
íõ/ .

- ' . r l tE I i  O r r . - . O Ü T U B R O  D E  t O 9 7

ô,f Direc.e.ão-Geral claPron'oção da Mulhe r, FamíÌia
e Jurent'nd e ;

cJ Direcção-Goral cla .Àdmínistraqâo do Território;
d.) Gabinebe d,a Reforma e Mcdcrnizaçào Âclmi.

nisLlaLiva.

2. -.As Direcções-Gerais são dirigidas por um
Direcl'or Geral e o Gabinete da Reforma e Mcdernização
ti4 mi nist ra',iva, por um Director.

Artigo 2 o

NaÍuroza o AtriÌruiçõos

Os serr-iços enu merarÌr,,q no aríigo rnntr^rior integram a
estrntura orgânica do Gabjnete do Primeiro Ministro
e têm as atrjbuicões cle dirigir, executar e controÌaÌ &
política, do Go-'rerno nas áreas respectivas.

Ar t i3o 3.o

Orgãos Oficiais ila Comunicação SociaÌ

Os órgãos oficiais da Comunicação Sociaì a seguir
indicados estãc na d-epencl.ência directa da, Direcção-
-Geral da Comunicação Social:

aJ Rádic Nacionaì de S. Tomé e Príncipe;
ó/ Televirío Sa ntomense;
c,/ Direcçãc de f mpressão è Divulgagão.

Artigo 4'o

Órgâos OÍìciais ila Dirocçâo-Geral ila
Promoção íla Muìhsr, 3amília e Jureaáuels

Sãc órgãos offciais da Direcção-Gerat da Promoção
ila ì{uÌhor, Farníüa e Juvoatude:

a,/ Gabinete do Apoio à MuÌher e à Famíüa;

ó,/ Gabineto ds Apoio à Juveatude.

Artigo 5'o

Organização ilos Serviços

Â organizagão, compotência, normas do funciona-
geoto s demais d.isposições para assegurar o desompenho
d.:s correspond,entes atribuições dos serviços a, que so
refere o prosente d.iploma, são dofinidos por decrotõ.

Àrtigo 6 o

Eníraila em Vigor

O presonte decreto onúra em vigor nos tormos legais.

Yisto o aprovado em Conselhc de Ministros em S.Toné,
ão3 96 de Agosto de 1997.- O Primeiro Ministro e Chefo do
Gúrerno, Raúl Braganç* Nelo. - O Ministro cla Justiça,
Trabalho e Ad,ministraçào P:tLblica. AnÌatro Pereìta'd,o
C.,ttto. - O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comu-
ú,Jades, Eomero Jerómi,mo Salaaterra. - O Ministro da
Defesa e Ordem Interna, João Qu*resma Viegas Benigas.
- Pelo Ministro do Plano e Finanças, Amaro Pereira
&t Couto. - Pelo lVtr-nisíro da Educação, Cultura e Des-
raÍtÃ, Cosm,e Bonfim Afonso Ri,ta. - O Ministro do
Equipamento Socjaì o Àmbiente, Arl,i,nd,o AJonso de

Carualho. -Pelo Ministro c1a- igricnltura e Pescas,
Amaro Pere,iru do Couto. - O lviinistro da Saúde,
Ed,ttard,o d,o Cormo Ferreirn tle Mutcs. - O Ministro do
Comércio, frdústria e Turismo, Cosrne Bonfinz Aionso
Rila.

Promulgado om â de Outubro tls 199?.

Publique-se,

O Prcsidcnte ila RepúbÌica, Mroutr, ÀNros DÀ CUNEÂ
Lrs sol  TRovolo r .

Dccroto-L4i p,o. t8/97

ConsicleranCo a actnal composição do Governo da
RepúbÌica Democrática dc 8. Tomé e Príncipe, quo in-
tegra o l{inisúório da Justiça, Trabaiho e Ádministraçào
Fública;

Tornando-se necessário dslegar compotôncias na
área da política do TrabaÌho numa ostrutura orgânica
que permita responder com c6cácia as exigôncias do
sectorl

Ncstes termos, no uso das faculdailes conferidas peÌa
alinea d) do artigo 99.o da Coustituiçãs, o Governo da
República Democrática de B. Tomé e Príntipe, decreta e
eu promulgo c segunte l

Artigo 1'o

Objocúo

1. E criada a Direcqão Geral de Trabalho sob a tutela
directa do Miídstro da Justiga, Trabalho e Ádminjs-
i r ação Pri bÌica.

2. A Direcção Goral do Trabalho é dirigida por urn
Director Geral.

. .A.rtigo 2.o

Competências

À Direoção Geral do Trabalho compete dirigir, exo-
cutar e controÌar a apÌicagão da política do Gor,.orno nos
seguinies domínios:

a) Inspecção do TrabalÌro;

ó) Ernprego c Formação Profissional;

c) Acção Social.

Àrtigo 3 o

Transição ilo Possoal

O possoaÌ do Sector do TrabaÌho do Ministério da
Justiça, TrabaÌho o Ádministração Pública transita,
sem quaisquer formalirlados, para a Direcção Geral ilo
Trabalbo.

Artigo 4 'o

Reguìamouúação Complomontar

A organização, competôncia, normas ds funciona-
nento e demais disposições para assegurar o desempenho
das atrib'.rições da Direcção Geral rlo Trabalho, são
defi.nidos por d,ecreto.
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Artrso 5.c

Entraila om vigor

O presonte decretc-lei ontra em vigor nos termos
logais.

tr'isto e aprovado em Consolho do Mirìistros om S. Tomé,
aos 19 d,e Setembro de Ì997. - O Primeiro Minisúro e Chsfe
do Governo, -Bczíl Bra,ganç* Neto. - O Ministro da Justiça,
Trabalho o Âdministraçio Pirblica, Amarc., Pereì,ra do
Couto. - O Ministlo dos Negó,:ios Estrangeiios e Cornu-
nid;des, Eomero Jerónì,mo Salo:ctterra. - O Midstro da
Dslesa o Orden'f nterna, João Quurcsrna V i,eç1as Beri,gat.-
Pelo Ministro do Pìano e Dinanç:r,s, ÁnLaro Pereirq
tl.a Couto. - O Ministro da Educaçâo. Caltura e l)esporto,
ttrIbertino Eomem d,os Êantcs Bequeira Bragonça. - O
Ministro clo Equipamonto Soi,ial e A mi:ieote, Arlindo
Afonto de Carr.,alho. -- O }ïinistro da Agricultura o
Pescas, EermeneTìld,o de Axunçãn Bçusa e Sa ,o.s, *
O Ministro da Sariclo, Eúuortlq do Carmo Fereit a de
Mqtct. -- O Ministro dc Comércio, Jnd.ústria e -futisn,r;,

Cosme Bonfirn Alonsr Ri{6

Promulgado ern 28 ds Outubro de 19!)?.

PubÌique-se.

O Presidento da Ropública, l\[reunr, ÂNro s oÂ CUNEÁ
Lrs3oÂ TRovoÂDÀ.

Decrcto n.o 39/97

Considerandc a imperiosa necessidade do so assogurar
a devida articulaÇão entro as medidas do política econó.
mica, por forma a garant;r uma melhor exequibiÌiclado
fl6s diferentes projectos de investimento, sobretudo os
de sigoificativa importância para o dosonvolvimento
económico e social do país.

Mostrando-se, por isso, conveniento criar junto do
Chefe do Governo nm Ga,binete de Assessoria Técnica
dotado dle possoal do formação espocializada o experi.
ôncia reconhecida.

Nosíes termos, no uso das faculdades conferidas pela
ãlinea, a) do artigo 99.o da Constituigão, o Governo da
República Demoerática de S. Tomé e Príncipe docreta
e eu promulgo o seguinto:

Artigo 1.o - É criado, junto ao Primeiro Ministro e
Chefe do Governo, o Gabineto do.Assessoria Técnica.

Art. 2.o - Competo, designadamento, ao Gabinoto
de Ássessoria Téc nica:

cJ AnaÌisar e pÌomoveÌ, sem prejuízo das compe-
tências atribuídas a diíorontes Ministórios, a apb'cação
d,os compromissos contratnais, âs propostes de iayesti-
monto ds entitlades nacionais e estrangeiras sujeitas ao
regime contratual prevista no Cócligo de Investimento
apÍovad.o poÌa Lei n.o 6/92;

ój Seguir os objeetirnos do roformas ostnrturais o
garant'ir o acompanbameoto das mcdidas económìcas
e soclâ,rs;

c) Reun:r todos os elementos necessários a um ado-
quaclo seg;uinte e comploto coúccimento dos investi-
mentos sujeitos ao regimo contratual;

d) Propor às entidades delas incumbidas, a rcaüzagã,o
de inspccça)es e fornecjmento do instmções sobre os
i nvstimentos referidos nas alínoas anteriôros :

e ) Prestar assesssoria técnica a'r Governo em matéria
que para ìaÌ for ord.snado peÌo Primeiro Mìnistro.

.{rt. 3.o -- Competo em ospoci.al ao Gabinoto ds
Assessoria Técnica.

a) Elabotar pâÌeceros relativo3 aos investjmontog
ügailos à xploraçâc, comercialização e inclustrializaçõo
de recursos minorais, tais como potróÌoo e seus derivados,
minas o outros d.e natureza, afi.ns:

ó) EÌaborar parecer€s rolativos a concessãc ds Zonas
Fra,ncas o a constituiçãc clo sociedados <off-shorer;

t) P"ea,lizar ostudos, elaborar e propor a actuaÌização
de logislações aplicávoir à matórias de política económica
e socrar;

d.J Anaüsar a participaçãc do Estailo nas Emprosas
corìcessionárias e compa,rticipadas, bem como em
activiclldes dos sous represontantes ;

e) Organizar s âdquirir informações o livros técnicos
especializacìos sobro matérias da sna compotôncia.

Art. 4.0 - l. - O Gabinote ds Assessorìa Técnica ó
dirigido por um Àssessor Principa,l constituÍdc por téc-
nicos de espocialidade, em fungâ.t dns matérjas de sua
competôncia e d,a necessidarle do cumprimonto d.as suas
at ri buições .

2.-A composição do Gabineto de Assossoria Téc.
nica sorá fixada por l)aspacho do Primeiro Ministro.

Art, 5.o - Para o conveoiento dosempenbo das suas
a,tribuiçôes, o Cabincte de Ássossorii Túcnica dovs
maober pormaueot€ contacío com os organismos de
A.d ministraçâo Contral clo Estado.

Art. 6.0 - O Gabinoto ds Asssssoria Técnica funcio-
nará do acordo com um regÌrìamento interno a ser
âprovado por despacho clo Primsiro Ministro.

Art. 7.o - Os encargos com o funcionamonto do-
Gabinete ds Âosessoria Técnica serão supÕrtadcs peÌo
Orçamento Geral do Estarlo.

Art. 8.o - Os casos omissos sorão rosolvidos pcr
d.ospacho d,o Primeiro Ministro.

Árt, 9.o - Este decreto ontra om vigor nos tormos
teguis.

Visto o aDÍovâdo em Coqselho de Ministros ern
S. Tomé, aoi 5 de Agosto do 199?.-0 Primoiro
Ministro o Chefe do Governo, Raú|, BraXança Netc.
- O Ministro da Jlstiça, Trabalho e Àdministraçõo
Públiaa, Amaro Perei,ra d,o Couto.-O Ministro dos No-
gócios Est,rangeiros e Comunidades. Homero Jeróaino
Salüsterrü. - O Minis'r,ro da Defesa, o Ord:m fnlerna.
Joã,o Quaresma Y i,egas Berigas.-Polo Miaìstro do Pìano
o Finanças, Arnaro Pere'irc cït Couto. - Pelo Ministro
d,a Educação, Cultura e Desporto, Cosme Bc,,nf'm Afowo
Ri,tc.-O Ministro do Equipamenío Sociale Ámbjento,
Arli,ndo Afonso de Caraalko.-Pelo Ministro da, A3rì-
culbura s Poscas, Arnaro Pereira d,o Couto.-O Ministro
da Saúde, Eúu,ardc rh Carmt ïereira d,e Xlatcs- - O
l{inistro do Coméraio, fndústria e Turismo, Cosrne
Bonf,rn Afonso Rita.

Promaìgado em 2 rle Setombro de 1997.

Publique-sc.

O Prosidonte da Repúblioa, Mrcull Arros DÀ CüNEÁ
Lr ssoa Teovoa.De.


