em caso de morte.

2. Pretende aindâ compensar, pelo mercs paÌciâlmen-
Ìe. o aumento dos enc{ìrgos iÌer€ntes â sìfuações familiâ-
res de especiãl Íiagilidade ou depeÌÌdênciâ.

L A prolecçào sociãl procüra lârnbéÍì a(seguÌaÍ meios
de sübsistênciâ à popÌrlação residente caÌ€íçiada e a sua
inserção !a comunidâde. nâ lredida do desenvolr'imenÌo
econóanico e social do Pais.

AÍigo 2 '
Dfupositivo peÌaürenle dÀ pÍltecção roci|l

A pÍoteqão social da cidâdânia, a pÌotecção social
obÌigâtória e a prot€cção social coÌnplementar coÍrstituem
o disposìtrvo pennânente dâ prctecçâo social qu€ com-
prcende as Íespecti\as pteslâ@s e âs eítidade! que
fazem a gua ggstão.

Aflìgo 3.'
SeÍÌiço público com garantis do Ertrdo

1. O Estado devê garanúr a boa adminisúaçâo da pro'
tÊcção sociâl e dos comptomissos assumialos pelas enü-
dades gestoras.

2. A destituição dos m€mbros do Conselho de Admr-
rÌistÌação por irregülaÌidade e má gestilo é determinâda
por despacho do MiÍÌistÍo tla Tutela e implica a ìncapâci-
fude do exercicio de fitnçõ€s idênúcas por ciÍÌco arÌos.

Aíigo 4..
Relação com sisiemas €stÌaìgeiÍos

L O Govefir promovê a celebração ou a adesão a
acordos iDtcmâcionâis com o objecúro de seÍ Í€ciprocâ-
mente gâÌaltidâ â igualdâde de lÌâtamento de cidâdãos
são-tomenses e sLlâs famÍlias.

2. Os acordos intemâciorais úsâm gaÍaíü os direitos
dos cidâdãos são-tomcnscs que exe$am a sua actlvidâde
noütÍos países oÈ â eíes se d€sloquem, bem como â
corÌservâção dos dir€iios adquiridos e €rn íonDaçâo
quaido rEgÍcssem a S. Tomé e Principe.

3. É garântìda a iMdâd€ de lratâmento dos üaba1ìâ-
doÍes estràngeims e naciolrais, bem como dos Íespectivos
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sucessorcs no respectivo diÌeito em mâ|éÍia de Íeparâção
de âcideítes de trabã]ho.

Câpítulo ll
Da probcção social da cidadania

AÍtigo 5.'
FündÂmeúm e obiectiior

1. A protecção social de cidadâda tem como objec.
úo a soìidaÌiêdade naciotrâl, reÍlecte câract€ísticas
aÍr.ítibutrvas e é essdcialmente IirÌanciadâ através do
i0posto.

2. Corstinri obj€cli\o da pÍoiecção social de cidâdada
o b€m€slâr dâs pessoas, das famílias e dâ comunidade,
atÌãi'és dâ promoção social e do desenvolvimento Íegio-
nal. reduzi ndo progÌ$sivameole as desigüaldades sociar 9
e assirÌÌetriâs r€gioÌÌais-

3. PrefeÌencialmente, a pÌotecção social de cidadânia
procura pÍeverÌir situações de caÌênciâ. de disfrroção e d€
rnarginâlização, orgânizando, com os prôprios desúnati-
Íios. âcçõ€s de protecção €special â grupos ais vulnelìi-

4. Patâ gá1"a!ú Dlveis miÍiúos de sübsisGociâ e dì-
gíialade, a prctecção socìal de cidadania pode deseÌìvol.
veÍ aações de assis!ência a pessoas e faúllias em sitüâ-
çôes esp€ciâImente gÌâves, quer pela süâ impÍevisibili-
dade oü dimensâo, queÌ pela impossibilidâde totâl d€
re4upeÍaçâo ou de pâÍicipação financeira dos desünâú-
rios.

Artigo 6."
Câepo d€ aplic&ção pe$od

A protecção social de cidâdâniâ abrânge â popúÂção
resial€nte qu€ s€ enconhe em situâção de íalta ou dimi-
rÌrdção dos meros de subííènciâ e Mo f,ossa âssumir na
lotalidade a sua própria pÍotecqâo- nofteadamente:

a) Pessoâs ou famllias êm sitÌìação gÌave de pobÍ€-
za'
b) Mr heres em sitüâção desfaror€cidâi
c) Criaíçâs e adolescentes com necessidades espe-
ciârs ou em situâção de risco:
d) Idosos em situaçâo de dependência fisrcâ oü
económica I de isolamento:
e) Pessoas com dúciència, em situação de nsco ou
de exclusâo social;
0 Desempregados enì situaçâo de maÌgioalização.

AÍigo 7.0
Câmpo de aplicação material

L A protecção social de cidadânia concÌetiza-se com
etua@ tendenciâlmeÍe peÍsonalizâalas ou dirigialas â
Enpos espedficos e a coflìmialades, alÍâvés de prcsta-
$ões de Íisco. de apoio social e de soÌidaÍiedade.

2. As pr€staFes de risco são diÌigidas, em €special, às
situaçõ€s gaves ou urge es e lodem seÍ lrecuniárias ou
em espécie. entre oulros. ao Íú!€l da protecçâo primÁria
da saúde, dâ conc€ssâo de pÉnsões ou sÌrbsídios sociâis e
da dislÌibüição de gércros de prin1Êim nec€ssidade.

3. As prôstâÉ€s dc apojo smiâl são aÍibüdâs atÍavés
de serviços, equípâmentos, prcgranas e projectos irte-
glados de desenvolüú€Íto local ou dirigidos a girpos
com rccessidâdes eslecificas ao ni\el de húitaçâo, do
acoìhimeÍo. da aìimentação,. dâ educâção, da saúde ou
d€ outms e podem deseNolver-s€ âtravés do estímülo ao
mut0ãlismo e de a(4ôes orientadas para ê int€gração
social com suporte nas câpâcidades dos pÌóprios gnrpos.

4. As pÌeslaçô€s de solidaÍiedad€ apelam à pâÍticipà-
ção de grupos profissionais, de rìzinhânça ou ouúos e
Iraduzem-s€, nomeadarnente, na vâlidâção d€ p€riodos,
Íemissâo de contÌrbüções ou assunção morÌ€ntânea dâs
contribuições dos regimes dê plotecc,ão sociâl.

Artigo 8."
Condições de atribüição dâ3 prertrç6€f

L A atÌibúção dâs pÌeíâçôes ou â paÌticipâçâo em
pÍojectos depende da avaliação dâs ÍÌecessialades e pon-
aleÍação dos ÍecuÍsos dos interessâdos e Íespectivos fâmi-
Iiares. podendo taÌnt1ém obÍigaÍ à existência de um pe-
Ííodo minimo de resìiÍência legal no País.

2. Os üiterios e as condiçôes de atnbuição e o mon-
tânte dâs pÍestaçôts p€cüniádas sâo trrados por decreto-
lei, poalendo estas ser Íeduzidas ern flmção dos Íendimen-
tos dos inteïessados e dos respectivos agregâdos familia-
Íes.

3 As prestaçòes pecuniáÌias regem-se sÌrbsrúaÌiamcn-
te pelo disposto na protecçâo social obrigâtóri4 mas são
só devidas em temtório nacional

AÍigo 9.'
OrgsnizaÉo dos Ío€ior

L Os meios â âpÌicâr na pmtecçâo socìal d€ ci-
dadania são oÍgaíizados poÍ gÌâídes objecti\os e úlilizâ-
dos de acoÍdo com prcgxaÍnas anüEis e pluÍia$ais fixa-
dos p€lo MinislÌo dâ Tutela.

2, Estes meios destinaft-se a pmmol€Ì a aúo-
$fiçiência de cidadãos ç fJmiliãs e dirigem-s€, noúea-
alâmente, pa.â;

â) A compâíicipação de seÍiços oédicos e medi-
camentosos que d€ve seÍ total qüando se destina a
gupos e5p€ciais de r|gco ou Íespejle à prescrições
com iÍÌpaclo social es?eciâlmente gra\€:
b) O desenvolvimento de c€nüos de Íecup€ração
nutricional dirigidos ao al€ndimento dô p€ssoâs es-
PecialmeÍte cü€nciadas;
c) O acornpanlìâÌÌìento das criançâs órgs oü de-
sârÌìpâÍadas, aÍavés dâ rcçriação de âúbiente fâmi-



liaÌ por Íecurso à adopção, â colocação famìliar oü
em Írúcleos comüruúnos oü mesmo em instltúçôès
sociais apropdâdas;
d) O âpoio às faÍúias com o objectivo de combateÍ
o trabalho iÍIar{il e ptoÍìol'er a @uência escoìar,
nomeâalamente, facilíândo a alÊslocaçâo à escolâ e
paÌtrclpaúdo nos custos de escôlaÌidade;
e) A criação dÊ condiçôes de ógddadç para idosos
carenciados. atra\ es de meciuusmos que pÍopoÍçìo-
nem condiç&s !ìateÌiârs mínimâs e lecoÍhecrmeÌÌ'
to social âfectivo;
t O apoio à auto-conslrução e à consttüçâo de ha'
bilações sociais ou mêlhoria das condi@s hóita-
çrona$;
g) 4. ajudâ financcim a insunrições publicas ou pÍi-
vadâs, agindo nos dolDínios sanitirio e social e cujâ
aqtividâde s€ rôvista de iúeresse pâÍa â populaçâo.

AÍigo 10.ó
Orgadizaçõs nâo Cov€ruam€trtsis

L O Estâdo r€coúlece. vaiorizâ e apoia a Ílcção deô_
envoÌ\idâ por orgaaizações Íão gol€Ínâmentais na pros'
secução dor objecuvos da pÍotec{âo social de cìaladania-

2. Os apoios a conceder â6 organizações úo gover_
nârnenlais coúcÍetizâm-se em fodrìãs de coop€Íâção a
estúelecer mediânt€ acordos.

3. Em relação as organizações íão govemam€otars, o
Estado exerce âcÉo tutelaÌ coú o cbjeclvo de pÍomoveÍ
a compalibilizâção dos seus fiÍÌs e actir'idâdes, gàÍâltiodo
o cuúprìmento alâ lei e a defesa dos inteÍessÊs dos deíi_
nâtários.

4. À Ïutela pr€ssupõe podcÍes de inslecção e de fiscs_
üzâção exeÍcidos, nos teÌmos â dúni., por s€rviços de
admidstração direrta do Estado ou por entidades exprcs-
saü€nte designaalâs-

CaPitllo lll
Da ptohcção lociôl oMtaória

s6cçào I
Des ditpoligõe! q€rai!

AÍtigo 11."
Fìrtrda4edtoa € obiatlivos

l. A pmtecção sociâl obÌiga1ória pressuptJ€ a solidari-
edade de ÊÍupo. lem câmcleÍ comutillivo e assenh úütrú
logica deieguo. sendo frunciadâ aúavés de contribur-
ções dos tabalhadores e, quatrdo foÍ o câso-, das entida_
tles 9mpÍ€gadora6.

2. A PÌotecçâo social obíigalória dêstiÍÌa_se aos trâbâ_
thadoÍes por conta d€ outÍem ou por conta pópria e suas
{amílias e tÊndeú a prolegê-los, de acoÍdo com o des€n_
voMmento económico e soc!al., nâs situâ4õ4s ale doençÀ,

nalemidade, âcidentes de tÍabâlho e doençax pÍofissio-
nâis, invalidez, velhiçe s morte.

3. São abrdígidos os úabalhadores nâcionais que
exerçam acúúalade em missõ€s úploÍúticas ou consuÌa'
res oll em repÍesenlação de oÍgEÌrizaçõeç iíternâciooáis
acreditadas em São Tomé e PrítrcÌpe.

4- Sâo tafibem âbÍangidos pelâ protec4âo social abri-
gâtóriâ os admirlislÍadoles, diÌectoÍ€s geÌais, altreqoÍes
d€ eúpresâs públicas e mistâs, geÌentes de sociedadês,
sócios de ernpÍesas qÌre, ao seÌviço destâs e mediante
Íemuneração. eì€Ìçam a rêsp€cüva sctiúdadÊ' beü como
os aprerÌdlzes, tiíocinantes e €slag1áÍros desde qüe rece_
bârn contrapattrda dos seüs selviços.

AÍtigo 12.'
Articulrção de dsteúÂs

1. O !ãbalhadoÍ sücessíemente abÍangido p€lâ pÍo'
tecção social obÌigatória e !ì€Ìa protecção sociâl do pes_
soâl sui€ito ao EsÍatuto dâ Funçâo Pública mantém' no
sbteÍÌa pâra ond€ tÍansila, os direitos adquiÌidos e em
formação.

2. Na pâssagem do trãbalhadoÍ de üm sisteÌna pâÌr1 ou_
tro. câda um dos sist€lÌrâs assume a €speculB r€sponsa_
büdade rc reconhecimento dos dircitos, nos tetmos
deitridos por d€creÌolei.

Arügo 13'
Regim€s

1. A ptotecção social obrigàtória coícÍetizâ-se âtlâvái
dos reSlmes dos tÌabalhadoÌes por contâ de oüfem e dos
tÍabalhadores independentes, mediante prcstações garao_
üalas como düeitos.

2. Os iÌabâlhadores atBlma l€z inscdtos na prctecçâo'
6ocial obrigâúria e qu€ dei-xem a[€ pÌestar actilialade
únqatoriameÍrte abrangidÀ podem co[creüz€J os seus
direiros em íormecão atrarés do regrme \olurÌtário De
iguâ1 modo, podem Íequercr a inscdgão no Ìegime Íolün-
úrio os cidadâos sâo-tomeÍìses qüe eÍeÍçãm aclvidâd€
pÍofissioÍal no eíÍâÍrgeho e os que exeÍçâm no Pâis
actiüdades ainda úo abÍa!Ìgidâs.

3. É gaÌaÍtidâ â mnsenação dos diÌeitos adquiridos €
a poôsibilidâd€ de concreti?âÌ os direitos em forliação.

AÌtigp l4-'
PÍest!çõer

L As Festações podem seÍ pecunÍárial oü em espêcle
e de!€m seÌ aalcqüadâs às gi€ntualìdades â proteger, tên_
tlo em conta a situâção dos tÌaballudoÍes e suâs íamiìias.

2. As prestraçõcs pecuniátias são perìadicamente revis-



las? tendo em conlâ o eqüljbrio ÍiÍanceiro do sistcÌÌìa I
as variaçõ€s salâaiais e do custo de Ìialâ.

3. O diÌeilo às prestações vencìdas pÌescreve findo o
pÌazo de 12 meses. conlado a paÌhÍ dâ datã em qDe são
postas a pagame$o oü da aìâla em q1!€ sâo alelidas se nâo
requendas

l. As presiações são intriursmissil eis e ìmpenhoráveis.
9i1o aquelas cujo montante ullrâpasse cirÌco vercs o
\'â1or dâ p€nsâo mínima na prolecção soc-iâl obrigalónâ_
ou ío câso clc proçesso de execuçâo especiâl [)or aliÌhen-
ro.. alé um lcrço do monlante dessas prestâçõ€s

5. No caso de pâgâmerÌto indevido de preíâções. o di-
reito à restiturção prescÌe\e no pmzo de 10 ânos e pod€
ser efectí?do alíàrés de compeÍsâçâo com valores a qüe
o beneficìário possa teÍ direÌto, até ao lÌmile de um terço.

6. As prestações estão isentas de irnpostos.

Á4igo 15."
nrchsão do diÍeilo às prestações.

L Não é recoúecido o direìto às pÌestações no câso
de as conúçôes de suà ãurburçáo se \cnficarcm em \'tr-
tüde de acio doloso do tübàilìâdoÌ oü de seu famiÌiâÌ

2. O diÍcilo tambem nâo é reconìecido qì?ndo erdsta
.espolÌsÚitdade de terceiros que dete.mjne o pâgârnürto
de iiÌdeflrrÌìzação e esta venha efectitâmcÍte a s€r paga
oü Ìão seja paga em viíude de neglig€nciâ do b€neficiá-
rio.

Altigo 16.'
Su3peÍsão e cessaçío

As condiçôes de suipensào e cessaçâo das prestâçôes
sà. de{imdas poÌ dccreto-lei.

AÌtigo 17."
ConcorÍênciâ de presiações c rendinentos

dc trabãlho

L Às Frsrâçôes pecuniáaias e as prestações e1Ìr espé-
ciabEflËr$Ìe cüfinláveìs e Ìe si e com rendimenrcs
rb ü. sàh o às exc€pçõ€s pÌclistas na lei.

U ìb * o|mlíeis entre si âs pÍestações emergen-
iÊs ò É fiqo. desde que rcspeitantes ao mesmo
iss€sFegib-

SecÉo lì
0o ÍrgirÌÉ doê 6dhadore5 por conh de oulrêm

AÍigo 18."
Câfipo d€ aplicsção pessoÀt

L São abÌangidos obrigatorìamente os trâballìadores

por conla de outÉm, nacionâis e eslrângeiÍos residentes I
os familiares que estcjam a seu cârgo. de quálquer sector
de acílialade. desdc que scjâ possivel dclermìnar a res-
pecliva entialade ernprcgâdora, inclürdo os que desen-
lolvam âctividades lemporárias ou intemilcn[es.

2. Os traballÌadoÍes do sectoÌ eíatal e demais t.abâ-
lhadores sujeitos âo Estatuto dâ Funçâo Públicâ são
abrângidos pclo Égime de segurârÌçâ sociâl obrigatórìa.
com os mesmos dircilos e dereÌes dos demâis trâballÌì-
dores, Íìas âtravés de lj]n sub-Ìegrme que evidencle
r€ceilâs e despesar própdas.

3. São lambém abrangidos os tÍaballâdor€s que q eÍ-
çâm actiÌidâd€ pÍofissiooal subordinada na Administra-
ção ?úbÌicâ ou em quìlquer outro orgânisrÌo do Estado.
desde que não tenìân o estatuto de funcìonános oü
agentes.

;1. No câso dos iscos profissiotuìis, â protecção é gâ-
úntida aos tnbâlludores vítimas de desâíre no trabalho
ou aos seus sucessOres, sem condição alguma de Íesidên'

5. Podem Íâo ser abrangidos os trabalhâdores que
êxelçam aciiidade €m São Tomé e Princjpe por p€riodo
irìferior a 3aÍos e que prcvem oslâÌ enquâúâdos em
regime de protecção social dc oülro país, sem pÍejúzo do
esiâbelecido nos itÌstrumentos irÌtemacionais âplicáveis.

6. O pessoal do seniço doméstico fica sujeito a um
rêgime especial a deÊnir poÍ decÌÊtolei.

ÀÍigo 19."
Câmpo de eplicâção mrtcrial

1 . O canìIn de àpìicâção do regime compreende:
a) A protecção Ìú doençâ, âtÍa\,és do subsidio pe-
cuniário e ala assislência médica e medicamenfosa
por Incapacìdrìde reÌÌpoÍffia do beneficiario:
b) A protecção Írâ mêteÍnidãde, através do subsídio
pecuniârio e alâ assislênciâ médica e medìcamento-
sal
c) A pÍotecçâo dos dscos profrssionais, alraves ala
assiíêrcia médicâ e medicanìenlosâ, da i defiÌni'
7ìção poÌ incâpacidâde telnponiÌiâ e dâs pÍcslações
por incâpacidade peÌmaÍente e por moÍe;
d) A protecção nã iNïìlid€z atrâvés dâs Íespectivâs
pensôes e se^iços de Íeabilitação e Ìeadaptação
Protissionâl;
e) A protecç.io ÌÌrì !€lhic€ âtr&és alã respectra
pensão;
f) A pÍotecçâo na moÉe, aúalés dâ pensâo de so-
brevivênciâ;
g) A compe0sììção dos encâÌgos faüiliares atÌá!és
do subúúo poÍ doença de filho menoÌ e de subsi
úo de lìmeÍâ1. a atÌibuir gradualm€Ìrte nos leÌmos
defilddos em decreto-lei- nomeadâüente, poï morte
de pensionislas de sobrcvivência e de farniliarcs do

t



tíâbalhadoÍ acliro ou pensìonista

2. PÍosÍessivan€úe e com adaptâção alas ta\as de
contribúç;o podem, por decrelo"lei seÍ cÌìadâs oülías
Drcíaçôes. desde que ãs condiçòes \ócio-económicâs o

iu:Li-Eouem, desigrradarnente âbono de fattulla e subsidio
ãe desemprcgo a beneficizrios com longas cârreims cotr-
tÌibutivas.

AÍigo 20 "
Insertção

l. É obrigatôria â inscdção das ênüalades empregado_
ms e dos uâbâlhado€s ao s€u seftìço

2. Cabe às entidâdes empÍegadoús â responsabilìdade
de iascrever os seus tÌâbâlhadores

3. Os efeitos dâ inÂcÍição não se eÍÌnguem pelo de'
cuJso do lempo.

Aíigo 21 '

Condiçõ€r de ntúbuiçío das pÌ€st4çõ€l

L As condiqõ€s de aidbüção ilas prestações sâo esta-
bele.idas por deúelo_lei podendo sêÌ âdâpudâs às câÌâc'
teÌísticas do grupo a abÍàngeÍ-

2. A atÍibúção dâs presÂções dePeúe da iÍsc'rção

3. As prestaçÕea nomeãdamenle âs da do€nça. maler-
nidâde. in\âlide?. relhice e mone poden obriSaÍ âo
cunpnmenlo de Prazo de gaÍanúÀ com excepção 'lâs
qüe Íespertam aos risms pÌofissionas

4. O úreito às prestâções não ficâ F€judicâdo quando
â falta de d€claíaçâo ou pagâmento dâ3 contÌibúções não

for impütável aos tmbaÌhadoÍes

Afiigo 22.0
MoútrìÌte dts Prestações

t. Os montades alas pÌeslações são defiúdos por dê'
cÍeto-lei. podendo s€Í modelôdos segindo o graü de
incaoacittâd€, â iatâale, os encaÌgos famüâres e à excÉp-
Ção;os riscoG profissionair. s€gündo os rendimenÌot e os

Derìodos de âclil4dâde ProEssiotrál ou contributi\'2c

2. PoÌ decrÊto-lei é defiúdo o monlâÍte máxrmo e ÌÌÌr_
nüno das pÍestâFes, beú como as reexas a que dere
oôedec€r a Íe\alorização das rcmüDerações qÌre s€lvem
de base âo cálculo dâs PÍestações.

Secçâo lll
Do regm€ dos trebÀlhadoÍec üdependedtes

AÌtigo 23.'
CâmPo de rylicação Fe33o4l

1. são obrigatodamenle abrângidos, nos teraos a d€-

finir oor decrEto-lei, os trabalhâdores que exerçâm acti_
vidade profissional sem stjeição a contrato ile ftbâIho
ou contrato le$lmente eqúpaÌado e não s€ encontr€m'
em função alâ rÌresmâ, inscntos no Ìegime dos tÍabalhâdo'
rcs poÍ cotrlâ ale oütrem

2. O alatgêneÍto fâseado do regime â novos lÍâbâlhâ'

doÈs é deteÍÍnìrâdo por d€cretoleí

J. O etrquâdramenlo no regme teÍa em conlâ âçcârâc-

Erlsricas d; grupo â abra08er. podendo s€r definidos rc_
simes esp€oals-

AÌrieo 2't "
cempo de aplicaçâo tralerial

1. O Íegime intega, obriSatoriamente, as pÍestâ@s

de inyalid;, relhice e morte previstas parâ os lÌabalha_
dores PoÍ conta de outÍem

2. Pode havel opção poÍ um esquema alaÌgêdo de
oreslaçôes conleÌÌpiando as eventüâlidades de doetrça e
mâterÌLidâde e a concessão de subsiúo de frúeral

Ariigo 25'
Inscnção

É obrigâtória a itscrição do6 tÍabalhadoí€s' não obs_
taÍe o caIìícter facultativo de âdesâo ao esqüeÍìa alâÌgâ-
do.

Artigo 26 "
Contribúçõ$ e PÍo8taçõ€s

As coítnbulções € as prestâções são deiermmâdás poÍ
Ìefeíência a uJÌìa ÍemuÌerâção conveícional escolhiila
p€lo intercssado eÍtÌe esctli'€s indexados ao sâlário mi_

mo dâ Função PúbÌica

AÍ1jgo 27 '

Regiúe ruÌtsidiário

Desde que nào seja compâúl€Ì com â süa natrlÌeza' é
de aplicêÉo sübsidiaria rÌêlte Íegime o dis?osto pârâ os
tíabalhadoÌes por conta ale ouaem-

Secaão lV
Do rcgitÍê voluntátio

AÍigo 28.'
Objectivos

1. O Íegime voluÍLi.io é um ÍegiÍÌe contrlbuúvo que

saránte o direito â seguÍançá social alas pessoas nâo
ãtt*giau, p.lot outlos Íegrmes de pÍotecção sociaÌ
obígaóÍia

2. Por derr9lo_lei podeÍn seÍ cìâdos esquêmas de Fo-
recção pÍôPíros pati dcrerorinâdos grupos segundo as

s,uai espcctfic'daaes. nomeâilarente. Í€sultafier de mn_

alição socio'€conômicâ ou acEüdade deseaolviú
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Aúigo 29.'
Objectivos

L Podem seÍ abr'angidos pelo rcgim€ voluÍtráÌlo:
a) Os cidad:ios nÂcio!âis, €stra[geiros ou âpáiridâs.
fiaioJes, que trão qstêjam abraÍgidos por outos re-
gìmes de pÍotecção socral. obrigalória;
b. Os cidâdâos naciorÌâis qìre exeÍçam âcüvidade
em territódo estrangeim e que não €stejâm abÌan,
gidos por mstnrmenlo úlemâcional a que Sâo To-
mé e Princip€ se encontÌe linculado.

2. Os estralgeiros oü aFitridas têm de resrúr M mâis
de üm aao em São ToÍé e Princìpe para f,odeÌem bene-
fictar do dÌsposto neste úploma.

AÍigo 30 "
Pe$oas exchídss

Nâo podem ser abrangidâs âs pe$oas qrc s€ encon-
trem nümã aìas seguintes sitúçõ€si

a) Sejam pensionistas de in\'alìdez ou r€llÌicê;
b) Tenlìam mâis de 50 âÌÌos;
c) Não s€jam considerados aptos pâÌâ o lÌâbalho.

AÌtigo 3 Ì.'
Câmpo de oplicâção matcrtÂl

L O ÍÊginÌe integÌa- obrigatoriamente. as pensões de
invalidez, velhice e sobre\-r'êrcra.

2. Pode baver opçâo por um esquema aÌEgâdo de
Fertsçõgs, conteftplândo, para além das pÍestações
fixâdas no nÌíúneío aÍedot assistênciâ méúca € o $bsi-
dio d€ frneral.

Artieo 32.Ô
Contnbuições

I A ÍemuneÌação que s€Íve de base ao qá,lculo das
conlribuições e preslaçõ€s é escolhida pelo requeÍeÍte
entre es@lões indexados ao salfuio mlnimo da Função
Pública.

2- O montante m€nsal das contÍibuiçtr€s é dete.minado
pela aplìcação de taÌas à remuÌIeraçâo escolhid:

I O requerenle suporta o valor integÌâl das contribüi-
çõ6,

Artigo 33.'
R€gime subsidiáÌio

Éqüeoão seja inclnpatível com a sua ratürezâ.
é & dicâçâo snb6idiá.ia ú€ste rcgim€ o disposto para os
t áalMEs po. conlâ de outrem.

Câpltuto lV
Da prolecaão social complefiênlãr

AÌtigo 34."
Fuúdâúento3 e obj€ctivo3

À prolecção socjâl complômcntaÍ é de adesão faoila-
livâ. assenta uma lógica de s€guro e pÌetende reforç,ÌÍ a
cob€rtuÍa fom€cidâ no âmbito dos rcgim€s iflegrâdos na
protecção social obrigatória.

Artigo 3J.'
Ceúpo de aplicrção pesroal

L A prolecçâo sociaÌ complemeútâÌ abrarÌge, com ca-
úcter fàcullâulo, as pesÁoas rnscrilas num dos regimcs
de protecçâo sociâl obrìgâtóriâ.

2. A inscÍiçâo râ protecção social obrigatôda é pÌéüâ
c indispensái€l à adesâo à protecção social complemeÍ'
Íar.

3. No quâalÍo dâ gofissào, dâ acuvialzde ou da emFe-
sa, os parceiros sociais podem neg@iff as garaÌtias soci-
âis. o seu sistema de ÍÌìanciamento e a entidade gestoÌa
dos regiÌì€s.

4. A convençâo, uma vez assinâala e aprovaila pela tu-
teìa, Ìeú foÍçâ obígalória pala todos os que entraÍem no
seu câmpo de aplicâção.

Áíigo 36."
Crmpo de âplicição múeriâì

A protecção social complemerÌtãÍ üsâ refoÌçâr âs
pÍeíaçõ€s dos regirnes obrigâtórios nas evenlüâlidades
de ìn\alide/. velluce. mone e cuidado\ de sâúde

AÌtigo 37.'
Edtidades ge3toras

1. A gestão, bâseadâ em tecnica de capitalizâção, pode
seÍ efectÍaala pela enúdade gestoÍB da pÍotecrâo social
obiÌgâlória, poÌ gociedâdes flnanceirâs gestoras de fun-
dos de pensocs. poÍ companhias de seguÌos. por associâ-
Ées mutualistas ou por institutos de seguraaça social
compÌefientar.

2. A constilúção dos fúdos de p€lsões e das rcspec-
tivas sociedacles gestofts depede do despacho conj|llto
dos MinistÍos que tulelam ãs Finânças e a Protecção
Sociâì.

3. Às associâçõ€s mutualistas e insúlutos ale s€gurança
socÌal complementaÌ que façam a gestâo de regimes
complemenlaÌes ficâm sob a fttela do Ministéno Í€spon-
savel peÌa PÍotecção Social.

: l t

I

I
I
I



Capitulo V
Oo Ínânciániento e da g€ilão financêila

Secção I
Dr prctecaão soclal d€ cidâdania

ArtiSo 38."
Fìnânciammto

1 A pmtecçâo social de cidadania e flnãnciâda porl
a) Tránsferênciâ do Orçamento do Estâdo e Ìeceitâs
das âutarqúas Ìocais;
b) Donúvos nâcionais oü intemâciorìâis dôstiíâdos
a PÍojectos és?ecifi cos;
c) Comparüopações dos uulnâdores de sen iços e
eqüipamentos socÌais. tendo em çonta os soìrs Én'
ahÍnefitos ou dos agÌegados íalÌúliares

2. Os progÌaÍìss sociârs eíqüadrâdos na prolecção so'
cial de cidâdania dcvem ler progÍânação plurianúÌl e
podem seÍ fiÍanciados atrarés de um Fundo NacionaÌ ale
Sotidãriedade e Àssislênciâ, essencialmeÌìte constitüido
poÍ lÍansfel€rÌcias do OÌçamento do Eslado

3. A entidâde gestorà dâ pÍotecção social obdgatótìa
pode FopoÍ ao MiÌistÍo da Túela â constituição, no seu
orçamelrlo, de um firndo especial desfinado a conceder
beneÍicios $rpleúe!ìÍâres extÌaordiíarios, deâcoÍdoçom
as modalidades a ptsver cm d€creto

AÌtigo 39.'
Iístrrrm€ntos de gestão

Os plaros de actiúalâales ânuâis e pluÌiaflüâis e os or_
çâmenlos ãnuârs de pÍote{çâo social de cidâdaniâ são
sujeitos a âpro\'âção do Ministro da tuteÌa e à fisçaìização
finânc€iÍâ ejudicial deÍnidâ na lei.

3ê6çã0 ll
Da protecçâo .ocial obÍgabria

Artigo 40.'
Firanciamento

A protecção social obrigatória é fnâociada por:
a) ConÍibuiçõ€s dos ÍabalhadoÌes e das elüdades
empregadoÍâs;
b) Jutos de mora devidos pelo ãtrâsô no pagâmen1o
das contíìbúções;
c) ValoÍes Íe$llânrcs da aplicâ("io de sângõcs:
d) Rendim€ntos d9 pabimónio;
e) Transferênciss do Orçâmeíto do Estâdo;
f) Subsíúos, alonativos, legâdos e herarÌças:
g) Cômpânicipâções pÌevistas m Ìei;
h) OutÍas Íêc€itâs. nom€âdaúenle as ploveniefies
de taxação das licenças de exploÍação de Ìecüsos

ÌìatìÌÌâis e de con$.mos de lÌrxo e boÍLs suÉríluos.

Anigo 41.'
InshumeítoÍ dc gestiio

L Os planos de actil'idâde âÍ âis e plurianrÌais e o or_
çamefl|o ânüal da pÍotecção social obÌigãtóaa são sujel'
tos a âptor"çâo do Mnisiro da Túela e à fiscâlização
financein e judiciâl definída na lei

2. À entidade gesÍoÍa aleve ôlaboraÍ anüalmenle o rela-
tóno de actividades e o bâlanço € dernonstÍação aÌe resuÌ'
tados.

Artigo 42'
G€3tio Íinüceirâ

l. Â gesÌão Enancerra dos regrmes é felb de formâ au_
to@mizáda, não podeÍdo Às receitas afectâs a cada rcgi_
me s€r desviadâs parâ çlb€Itula de encáÌ8os com oìrtros

2- O eventuâl défice do sub-regÈne dos üâtulhadoÍes
suìertos ao Esúlìlto da Função PÌiblíca é colt€Íto poÍ
dolaçCìes especúca do Oryâmento de E\tâdo e os jums
r€feÍentes a â1Ìâsos no Íúgânento dâs coo|nbuíçô€s
resDeitaÍtes â estes trabaÌhadores ou âos pagâmentos
óigatórios ao sistemâ serão maiorâdos em 25oÁ em
relação à laxa em uso,

3. A aplicação de fundos de res€wa dsYe olì€decel â
um plâno anual a s€r apÌo\?do pelo MinisiÍo ala Tuielâ,
lendo es conÍa critérios de ggiurança, rendibilidade €
liqúdez.

4. A etrtidade g€stora dâ Fotecção social obrí8atóriâ
aperus ptdc alierur os seus b€ns ìmóveis mediante auto-
Íização do Ministro da Tuteh.

Artigo 43 '

Despesâs de âdminiúraçilo

1, Às despesas de adrnittistraçâo dos Ìegimes e even-
tuâlidades sâo suportadas peÌàs respectÍBs foúes aÌe
finânciamento, podendo s€r distribüldas proporcionâÌ'
mente aos encaÌgos.

2. As desp€sâs anüais de adminisÍaçâo ale\€m, telÌ'
denciâlrÌÌente, fixat-se êm valoÍes que nâo ultrapâssem
sete poÍ cento dâs rec€ilas cobmalas.

3. No qüadto da Lei do OrçamerÍo do Estàdo e sem
prejuizo dâs dìsposiçôes constântes nos númeÍos aníelio-
ies oode ser decidido que m lodo ou em paÍe. âs desp€-
oa'd" íLncio*,neoto dâ prolecção locial obngatóna
sejam supoÍtadas poÍ tranderênciâs daqúole O.çalì1ento.

AÍigo 44'
Basc do incidêncir das contribúçõ€s

L As ÍemuneÍações deüdâs aos trabalhâdoÍes por
conta de outreÍL nos teÍmo dâ legislação do trâbâlho,
estão sujeitas a conúbúÉes pam a protecção soçìal
obrigâtóí4.
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2. A eÍtidade empregadoÌa é obrigada â entregaÌ, com
periodicidade a defiíjÍ por decreto-lei. dêclâLíâção de
remüneraçôes da gual conste paÌa câala um dos tÍabâlha-
cloaes âo seu s,erviço, o 1€loÌ total das ÌemÌrn€rações
sobre as quâis incidam âs contribuiçõ€s.

3. No cìso dos Fabalhadores indq)endenles e dos tain-
cuÌados ao rcginre volu_trtâriq as contribui@s incidem
sobÍe âs remÌmem@ escolhidâs.

Artigo 45."
Türr de coÀlÍibriçâo

1 Nos ternos dffioidG poÍ al€cÍEto-lei, âs ta\as ale
conÍibuitro do iegiDe d(,s trabâlbadores por cotrta de
ouüem são aepartidas entÍe as erÌtidâdes empregadoms e
os tÍabalÌìadores. úo po&{do a larcelâ mpuladâ âo
kâbalhâdoÍ e\ceder os 50plo do tolâj de cadâ uma daque_
las laxas,

2. A t&râ de coltribuiçâo fica lolalmeÍte a c€Ígo chs
edidades empregadoÍâs no câso dâ cobeÍtÍâ do6 riscos
prcfissiotrâis.

3. As tâxas ale contdbuição do ÍÊgime dos Fabalhâdo_
res independentes e dos inscritos no Íegime voluntáÌio
são iguaÌmentc definidas poí decreto-lei.

4. As te\âs de contribuição são Íixadâs de modo â que
as rccei las tota is de câda elenruâl idade permilam cobÌü o
conjunlo 0aÁ despesás com prestaçòes dessá mesÍna
eventüúdâde e â pa(ela de adnÌinislrâção inputâdâs,
bem @mo constituiÌ a6 cotrespondentes reseÍvBs e irodo
de ÌÌÌaÌìelo,

Artigo 46."
Rerpons{bilided€ da3 entidâdes empregsdorâg

i. A_erìüúde empregadom c Íesponsável pelo pâga_
meDto 0o conjuoto das conhbuiçôes deridaÁ á entidáde
g€stoÍa da pÌotecção social obÌigatóriâ, inclúúo a par-
ceÌa a calgo do trabalÌìador, que s€Íi descontâda na rc-
muÍe&çáo respectil?,

2. O habalhadoÌ não pode opoÍ-se aos deg@ntos a que
e$ri suj€iÌro.

I fu mDtÌrbujdes da enúdade empregâdora sáo da
sua Inleìra e cìclnÁi\a responsabilidâde. sendo núIa e de
neúüm efeito qüalquet convengão em coútÍário.

AÌtigo 4?."
Prazo de prqcrdção das contúbúçõeb

As conlribüçõès e os r€spectivos juros de mord pr€s_
cÍevem ío pm7n ale l0 ânos, a conlal dâ alatÂ eÍ que são
devidos.

Seoção I
Da pfotecção soèíal complenenkr

Artrgo 48.o
Finândâüento

À protecção social coÍnplemenlâÌ é fulanciada por
conúboições dos uabalhâdores ou desles e das enüdãales
eÌnprcgaaloÍaìs or1 por outÌâs foÌmas pÍ€vistas em co ,erì-
çã0.

AÌtigo,19.o
Orçâmento e coítls

O orçamento e âs contâs alâ pÍot€cção social comple-
mefiâr são sujeilos a aprol?ção do MiDìstÍo da tut€lâ.

Câpituto Vl
Da orgadzação è paÍlicip.ção

SecAão I
oas Dbpogíçõêe gêrats

Aíigo 50."
Cons€lho NacioÌal de protecção Sociâl

l. O CoNelho Nacional intêgÍa .€preserÌtantes dâs
partes i{eressadas € fiúciorìa junto do pri]neiro Minis-
lm, como gaÌantia de actuação independente.

2. O Coíselho Nacionâl teÍn a compe€nciâ seguinte
a) E instância de concertaçâo e de infonnâ9âo dos
podeÍes públicos. at avés ala emisMo de !,âÍe€eres
sobr€ questôes rêspeitantês à Fotecção sociâlì
b) AcompanlÌâ o funcionamento da proEcção socrâj
pâÌa \,€rificâÌ se os objeclivos e fins esÍlo a ser al_
cdçados e, rcste âmbitq emite rccoúenala€€s âo
poder executrvo;
c) Elabora as coüas sociais dâ nação pam avâÌiação
periódicâ do estado dâ pÍotecção social de cialsdâ_
íia e da potecção social ob.ieatória, que sâo deÍi-
Ìndâs por decretoìei sociâl coo rcfeÌêncìa as r€ceÌ-
tâs e despesas. respeqjvâs oígeús e modos ale
!nteÌr€nção,

, turjgo jt."
Orgãos dtr Tülela

_ Os depârtâmentos Einisteriâis que tut€lam âs cntida-
des gesto.as dâ protecção social de cidndalxia e da pro-
tecção social obúgalória úq definidos por decretoìei.

S6cAãô
0â prolecAão socirl dê cidadahia

Aúgo 52_"
Composição de apiÌelho admi|ristrúÍro

O aparelho admidstrativo da pÌotec4âo social de cidâ-
diÌda é constitúdo pelo6 seÍviços das aÌttârquias locais,

ìt



dê âdmfuistração directa do Estado e entidades nã0 go-

vemâmonlais, com fiÍâli(lâales sociâls.

Artigo 53.'
Àúrrqúi$ loa{is

t. À aúarquias locais é Íecoúecida a função dinarÌìi_
4dora da prolecção sociÀl de cidadaniâ- cabendo_lhes
cnconlraÍ ãs soluçòes ÍÌ]iìiÉ adequâdas à realidáde local'
por fomÌâ a criaÌ as cotrúçõe6 pam o bem estaÍ alas popu-
ìaçõ€,s.

2. Comp€te ao Estado fi:âr os grandes objectivos'
olaneâÍ e aiisoor dos meios para que ars âütarquìar locais
oossam realizar esta fimção. fazetrdo-as paÍicipáÌ em
ioalos os nivels do Fojecto e exerc€ndo â inúspensál€l
íiscalizâção.

Secção lll
D. p|õrhção sooial obrigaloÍia

AÌtigo 54."
Coúpfiição do aprrelho âdúiÍistÌativo

ìnleÉtrâm esre apaÍelho admiÍustÍa0lo. as enudades
sesrorã; da protecçào social obrigâtórÌâ e da pÍolecAào
;ocial dos trabathadorcs süjeitos âo Estâtulo dâ Função
Publicâ.

AÍigo 55."
Compo3içâo do apârelho admfuirtrrúiYo

l A entldad€ gestod da píotec€o social obriSatóna
tem â nalüÍeza al€ pessoâ colectivâ de diÌeito privado s€m
Íns lücÌativos, com prerrogativâs de diÌeito púlico,
gozâ de aülonomia administrâtrva, financeira e palnmo-
triâl € esú $ljeitâ à tuleÌa do Estado' pãm gamntir a peÍe'
oratade e eflcácia do sistema, Íros teÍmos a aleflúir em
decÍeto-Ìei.

2. São órgâos dâ €Ítidâde gestort o Conselhô de Ad_
minisíaçâo e o Director_ Gêral.

3. A entidade gestora da pÍotÊcção social obrigatória
soza de isenção de contibuições, direitos adualelÌos,
imposto de jxLiça- i0lpoío de selo. do direrlo de reglsto
e demais rmposiçoes gerais. especiais e municipais bem
como de outras iselrçòes 68câis recoúectdas por t'ei âo
Estado.

4 Os serviços púlicos tem o de\er de colaboíar com
a mtidâde qesroÍa n, concrellzação dos obje€tiros de
SesuÍancâ Si|ciâj, em eFecial para a realizâ4ão da pÍo-
tdâo socrâl e o conÍolo dos de\'eíes dâs eÌÍìd2des em_
pregadoÌas.

Àdigo 56 "
TütelÀ lobre a! Pe$ors

L O PÍesialent€ do Conselho de Administrâção e o Di_
rcclor - Geral são nomeados por alecreto, sob pÍoposta do
MiústÍo da tuÍ€la.

2. Os AdmhisaadoÍes 5ão nomeados por alespacho do
Minisío da tutela. sçndo pÍopostor pelas rcsp€ct[ãs
associaç&s, os ÌepÍesetrtantes ilâs enüalades empÍegado_
Ìâs € das oí8aliz^çôes dos habâlhâdores

3. Em câsos de iÍ€$laridade' má gestão ou falta de
decisão que impeça o funcionamento da €ntrdâde gestoíâ
da oÍotecção social órigâ1ótiâ, o Conselho d€ Adminis-
tração pode s€r dissolüdo por decÍeto' úrediânte prcpo$a

do MiíistÍo dâ TuteÌâ.

Artigo 57'
Tütel& lobfe os actos

1. O Ministro da Tutela deve apúvâÍ expressãrnenÌÊ
os estafutos, o r€gúamento latemo, a coNeÍção colecti_
va de tÍabalho, bem como as difeÌÊntes coovenções que
ligam a i$titìriçâo â outÌos orgaiúsmos.

2. Passados 30 dias 5ão consial€râdos tacitamente
apÍovados os Íeslantes actos submetìdos à Tut€là

3. O Mitristto dâ Tutelâ pode sÌÌspender ou anubÌ âs
decisõ€s do Conselho de AdrninistÍação e do DlÍeooÌ_
Ce€l. no caso de ilegalidâde oü i4oportunidrde firìancei_
rÀ, devidamente jurtificâdas.

4. No câso de inopo.tunidâde fi!ânceim o Conselho de
AdminislÌãçâo pode apÍes€n1âÌ nolã pÍoposla tu príìzo

de 30 dras.
AÌtigo 58."

Cotr'elho de AdmilriltrâÉo

1. O Conselho de Adminisrâçâo ala entidâde gestora

da DÍotecção social obrigatória tem rúúa mmposição
üipârtiala com repies€nÌântes do Eslado, das e rdâd€s
€Ínpregâdorâs e dâs organiTzçôes dê trabâlhadores

2. A pÍesidênciâ do Comelho de AdmiíistÍação é rota-
tivâ eniÌ€ os reprcs€ntâiles clâs entialades êÍÌPÍegâclorâE e
dâs oÍgdìrzaçõ€s dos fâballtâdoÍes

3. Sern pÍejúzo do definido em úplomas legals pÍó_

orios. âo Conselhode Adíútrisraçào cofipele:' 
a) Deúnir os obje6titor ge.ais a pÍosseguir p€la en_
dúde gestorÀ ala pÍotecção social obngalÓna;
b) ÀprovaÌ o plaío de âclividades, o otçameÍto' 0
relaúrio e as contas, antes ale os submeter à Tutelâ;
c) Defillü as rcgras PaÌa aplicações ítsttcêiÌas dos
excedentes orEàmelrtâis e aprcvaÍ os Íespectivos
olaúos atruais:
d) Deliberd sobre â constituição e cessação de di_
r;itos Íeâis iflìobíiáÍios. bem como sobÌ€ a aceita-
çào ale donauvos, legâdos e heÍançasl
;) RâtiÍcar os ados do ürEclor _ GeÍal reíerelles à
selecção de PeBsoal;
f) DelúeÍáJ em sede de ÍecuÌso lxeÍáfqúco sobre
os pÍocesso! drsciplinffes ústaulâdos aos lrabalbâ_
do;s dâ entidade gestorì dâ proleação social óri_
gâtôíâ:
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g) ApreciâÌ âs íeclafiaçõ€s e queitás aprcsentadas
pelos beneflciirios da pÍotecção social;
h) ArãliaÌ âs medidas pÌopostas p€lo Director - Ge-
Íal paÌa â Ìeâlização dos fils da profecção sociâl
obdgâlóda;
i) PÍopor à Tutela a nomeâÉo do Director-Geral;
j) ÁprovaÌ o Íegüládento interm € estatum de p€s-
soâl antes de $úmercr à Tutel4
k) SúmeteÌ à Túela plopoõ!âs de medidas Ìegisla'
tivas e a mtúcação das convenções sobÍe a pÌotec"
çâo social âprorãdas pela C&feÍência lrteúacio-
nãl do Trabsltro-

Attigo 59.'
Dir€tior4errl

Ao Director-Ce.a.l da e-úidade geston dâ pÌot€cção
sociaL obrigatória comp€te, nom€âdâmeDte:

a) DiÌigiÍ os serviços e velar pelo seu ltom itociG
nameoto;
b) BxerceÍ a iúção de rcpr@o;
c) ElaboÌaÍ o plã1o de adíidades, o orç,ülento, o
relttódo e ãs cortâs pa.a efeitos d€ âpÍovâção pelo
Cons€Ìho de Admioista€o;
d) VeÌâÌ pela con€cÍâ âplicação dos acoÍdos ínter-
nacionais sobre a prc{ecçâo seial obrigalória:
e) ApreseúlaÍ ao CoNelho de Adminisbaçâo pro-
postas de alGrâÉo dâ l€gislação sobrc a pÍoteoção
socíâÌ,

Artigo 60.'
Estrbto è pes€oeÌ

O estatuto do p€ssoal a 4licar pelã enÍilade gestoÍa
dâ protecçâo social óÍigauÍia é ile6nido eú convenção
colecti\" propriÀ

Seeçeo M
Da pnbcatu :od:ú comglementar

AÌtigo 61.'
Comporiçã, do rp.r€lho âdminfutmtivo

O aparcllrc administÌatiro pode seÌ integÍado pela eÍ-
tidade gestora dâ plÍ)tecção locial obrigatóÍiâ e p€1as
entìdadeg de caÍácÌeÍ pri\âdo que actuanl ao Íú'el alos
rEgirúes dê ptotecção sociâl €omplemeÍar.

C&pÍhllo VIÍ
DÈ3 garrntht e coDtcícioso

AÍigo 62'
Reclarraçío, qüeix4 ! Íecutso

1. Podem ser objecÍo de reclaúâção e queüa os actos
püícados p€las entialades gestoq! do dispositivo p€r-
nâ'l€nte de protecçâo social, sem pÍejúzo do dircito de
Íeorso Tufelâr ou contencioso,

2. O C,onselho de Àdmioistãção âprecia âs queixâs e
âs Í€clamações foimúadas coúÌa as decisôes tomadas
pela enüdade gestom dâ pÍotçcção social obrigatóri4

foÍlrúâúdo rcconÌerÌdações ão DiÍ€ctoÌ-G€râl.

AÍigo 63.'
PÌiülégior cÌeditórios

A entidaale gestom dâ pÌotecçâo sociãl obÍigatóriA nos
seus cÍéditos ale cotÌt ibuiçõês, goza de pÍìvilégios idênti-
cos aos do TesoUIo. graduando-s€ inediaÌonìerte a segrxr
ao Estado.

AÍigo 64.'
Cúdito e bent

1. Os créditos e bens da entidadg geÍorâ da protecçâo
sôcial obigatória sâo impeúorár'êis.

2. Por ìÌcümprimento alâ eÍtialade ge$ora ala protec-
Éo social obrígatória os portadores de tiíÌlos execúó-
rios podeo requer€r ao MìnisÍo da tutela que ás veÌüas
nec€ssiirias à satidação da díüda sejâm oÍçarnentadas.

3. À entidade gesloÌâ da protecção social obrigatóriâ
pode emiúr útulo com força oxe üva que é €quiparado a
decisão com tráÌìsito emjdgãdo.

4. O execuÍâdo pode opor.se e susp€nder a execução
com frúdamerÌto Íla inexistCrÌcia ou insxaúídâo da dívi-
da.

AÍigo 65..
Süb-mg!çio

1. A enúdâde gestoÍa da pÍotecção 6ocial fica sìrb-
rogada dê pleno düeito ao tràbâlhadoÍ ou aos seus fã&i-
liâÍes nâ âeçâo conta o terceiÍo Ìesponsável pelo mon-
tâ[te dâs prestâçõês concedidâs.

2. O trabalhador ou os seus fârniliães cons€rvam o di-
reito de @c1ârnaÌ, conlÌa o t€rc€iÌo Í€sporsável, a repra-
ção do prejuízo câusado confoÌme as re8Ìâ3 d€ úÉilo

Artigo 66.o
Fkcdizações ê controlo

f. A frscafização do curìÌpÌimenio do6 devetes dâs eÍÌ-
tidades emplegadoÍas e dos trâbalhâdores é assegurada
por irlspector€s de seguãnça 5ocì41, sujeitos a segÌedo
pÌoôssional-

2. Os inspectore,s è seguÍânça social têm direito de
e[Íada nos locais d€ trâbâlho pâra contÌolaÌ os decüvos
de pçssoâl e €xaminaÍ a documeútação resleitânte à
prole{ção social.

3. A recusa indevidâ da eúdade €mpregèdorà cotlt!
tui cri$te de desob€diêtrcia pürilel nos termos do Código
Penal.

4. Das iniacçõe.s detectadâs, os i$pectoÍes d6 se8u-
rança social lq,211aÍr autos de rcúcia q@ fâzem fé eür
julm até plom em coútÍário-
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Aftgo 61 .'
SaÍções

L A falta de cümprinenio das obriSações Ìelalivas à
protecção 5ociâ1. nomelìd:unente de InscÍição nos Íegì-
tn€s de protecção social e de entÍega das folhas de rcmu-
n9mçõ€s, bem como â fraüde nâ inscriçâo ou na obtenção
de pÍestações, dão lugar à apücâçâo ile sanções.

2. A ÌeÍenção pelas enüdâdes empÍegÊdoras das con-
tribúçôes d€duzidas nâs remunençôes dos seus tÌaba-
thadoÌes é puniú como crime de abuso de confiança

Aíigo 68.'
Dir€itos

L Os dêstinatiáÌios da pÍotecção social têm direito à
infoÍrÌ'açâo sobre a sua sitlúção e FestaÉes corceúd4s,
bem colúo a gâíafiia de ceíifcâção da rcgularidade das
sìtuâções contrlbuúlas.

2. As eÍtidâdes gestoÍas dâ protecção social 8uãtdam
sigilo qüânto aos dados ale nâtureza pessoal que dete-
nhâm, sejâ qüâlfor o respetúto sopotle.

Câpitulo Vlll
0a! dieposlçõê3 transitoÍias etinai.

AÍigo ó9.ó
ÁcoÌdo! de pagÂú€nlo

I qlsndo as condiçnes económim' financelras o Jus_
tiúquen pod€ â eÍúdade gestoÌa da pÌotecção sociâl
úrigatóú celebra. acoÍdos com as enÍdâdes de!€doras
de contribúções, com \'ìs1â ao ÍespectNo pagarne[to.

2. Os terúos de reâ1ização dos acoÌdos e a cobÍança
de co[tarbuições são objecto de Íegrúaúentâçâo a aplo_
vsr pelo Ministro alâ Tutela.

Ad.igo ?0.'
Entí8do em ügor

O pres€nte drploma entÌa em !1gor. 120 úas âÉs sua
publicâção.

Assembleiâ Nacionâj, eÍn São Tomé, âos 20 de Fe\e-
rei.o de 2004.- O Pr€sidente da Assêmbleia NacionaÌ.
Dioníio Tomé Dias.

Promulgado en 1416/2004.

Publique-se.

O PÍesident€ da Repúbìic4 Fradique Bandeirc lvlelo

GABINEïE DA PRIMEIRA MINISÍRA
De6Pacho

Coísialerando qüe o Piloto-Comardante de Aúaçâo
Ciü1, Seúor Anlónio Lús FcÌrerra Trindade íÊnunciou
ao cãÌgo de Vogal d€ ConscÌho de AdministÌâção
do InstitìÌto NâcioÍìrl de Àrì49ão Civil, parã que hâvìa
sido norneâalo pelo Desp€c]& n.o 8/CP t03 de 2 de
Mâio;

Consiabrando â propo$lr parà süa sub6titÌnção;

Nestes termos, teÍúo em conta o âltigo 13 0 dos Estâ-
tutos do Insütulo Nacional de Aüação Ciil. aprolâdos
pelo DecÌero-Lei o " 44198 e no uso dâs fâcÌrlalâdes mn-
ieridas lelâ alineâ g) do anigo II l." dà ConíihÌição
deteminoi

Artigo 1-'

É o Senhor Piloto-Comandante de Aúação Civil, An'
Ìónio Lús FerÌeira Trindade Êxorcmdo, a sêB pedldo, do
cãrgo de Voeêl do Conseúo de Aúniústra(ão do lníi-
tuto Nâcionâl de Aviâçâo Ci\'il-

Aúigo 2."

É o Soúor DÍ. EdgaÌ Mânüel Az€vedo Ago6rinlìo das
Neves nomeâdo Vogal do Cons€lho de Administração do
Instituto NacionaÌ de Aviação Civil.

AÍigo 3.'

EstE Despacho entÌa imêdiaÍâmente em vigor.

Publique{€.

Gâbinete da PrimeiÍa MiústÍÂ e Chefe do Coveúo' 'l

de Feve.eiro de 200d.- A PÌimeira MinistÍâ e Chele do
Gavemo, Maria das Neles Ceita Batìsto de Sousa

OeSPacho

Desloçando-$e à Republica Portuguesâ em üsita Ofi-
cial e importrando que desigúe o membm do GoveÍno que
me subsítui no exeÍclcio ltâs minhas nrr4ões du{ante â
miílâ ausência;

Nestes íeímos, no usô dâs fâculdades confeÍidâs p€la
aiiena gr do aiigo I I 1." da Consunirçâo delermino

AÍigo 1.'

É o Senhor Tenorte Coronel Ôscâr do SacrâmenÌo e
Sou$. NtÌnistro dâ Defesa e Ordem Interna, desigrÌado
t'âra me sübstitúÍ no exercício do caÌgo d€ PriDÌeim
Ministro e Chefe do Govemo, durânie a miÍLhâ ausêmia
eÌÌì \'isitâ oficia1 à P.Fpúlica Poíl4uesa.
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