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SlO TOMÊ E PRÍNCIPE- DIÁNO DA REP(.BÌJCA

ASSEMBLÊIA
NACIONAL
Lei n,o7 ,104
(Leide Enquedíâmêdo
da Protecção
Sociel)
A protecção
so€ialda populaÇão
tem sidoasseguada pelo Estrdo.atía\ésdâ Lei n." U90, de 31 de
Janeìio,que eíabeìecedojs rEgimescontÍibuüvosde
por contade
segurdnça
sociaì(o geraidosüaballü1doÍes
outÌeme o volìmÍâio)e um sisterÍÂdeâcçâosocialpara
apoiaÍaspessoâs
emsitMçãoderiscooucarênciâ6oçiâ1,
queaÌeq!âlqüeÌlIlodoúo beneliciemdosÌegimescontrjbulivosdesegürança
s.cìal.
A Íeferidalei. emboratenlâ iÌfodüzido melhoriassignìficatívas
pelaLei n."
no sislenraânterioÍestâbelecido
2119,de 5 de hlho, que foi â pÍiÌìreiraiostituiçâode
s€gurançÀ
smiâl com nâior abÌrÍÌgêlciâ em termos
quantrtativos
e d€cobe{rlfàderiscossociâise prolissionais,nãoabmllgeurnanÌargemlâÌgadep$soasqueestá
fom do sistema,letrdoemcontaqre a Lei n.o 1/90nâo
pÍot€ge,efectiltsmente,
quepelas
um gnrpodep€ssoas,
situaçôes
nãotêmüncüloobdgatóemqueseencontram
rio com a seguÌmçasociaÌ,relegandoa slracondição
futüa a eventualâcçãosocialdo Estado.Está-sea falaÍ
dostÍabnlhadores
indepeadentes
e dosquenão est€jârl
por outrosreginÌesde protec!âosociaÌobriabmngidos
gatóno.
Estegrupodepessoâs
sobrcnaneiÍa
alaÍgou-se
como
pâícelâmentodasempresâs
agÌicolas.
Dai â necessidade
alâelatìorâção
dapÍeserìtelei que.
aléln de âlârgiaro âÍúito pessoaldâ protecçâosorial,
elevalâmbémo gÍaudos€uâmbitonrâteriâì,emÍelação
â Lei n." Ì/90.
O âmbitopessoâl
do sisteÌiâé reestntuÌado.
criândotÌes
íe$mesde següÍalìçt
locial.em queo primeiroseri
completamente
finarciadopeloEstadoe teúÌpoÍ objecti1oâbúngertodâsâspessoâs
foradoregimedeprotecção
socialolÍigatório em síuaçãode risco-o seguúdode
vírÌcúo úrigaórìo, financiadopela contribúçãodos
lrabaÌhadoÍes
e enúdades
emprcgadoÌas,
rroscitsosç,rn
que os hoìlver,integrandoÍaball|adorespor contade
porcontâpópria e, o têÍceiro.de
oütreme tmbalhadorcs
facúltativae tempor objecüvoÍeloÌçaÍa cobertuatlesão
por outrosÌegimesde
râ dosbeneficiospÍoporciolìados
pÍoteação
socialobrigatória.
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CapítuloI
gerais
Desdbpoclçóes
Aíieo Ì.'
ObjectilosdapÍoÍ€cçãolocial
l. À Í,rotecção
social\isa âteÌruâros efeilosalâredudostràbâlhadores
nâssituaçõos
de
çãodosrcndimenlos
ÊaltaoudimiÌüção dacapÂcidâde
detÌabalho.ÍÌ.1maternidâde,úa velhicee gaÍântira súÍeviéncia dos seus
familiaÌes,emcasodemorte.
pelomercspaÌciâlmen2. Pretende
aindâcompensar,
iÌer€ntesâ sìfuações
familiâÌe.o aumentodosenc{ìrgos
resdeespeciãlÍiagilidadeoudepeÌÌdênciâ.
L A prolecçào
sociãlprocüralârnbéÍìa(seguÌaÍmeios
residente
à popÌrlação
caÌ€íçiadae a sua
de sübsistênciâ
inserção!a comunidâde.
nâlredidado desenvolr'imenÌo
e socialdoPais.
econóanico
AÍigo 2 '
DfupositivopeÌaürenle dÀpÍltecçãoroci|l
A pÍoteqão socialda cidâdânia,a pÌotecçãosocial
coÍrstituem
obÌigâtóriae a prot€cção
socialcoÌnplementar
pennânente
dâ prctecçâosocialqu€como disposìtrvo
prcendeas Íespecti\aspteslâ@s e âs eítidade! que
fazema guaggstão.
Aflìgo 3.'
SeÍÌiço públicocomgarantisdo Ertrdo
1. O Estadodevêgaranúra boaadminisúaçâo
dapro'
pelasenütÊcçãosociâle doscomptomissos
assumialos
dadesgestoras.
2. A destituição
dosm€mbros
do Conselho
de AdmrrÌistÌaçãopor irregülaÌidade
e má gestiloé determinâda
pordespacho
doMiÍÌistÍotlaTutelae implicaa ìncapâcipor ciÍÌcoarÌos.
fudedo exerciciodefitnçõ€sidênúcas
Aíigo 4..
Relaçãocomsisiemas€stÌaìgeiÍos
L O Govefir promovêa celebração
ou a adesãoa
iDtcmâcionâis
como objecúro
deseÍÍ€ciprocâacordos
mentegâÌaltidâ â igualdâdede lÌâtamentode cidâdãos
e sLlâs
são-tomenses
famÍlias.

No domínioÍÌaterial,â pÌeserÌte
Ifi estâb€lece
regms
úsâm gaÍaíü osdireitos
2. Osacordosintemâciorais
do s€ucampod€aplicação,
rem€tendo
as condiçôes
dâs
queexe$ama suaactlvidâde
são-tomcnscs
suasatribüiÉes paÌa scÌemfÌxâdâspoÍ ded€tos-leis, doscidâdãos
noütÍospaísesoÈ â eíes se d€sloquem,
bem comoâ
tendoemcoÍÌtaa natuÍezaopeÍaü\,a
dâsm€smâs.
corÌservâção
dos dir€iios adquiridose €rn íonDaçâo
quaidorEgÍcssem
a S.Tomée Principe.
NgsÌcstermos,a Assembleia
Nacionaldecreta.ms
termosda alineab) do aíigo 97.' dâ ConsúÍrição,o
3. É garântìda
a iMdâd€ delratâmento
dosüaba1ìâsegumÌeì
bemcomodosÍespectivos
doÍesestràngeims
e naciolrais,
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no respectivo
2. As pr€staFesderiscosãodiÌigidas,em€special,
sucessorcs
diÌeitoemmâ|éÍiadeÍeparâção
às
gavesouurge ese lodem seÍlrecuniárias
deâcideítesdetrabã]ho.
situaçõ€s
ou
primÁria
emespécie.
entreoulros.aoÍú!€ldaprotecçâo
Câpítulo
ll
dasaúde,dâconc€ssâo
depÉnsões
ousÌrbsídios
sociâise
dadislÌibüiçãodegércrosdeprin1Êim
nec€ssidade.
Daprobcçãosocialdacidadania
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3. As prôstâÉ€sdc apojosmiâl sãoaÍibüdâs atÍavés
prcgranase projectosirtede serviços,equípâmentos,
gladosde desenvolüú€Ítolocal ou dirigidosa girpos
eslecificasao ni\el de húitaçâo,do
1. A protecçãosocialde cidadâdatem comoobjec. com rccessidâdes
acoìhimeÍo.
da
aìimentação,.
dâ educâção,
da saúdeou
úo a soìidaÌiêdadenaciotrâl,reÍlectecâract€ísticas
podem
d€
outms
e
deseNolver-s€
âtravés
do
estímüloao
IirÌanciadâ
aÍr.ítibutrvase é essdcialmente
atravésdo
mut0ãlismoe de a(4ôesorientadaspara ê int€gração
i0posto.
dospÌópriosgnrpos.
socialcomsuportenascâpâcidades
2. Corstinriobj€cli\odapÍoiecçãosocialdecidâdada
4. As pÌeslaçô€s
de solidaÍiedad€
apelamà pâÍticipào b€m€slârdâspessoas,
dasfamíliase dâ comunidade,
grupos
profissionais,
de
de rìzinhânçaou ouúose
ção
ÍegioatÌãi'ésdâpromoçãosociale do desenvolvimento
Iraduzem-s€,
nomeadarnente,
na vâlidâçãod€ p€riodos,
progÌ$sivameole
ndo
nal.reduzi
asdesigüaldades
sociar
9
Íemissâo
morÌ€ntânea
dâs
de
contÌrbüções
ou
assunção
r€gioÌÌaise assirÌÌetriâs
contribuições
sociâl.
dosregimesdêplotecc,ão
3. PrefeÌencialmente,
a pÌotecçãosocialdecidadânia
Artigo 8."
procurapÍeverÌirsituações
decaÌênciâ.dedisfrroção
e d€
de
Condições
atribüição
dâ3prertrç6€f
rnarginâlização,
orgânizando,
comosprôpriosdesúnatiÍios. âcçõ€s
deprotecção
€special
â grupos ais vulnelìiL A atÌibúçãodâspÌeíâçôesou â paÌticipâçâoem
pÍojectosdepende
da avaliaçãodâsÍÌecessialades
e pondosinteressâdos
e Íespectivos
aleÍação
dos
ÍecuÍsos
fâmi4. Patâgá1"a!úDlveismiÍiúos de sübsisGociâ
e dìpodendotaÌnt1ém
peIiares.
obÍigaÍ
à
existência
de
um
gíialade,a prctecçãosocìaldecidadaniapodedeseÌìvol.
ÍíodominimoderesìiÍência
legalnoPaís.
de assis!ência
veÍ aações
a pessoas
e faúllias em sitüâgÌâves,querpelasüâimpÍevisibiliçôesesp€ciâImente
2. Os üiterios e as condiçôes
de atnbuiçãoe o mondadeoü dimensâo,queÌ pela impossibilidâde
totâl d€
p€cüniádas
tântedâspÍestaçôts
trradospor decretosâo
ou de pâÍicipaçãofinanceiradosdesünâú- lei, poalendo serÍeduzidas flmção Íendimenre4upeÍaçâo
estas
ern
dos
rios.
tosdosinteïessados
e dosrespectivos
agregâdos
familiaÍes.
Artigo6."
Câepo d€aplic&çãope$od
pecuniáÌias
3 Asprestaçòes
sÌrbsrúaÌiamcnregem-se
te pelodispostonaprotecçâo
socialobrigâtóri4massão
socialdecidâdâniâabrângeâ popúÂção sódevidas
A protecção
emtemtórionacional
qu€s€ enconheem situâçãode íalta ou dimiresial€nte
rÌrdção
dosmeros
desubííènciâe Mo f,ossa
âssumir
na
AÍigo 9.'
nofteadamente:
lotalidadea suaprópriapÍotecqâoOrgsnizaÉo
dosÍo€ior
a) Pessoâs
oufamlliasêmsitÌìaçãogÌavedepobÍ€za'
L Os meiosâ âpÌicârna pmtecçâo
socìald€cib) Mr heresemsitüâção
desfaror€cidâi
dadaniasãooÍgaíizadospoÍ gÌâídesobjecti\ose úlilizâc) Criaíçâse adolescentes
comnecessidades
espe- dosdeacoÍdocomprcgxaÍnas
anüEise pluÍia$ais fixaciârsouemsituâção
derisco:
p€lo
Tutela.
dos
MinislÌodâ
fisrcâ oü
d) Idososem situaçâode dependência
económica
I deisolamento:
2, Estes meios destinaft-sea pmmol€Ì a aúoe) Pessoas
comdúciència,emsituaçãodenscoou
$fiçiência de cidadãos
ç fJmiliãse dirigem-s€,noúeadeexclusâo
social;
pa.â;
alâmente,
enìsituaçâodemaÌgioalização.
0 Desempregados
â) A compâíicipação
de seÍiços oédicose mediqued€veseÍtotal qüandosedestinaa
camentosos
gupos e5p€ciais
AÍigo 7.0
de r|gcoou Íespejleà prescrições
gra\€:
Câmpodeaplicaçãomaterial
comiÍÌpaclosociales?eciâlmente
b) O desenvolvimento
de c€nüosde Íecup€ração
esnutricionaldirigidosaoal€ndimento
dôp€ssoâs
L A protecção
socialdecidadâniaconcÌetiza-se
com
cü€nciadas;
etua@ tendenciâlmeÍepeÍsonalizâalas
oudirigialasâ
PecialmeÍte
c) O acornpanlìâÌÌìento
das criançâsórgs oü dealÍâvésde prcstaEnpos espedficose a coflìmialades,
sârÌìpâÍadas,
aÍavés
dâ
rcçriaçãodeâúbientefâmi$õesdeÍisco.deapoiosociale desoÌidaÍiedade.
AÍtigo 5.'
FündÂmeúme obiectiior

famìliaroü
â colocação
liaÌ por Íecursoà adopção,
emÍrúcleoscomüruúnosoümesmoeminstltúçôès
sociaisapropdâdas;
d) O âpoioàsfaÍúias como objectivodecombateÍ
o trabalhoiÍIar{il e ptoÍìol'era @uência escoìar,
à escolâe
facilíândoa alÊslocaçâo
nomeâalamente,
paÌtrclpaúdo
noscustosdeescôlaÌidade;
deógddadç paraidosos
e) A criaçãodÊcondiçôes
quepÍopoÍçìoes
meciuusmos
atra\ de
carenciados.
e
mínimâs
lecoÍhecrmeÌÌ'
!ìateÌiârs
nemcondiç&s
to socialâfectivo;
e à consttüçâo
deha'
t O apoioà auto-conslrução
bilaçõessociaisou mêlhoriadascondi@shóitaçrona$;
publicas
oupÍig) 4.ajudâfinanccim
a insunrições
sanitirioe sociale cujâ
vadâs,agindonosdolDínios
s€rôvistadeiúeressepâÍaâ populaçâo.
aqtividâde
AÍigo 10.ó
OrgadizaçõsnâoCov€ruam€trtsis
L O Estâdor€coúlece.vaiorizâe apoiaa Ílcçãodeô_
napros'
Íão gol€Ínâmentais
envoÌ\idâpor orgaaizações
pÍotec{âo
social
de
cìaladaniada
secução
dorobjecuvos
úo gover_
2. Os apoiosa concederâ6organizações
a
de
coop€Íâção
em fodrìãs
nârnenlaiscoúcÍetizâm-se
acordos.
estúelecermediânt€
o
íão govemam€otars,
3. Em relaçãoasorganizações
EstadoexerceâcÉotutelaÌcoú o cbjeclvodepÍomoveÍ
gàÍâltiodo
dosseusfiÍÌseactir'idâdes,
a compalibilizâção
inteÍessÊs
dosdeíi_
o cuúprìmentoalâlei e a defesados
nâtários.
podcÍesdeinslecçãoe defiscs_
4. À Ïutela pr€ssupõe
üzâçãoexeÍcidos,nosteÌmosâ dúni., por s€rviçosde
exprcsdirertadoEstadooupor entidades
admidstração
saü€ntedesignaalâslll
CaPitllo
Daptohcçãolociôl oMtaória
s6cçàoI
Desditpoligõe!q€rai!
AÍtigo11."
€ obiatlivos
Fìrtrda4edtoa
pressuptJ€
a solidarisociâlobÌiga1ória
l. A pmtecção
úütrú
e
assenh
câmcleÍ
comutillivo
de
lem
edade ÊÍupo.
logicadeieguo. sendofrunciadâaúavésdecontribure, quatrdofoÍ o câso-,dasentida_
çõesdostabalhadores
tles9mpÍ€gadora6.
aostrâbâ_
socialobíigalóriadêstiÍÌa_se
2. A PÌotecçâo
thadoÍesporcontad€outÍemouporcontapópria e suas
deacoÍdocomo des€n_
{amíliase tÊndeúa prolegê-los,
aledoençÀ,
e soc!al.,nâssituâ4õ4s
voMmentoeconómico

pÍofissiode tÍabâlhoe doençax
nalemidade,âcidentes
nâis,invalidez,velhiçes morte.
que
nâcionais
3. Sãoabrdígidosos úabalhadores
ou
consuÌa'
úploÍúticas
missõ€s
acúúalade
em
exerçam
iíternâciooáis
deoÍgEÌrizaçõeç
resoll em repÍesenlação
emSãoToméePrítrcÌpe.
acreditadas
pelâprotec4âo
socialabri4- SâotafibemâbÍangidos
gâtóriâos admirlislÍadoles,
diÌectoÍ€sgeÌais,altreqoÍes
d€ eúpresâspúblicase mistâs,geÌentesde sociedadês,
qÌre,ao seÌviçodestâse mediante
sóciosde ernpÍesas
sctiúdadÊ'beü como
eì€Ìçama rêsp€cüva
Íemuneração.
desdeqüerece_
tiíocinantese €slag1áÍros
os aprerÌdlzes,
dosseüsselviços.
bârncontrapattrda
AÍtigo 12.'
Articulrção dedsteúÂs
abÍangidop€lâpÍo'
1. O !ãbalhadoÍsücessíemente
protecção
sociâldo pes_
e
obÌigatória
social
tecção
!ì€Ìa
soâlsui€itoao EsÍatutodâ FunçâoPúblicamantém'no
sbteÍÌa pâraond€tÍansila,os direitosadquiÌidose em
formação.
pâÌr1ou_
deüm sisteÌna
dotrãbalhadoÍ
2. Na pâssagem
r€sponsa_
assume
a
€speculB
tro. câdaum dossist€lÌrâs
dos dircitos, nos tetmos
büdade rc reconhecimento
por
d€creÌolei.
deitridos
Arügo13'
Regim€s
âtlâvái
socialobrigàtóriacoícÍetizâ-se
1. A ptotecção
e dos
por
oüfem
contâ
de
dos
tÌabalhadoÌes
dosreSlmes
garao_
prcstações
mediante
independentes,
tÍabalhadores
üalascomodüeitos.
atBlmal€z inscdtosnaprctecçâo'
2. OsiÌabâlhadores
qu€
dei-xema[€pÌestaractilialade
6ocialobrigâúria e
podemco[creüz€Jos seus
abrangidÀ
únqatoriameÍrte
do regrme\olurÌtário De
íormecão
atrarés
em
direiros
iguâ1modo,podemÍequercra inscdgãonoÌegimeÍolünqüeeÍeÍçãmaclvidâd€
úrio os cidadâossâo-tomeÍìses
pÍofissioÍal no eíÍâÍrgehoe os que exeÍçâmno Pâis
aindaúo abÍa!Ìgidâs.
actiüdades
€
3. É gaÌaÍtidââ mnsenaçãodosdiÌeitosadquiridos
forliação.
direitos
em
poôsibilidâd€
os
de
concreti?âÌ
a
AÌtigp l4-'
PÍest!çõer
podemseÍpecunÍárialoüemespêcle
L As Festações
tên_
â proteger,
àsgi€ntualìdades
e de!€mseÌaalcqüadâs
dostÌaballudoÍese suâsíamiìias.
tlo emcontaa situâção
revispecuniátias
sãoperìadicamente
2. As prestraçõcs

las?tendo em conlâ o eqüljbrio ÍiÍanceiro do sistcÌÌìaI
asvariaçõ€ssalâaiaise do custode Ìialâ.
3. O diÌeilo às prestaçõesvencìdaspÌescrevefindo o
pÌazo de 12 meses.conladoa paÌhÍ dâ datã em qDesão
postasa pagame$ooü da aìâlaem q1!€sâoalelidassenâo
requendas
l. As presiaçõessãointriursmissileis e ìmpenhoráveis.
9i1o aquelascujo montante ullrâpassecirÌco vercs o
\'â1ordâ p€nsâomínima na prolecçãosoc-iâlobrigalónâ_
ou ío câsoclcproçessode execuçâoespeciâl[)or aliÌhenprestâçõ€s
ro.. alé um lcrçodo monlantedessas
5. No casode pâgâmerÌtoindevido de preíâções. o direito à restiturçãoprescÌe\eno pmzo de 10 ânose pod€
ser efectí?do alíàrés de compeÍsâçâocom valoresa qüe
o beneficìáriopossateÍ direÌto, até ao lÌmile de um terço.
6. As prestaçõesestãoisentasde irnpostos.
Á4igo 15."
nrchsão do diÍeilo às prestações.
L Não é recoúecido o direìto às pÌestaçõesno câso
de as conúçôesde suàãurburçáo
se\cnficarcmem \'trtüdede acio dolosodo tübàilìâdoÌ oü de seufamiÌiâÌ
2. O diÍcilo tambemnâo é reconìecido qì?ndo erdsta
.espolÌsÚitdade de terceirosquedete.mjneo pâgârnürto
de iiÌdeflrrÌìzaçãoe esta venha efectitâmcÍte a s€r paga
oü Ìão sejapaga em viíude de neglig€nciâdo b€neficiário.
Altigo 16.'
Su3peÍsãoe cessaçío

t

As condiçôesde suipensàoe cessaçâodas prestâçôes
sà. de{imdaspoÌ dccreto-lei.
AÌtigo 17."
ConcorÍênciâde presiações
c rendinentos
dc trabãlho
L Às Frsrâçôes pecuniáaiase as prestaçõese1ÌrespéciabEflËr$Ìe
cüfinláveìse Ìe si e com rendimenrcs
pÌclistas na lei.
rb ü.
sàho às exc€pçõ€s
U ìb * o|mlíeis entresi âspÍestaçõesemergeniÊs ò É
fiqo. desdeque rcspeitantesao mesmo
iss€sFegibSecÉo lì
0o ÍrgirÌÉ doê6dhadore5 por conh de oulrêm
AÍigo 18."
Câfipo d€ aplicsção pessoÀt
L São abÌangidos obrigatorìamenteos trâballìadores

por conlade outÉm, nacionâise eslrângeiÍosresidentesI
os familiares que estcjama seucârgo.de quálquersector
de acílialade. desdcque scjâ possiveldclermìnar a respecliva entialadeernprcgâdora,inclürdo os que desenlolvam âctividadeslemporáriasou intemilcn[es.
2. Os traballÌadoÍesdo sectoÌeíatal e demaist.abâlhadores sujeitos âo Estatuto dâ Funçâo Públicâ são
abrângidospclo Égime de segurârÌçâsociâl obrigatórìa.
com os mesmosdircilos e dereÌesdos demâistrâballÌìdores, Íìas âtravés de lj]n sub-Ìegrme que evidencle
r€ceilâse despesarprópdas.
3. Sãolambémabrangidosos tÍaballâdor€s que q eÍçâm actiÌidâd€ pÍofissiooal subordinadana Administração?úbÌicâ ou em quìlquer outro orgânisrÌo do Estado.
desde que não tenìân o estatuto de funcìonános oü
agentes.
;1.No câsodos iscos profissiotuìis,â protecçãoé gâúntida aostnbâlludores vítimas de desâíre no trabalho
ou aosseussucessOres,
semcondiçãoalgumade Íesidên'

5. Podem Íâo ser abrangidosos trabalhâdoresque
êxelçamaciiidade €m SãoTomé e Princjpe por p€riodo
irìferior a 3aÍos e que prcvem oslâÌ enquâúâdos em
regimede protecçãosocial dc oülro país, sempÍejúzo do
esiâbelecidonositÌstrumentosirÌtemacionaisâplicáveis.
6. O pessoaldo seniço domésticofica sujeito a um
rêgimeespeciala deÊnir poÍ decÌÊtolei.
ÀÍigo 19."
de
Câmpo eplicâçãomrtcrial
1. O canìIn de àpìicâçãodo regimecompreende:
a) A protecçãoÌú doençâ,âtÍa\,ésdo subsidiopecuniário e alaassislênciamédica e medicamenfosa
por Incapacìdrìde
reÌÌpoÍffiado beneficiario:
b) A protecçãoÍrâ mêteÍnidãde,atravésdo subsídio
pecuniârioe alâassislênciâmédicae medìcamentosal
c) A pÍotecçâodos dscos profrssionais,alravesala
assiíêrcia médicâ e medicanìenlosâ,da i defiÌni'
7ìção poÌ incâpacidâdetelnponiÌiâ e dâspÍcslações
por incâpacidadepeÌmaÍente e por moÍe;
d) A protecçãonã iNïìlid€z atrâvésdâsÍespectivâs
pensôese se^iços de Íeabilitação e Ìeadaptação
Protissionâl;
e) A protecç.io ÌÌrì !€lhic€ âtr&és alã respectra
pensão;
f) A pÍotecçâona moÉe, aúalés dâ pensâode sobrevivênciâ;
g) A compe0sììção
dos encâÌgosfaüiliares atÌá!és
do subúúo poÍ doençade filho menoÌ e de subsi
úo de lìmeÍâ1.a atÌibuir gradualm€ÌrtenosleÌmos
defilddosem decreto-lei-nomeadâüente,poï morte
de pensionislasde sobrcvivênciae de farniliarcsdo

tíâbalhadoÍacliro oupensìonista
alasta\as de
2. PÍosÍessivan€úee com adaptâção
seÍ
cÌìadâs
oülías
contribúç;o podem,por decrelo"lei
o
\ócio-económicâs
que
Drcíaçôes.desde ãs condiçòes
subsidio
fattulla
e
de
âbono
desigrradarnente
iu:Li-Eouem,
comlongascârreimscotra beneficizrios
ãe desemprcgo
tÌibutivas.
AÍigo 20"
Insertção

queexerçâmacti_
os trabalhâdores
finir oor decrEto-lei,
ile ftbâIho
a
contrato
profissional
sem
stjeição
vidade
encontr€m'
s€
não
e
eqúpaÌado
le$lmente
ou contrato
tÍabalhâdo'
no
Ìegime
dos
inscntos
rÌresmâ,
alâ
função
em
rcspoÍ cotrlâaleoütrem
do regimeâ novoslÍâbâlhâ'
2. O alatgêneÍtofâseado
por
doÈsé deteÍÍnìrâdo d€cretoleí

noregmeteÍaemconlââçcârâcJ. O etrquâdramenlo
podendo
s€rdefinidosrc_
grupo
â
abra08er.
Erlsricasd;
simesesp€oalsempregado_
l. É obrigatôriaâ inscdçãodasênüalades
AÌrieo2't "
aos€useftìço
mse dosuâbâlhado€s
cempode aplicaçâotralerial
â responsabilìdade 1. O Íegimeintega, obriSatoriamente,
empÍegadoús
2. Cabeàsentidâdes
as pÍestâ@s
tÌâbâlhadores
parâ
os
seus
previstas
os lÌabalha_
deiascrever
deinyalid;, relhicee morte
doresPoÍcontadeoutÍem
3. Os efeitosdâ inÂcÍiçãonão seeÍÌnguem pelode'
alaÌgêdode
cuJsodolempo.
2. Podehavel opçãopoÍ um esquema
Aíigo 21'
e
dedoetrça
eventüâlidades
as
conleÌÌpiando
oreslaçôes
frúeral
Condiçõ€rdentúbuiçío daspÌ€st4çõ€l
de
de
subsiúo
e
a
concessão
mâterÌLidâde
sâoestade aidbüçãoilasprestações
L As condiqõ€s
às
câÌâc'
podendo
âdâpudâs
sêÌ
por
bele.idas deúelo_lei
grupo
a
abÍàngeÍdo
teÌísticas
dePeúedaiÍsc'rção
2. A atÍibúçãodâspresÂções
malerâsdado€nça.
nomeãdamenle
3. AsprestaçÕea
poden
âo
obriSaÍ
mone
relhice
e
nidâde.in\âlide?.
'lâs
gaÍanúÀ
com
excepção
de
de
cunpnmenlo Prazo
qüeÍespertam
aosrismspÌofissionas
nãoficâF€judicâdoquando
4. O úreito àsprestâções
não
pagâmento
dâ3contÌibúções
ou
â faltaded€claíaçâo
for impütávelaostmbaÌhadoÍes
Afiigo 22.0
MoútrìÌte dts Prestações
sãodefiúdospor dê'
t. Os montadesalaspÌeslações
segindo o graü de
podendo
modelôdos
s€Í
cÍeto-lei.
e à excÉpfamüâres
os
encaÌgos
iatâale,
â
incaoacittâd€,
e os
rendimenÌot
os
profissionair.
s€gündo
Ção;osriscoG
ou
contributi\'2c
âclil4dâde
de
ProEssiotrál
Derìodos
é defiúdoo monlâÍtemáxrmoe ÌÌÌr_
2. PoÌdecrÊto-lei
nüno daspÍestâFes,beú comoas reexasa que dere
qÌres€lvem
a Íe\alorizaçãodasrcmüDerações
oôedec€r
debaseâocálculodâsPÍestações.
lll
Secçâo
Do regm€ dostrebÀlhadoÍecüdependedtes
AÌtigo 23.'
CâmPode rylicaçãoFe33o4l
nosteraosa d€abrângidos,
1. sãoobrigatodamenle

Ariigo25'
Inscnção
nãoobs_
É obrigâtóriaa itscriçãodo6tÍabalhadoí€s'
alâÌgâesqüeÍìa
âdesâo
ao
taÍe o caIìícterfacultativode
do.
Artigo26"
Contribúçõ$ e PÍo8taçõ€s
poÍ
sãodeiermmâdás
€ asprestâções
As coítnbulções
Ìefeíênciaa uJÌìaÍemuÌerâçãoconveícionalescolhiila
aosâláriomi_
eÍtÌe esctli'€sindexados
p€lo intercssado
modâFunçãoPúbÌica
AÍ1jgo27'
RegiúeruÌtsidiário
Desdequenàosejacompâúl€Ìcomâ süanatrlÌeza'é
rÌêlteÍegimeo dis?ostopârâos
de aplicêÉosübsidiaria
por
ouaemale
conta
tíabalhadoÌes
lV
Secaão
DorcgitÍêvoluntátio
AÍigo 28.'
Objectivos
1. O ÍegimevoluÍLi.io é um ÍegiÍÌe contrlbuúvoque
nâo
saránteo direito â seguÍançásocialalaspessoas
pÍotecção
sociaÌ
ãtt*giau, p.lot outlos Íegrmesde
obígaóÍia
deFopodeÍnseÍcìâdosesquêmas
2. Porderr9lo_lei
as
grupos
segundo
pati
dcrerorinâdos
pÍôPíros
recção
de
mn_
Í€sultafier
nomeâilarente.
s,uaiespcctfic'daaes.
deseaolviú
ou acEüdade
aliçãosocio'€conômicâ

Aúigo 29.'
Objectivos
pelo rcgim€ voluÍtráÌlo:
L PodemseÍ abr'angidos
Os
cidad:ios
nÂcio!âis,
€stra[geirosou âpáiridâs.
a)
fiaioJes, que trãoqstêjamabraÍgidos por outos regìmesde pÍotecçãosocral.obrigalória;
b. Os cidâdâosnaciorÌâisqìre exeÍçamâcüvidade
em territódo estrangeime que não €stejâmabÌan,
gidospor mstnrmenloúlemâcionala que SâoTomé e Princip€ seencontÌelinculado.
ê

2. Os estralgeirosoü aFitridas têm de resrúr M mâis
de üm aao em SãoToÍé e Princìpe para f,odeÌembenefictar do dÌspostonesteúploma.
AÍigo 30 "
Pe$oasexchídss

:lt

Nâo podem ser abrangidâsâs pe$oas qrc s€ encontrem nümã aìasseguintessitúçõ€si
a) Sejampensionistasde in\'alìdez ou r€llÌicê;
b) Tenlìam mâis de 50 âÌÌos;
c) Não s€jamconsideradosaptospâÌâ o lÌâbalho.
AÌtigo 3Ì.'
Câmpo de oplicâção matcrtÂl
L O ÍÊginÌeintegÌa- obrigatoriamente.as pensõesde
invalidez, velhice e sobre\-r'êrcra.

I

II
I

2. Pode baver opçâo por um esquemaaÌEgâdo de
Fertsçõgs, conteftplândo, para além das pÍestações
fixâdas no nÌíúneíoaÍedot assistênciâméúca € o $bsidio d€ frneral.

Câpltuto
lV
socialcomplefiênlãr
Daprolecaão
AÌtigo34."
Fuúdâúento3e obj€ctivo3
À prolecçãosocjâlcomplômcntaÍ
é deadesão
faoilalivâ. assenta
umalógicade s€guroe pÌetendereforç,ÌÍa
cob€rtuÍa
fom€cidâno âmbitodosrcgim€siflegrâdosna
protecção
socialobrigatória.
Artigo3J.'
Ceúpo de aplicrçãopesroal
L A prolecçâo
sociaÌcomplemeútâÌ
abrarÌge,
comcaúcter fàcullâulo,
as pesÁoas
rnscrilas
numdosregimcs
deprotecçâo
sociâlobrìgâtóriâ.
2. A inscÍiçâorâ protecção
socialobrigatôdaé pÌéüâ
c indispensái€là adesâoà protecção
socialcomplemeÍ'
Íar.
3. No quâalÍodâgofissào,dâacuvialzde
oudaemFesa,osparceirossociaispodemneg@iffasgaraÌtiassociâis.o seusistemadeÍÌìanciamentoe a entidadegestoÌa
dosregiÌì€s.
umavezassinâala
e aprovailapelatu4. A convençâo,
pala
os
teìa,Ìeú foÍçâobígalória
todos queentraÍemno
seucâmpodeaplicâção.
Áíigo 36."
Crmpode âpliciçãomúeriâì

Artieo32.Ô
Contnbuições

üsâ refoÌçâr âs
A protecçãosocial complemerÌtãÍ
pÍeíaçõ€sdos regirnesobrigâtóriosnas evenlüâlidades
monee cuidado\
desâúde
deìn\alide/.velluce.

ques€Ívede baseao qá,lculodas
I A ÍemuneÌação
é escolhidapelo requeÍeÍte
conlribuiçõese preslaçõ€s
indexadosao salfuiomlnimoda Função
entrees@lões
Pública.

AÌtigo 37.'
Edtidadesge3toras

pode
1. A gestão,
emtecnicadecapitalizâção,
bâseadâ
pelaenúdadegestoÍBda pÍotecrâosocial
seÍ
efectÍaala
édete.minado
2-O montante
m€nsaldascontÍibuiçtr€s
obiÌgâlória,poÌ gociedâdes
flnanceirâsgestoras
de funpelaaplìcação
detaÌasà remuÌIeraçâo
escolhid:
poÍ companhias
dosdepensocs.
deseguÌos.porassociâsocial
mutualistasou por institutosde seguraaça
I O requerenle
suportao valorintegÌâldascontribüi- Ées
compÌefientar.
çõ6,
Artigo33.'
2. A constilúçãodosfúdos dep€lsõese dasrcspecR€gimesubsidiáÌio
gestoftsdepededo despacho
conj|llto
tivassociedacles
que
Protecção
tulelam
ãs
Finânças
e
a
dos
MinistÍos
Éqüeoão
sejainclnpatívelcoma suaratürezâ.
Sociâì.
paraos
é & dicâçâo snb6idiá.ia
ú€stercgim€o disposto
t áalMEs po. conlâdeoutrem.
mutualistas
3. Às associâçõ€s
e insúlutosales€gurança
que façama gestâode regimes
socÌalcomplementaÌ
complemenlaÌes
ficâmsoba fttela doMinisténoÍ€sponSocial.
savelpeÌaPÍotecção

V
Capitulo
e dag€ilãofinancêila
OoÍnânciániento

Anigo41.'
InshumeítoÍ dc gestiio

SecçãoI
soclald€cidâdania
Dr prctecaão

L Osplanosdeactil'idâdeâÍ âis e plurianrÌaise o or_
çamefl|oânüaldapÍotecçãosocialobÌigãtóaasãosujel'
tos a âptor"çâodo Mnisiro da Túela e à fiscâlização
financeinejudiciâldefinídana lei

ArtiSo38."
Fìnânciammto
e flnãnciâdaporl
socialdecidadania
1 A pmtecçâo
doEstâdoe Ìeceitâs
doOrçamento
a) Tránsferênciâ
dasâutarqúasÌocais;
dôstiíâdos
oüintemâciorìâis
b) Donúvosnâcionais
cos;
és?ecifi
a PÍojectos
deseniçose
dosuulnâdores
c) Comparüopações
socÌais.tendoemçontaos soìrsÉn'
eqüipamentos
íalÌúliares
ahÍnefitos
oudosagÌegados
so'
naprolecção
eíqüadrâdos
2. OsprogÌaÍìsssociârs
cial de cidâdaniadcvemler progÍânaçãoplurianúÌl e
podemseÍfiÍanciadosatrarésdeumFundoNacionaÌale
constitüido
essencialmeÌìte
Sotidãriedade
e Àssislênciâ,
poÍ lÍansfel€rÌcias
doEslado
doOÌçamento

o relagesÍoÍaaleve
ôlaboraÍanüalmenle
2. À entidade
resuÌ'
aÌe
€
dernonstÍação
e o bâlanço
tónodeactividades
tados.
Artigo42'
G€3tioÍinüceirâ
é felb deformâau_
Enancerra
dosregrmes
l. Â gesÌão
nãopodeÍdoÀsreceitasafectâsa cadarcgi_
to@mizáda,
comoìrtros
parâçlb€ItuladeencáÌ8os
mes€rdesviadâs
dosüâtulhadoÍes
2- O eventuâldéficedo sub-regÈne
PÌiblíca
é colt€ÍtopoÍ
suìertosao Esúlìlto da Função
E\tâdo
e osjums
de
do
Oryâmento
especúca
dolaçCìes
dâs
coo|nbuíçô€s
no
a
â1Ìâsos
r€feÍentes
Íúgânento
ou âos pagâmentos
resDeitaÍtesâ estestrabaÌhadores
óigatórios ao sistemâserãomaiorâdosem 25oÁem
relaçãoà laxaemuso,

socialobdgatótìa
3. A entidâdegestoràdâ pÍotecção
no seu
â
constituição,
podeFopoÍ aoMiÌistÍo daTúela
3. A aplicaçãode fundosde res€wadsYeolì€decelâ
desfinado
a
conceder
firndo
especial
orçamelrlo,de um
plânoanuala s€rapÌo\?dopeloMinisiÍo alaTuielâ,
um
deâcoÍdoçom
extÌaordiíarios,
beneÍicios$rpleúe!ìÍâres
lendoes conÍacritériosde ggiurança,rendibilidade€
a ptsvercmd€creto
asmodalidades
liqúdez.
AÌtigo 39.'
4. A etrtidadeg€storadâ Fotecçãosocialobrí8atóriâ
Iístrrrm€ntosdegestão
aperusptdc alierur osseusb€nsìmóveismedianteautoânuâise pluÌiaflüâise osor_ ÍizaçãodoMinistrodaTuteh.
Os plarosdeactiúalâales
çâmenlosãnuârsde pÍote{çâosocialde cidâdaniâsão
Artigo43'
doMinistrodatuteÌae àfisçaìização
sujeitosa âpro\'âção
deâdminiúraçilo
Despesâs
finânc€iÍâejudicialdeÍnidânalei.
3ê6çã0ll
.ocialobÍgabria
Daprotecçâo
Artigo40.'
Firanciamento
A protecção
socialobrigatóriaé fnâociadapor:
a) ConÍibuiçõ€sdosÍabalhadoÌese daselüdades
empregadoÍâs;
b) Jutosdemoradevidospeloãtrâsônopagâmen1o
dascontíìbúções;
c) ValoÍesÍe$llânrcsdaaplicâ("iodesângõcs:
d9pabimónio;
d) Rendim€ntos
doOrçâmeítodoEstâdo;
e) Transferênciss
legâdose herarÌças:
alonativos,
f) Subsíúos,
pÌevistasm Ìei;
g) Cômpânicipâções
asploveniefies
h) OutÍasÍêc€itâs.nom€âdaúenle
detaxaçãodaslicençasde exploÍaçãode Ìecüsos
ÌìatìÌÌâisedecon$.mosdelÌrxoe boÍLssuÉríluos.

k.-

dosÌegimese even1, Às despesas
de adrnittistraçâo
peÌàsrespectÍBsfoúes aÌe
tuâlidadessâo suportadas
finânciamento,podendos€r distribüldasproporcionâÌ'
menteaosencaÌgos.

anüaisde adminisÍaçâoale\€m,telÌ'
2. As desp€sâs
fixat-seêm valoÍesque nâoultrapâssem
denciâlrÌÌente,
poÍ
sete centodâsrec€ilascobmalas.
3. No qüadtoda Lei do OrçamerÍodo Estàdoe sem
nosnúmeÍosaníelioconstântes
prejuizodâsdìsposiçôes
ies oodeserdecididoquem lodoouempaÍe. âsdesp€locial obngatóna
oa'd" íLncio*,neotodâ prolecção
poÍ tranderênciâs
daqúoleO.çalì1ento.
sejamsupoÍtadas
AÍigo 44'
Bascdoincidêncirdascontribúçõ€s
por
L As ÍemuneÍaçõesdeüdâs aos trabalhâdoÍes
do
trâbâlho,
dâ
legislação
contade outreÍL nos teÍmo
estãosujeitasa conúbúÉes pam a protecçãosoçìal
obrigâtóí4.

2. A eÍtidade empregadoÌaé obrigadaâ entregaÌ,com
periodicidade a defiíjÍ por decreto-lei. dêclâLíâção
de
remüneraçôes
da gual constepaÌa câalaum dos tÍabâlhacloaesâo seu s,erviço,o 1€loÌ total das ÌemÌrn€rações
sobreas quâisincidam âs contribuiçõ€s.
3. No cìso dosFabalhadoresindq)endenlese dostaincuÌadosao rcginre volu_trtâriqas contribui@s incidem
sobÍeâs remÌmem@ escolhidâs.
Artigo 45."
Türr de coÀlÍibriçâo
1 Nos ternos dffioidG poÍ al€cÍEto-lei,âs ta\as ale
conÍibuitro do iegiDe d(,s trabâlbadorespor cotrta de
ouüem sãoaepartidasentÍe as erÌtidâdesempregadomse
os tÍabalÌìadores.úo po&{do a larcelâ mpuladâ âo
kâbalhâdoÍe\ceder os 50plodo tolâj de cadâuma daque_
las laxas,
2. A t&râ de coltribuiçâo fica lolalmeÍte a c€Ígo chs
edidades empregadoÍâsno câsodâ cobeÍtÍâ do6 riscos
prcfissiotrâis.
3. As tâxasalecontdbuiçãodo ÍÊgimedosFabalhâdo_
res independentese dos inscritos no Íegime voluntáÌio
sãoiguaÌmentcdefinidaspoí decreto-lei.
4. As te\âs de contribuiçãosãoÍixadâsde modoâ que
as rcceilas totais de câdaelenruâlidadepermilam cobÌü o
conjunlo 0aÁ despesáscom prestaçòesdessá mesÍna
eventüúdâde e â pa(ela de adnÌinislrâçãoinputâdâs,
bem @mo constituiÌ a6cotrespondentes
reseÍvBse irodo
de ÌÌÌaÌìelo,
Artigo 46."
Rerpons{bilided€ da3entidâdes empregsdorâg

ìt

i. A_erìüúdeempregadom
c Íesponsável
pelo pâga_
meDto0o conjuotodasconhbuiçôesderidaÁá entidáde
g€stoÍada pÌotecçãosocial obÌigatóriâ, inclúúo a parceÌa a calgo do trabalÌìador,que s€Íi descontâdana rcmuÍe&çáo respectil?,
2. O habalhadoÌnãopodeopoÍ-seaosdeg@ntosa que
e$ri suj€iÌro.
I fu mDtÌrbujdes da enúdadeempregâdorasáoda
suaInleìrae cìclnÁi\aresponsabilidâde.
sendonúIae de
neúüm efeito qüalquet convengãoem coútÍário.
AÌtigo 4?."
Prazo de prqcrdção das contúbúçõeb
As conlribüçõès e os r€spectivosjuros de mord pr€s_
cÍevemío pm7n alel0 ânos,a conlal dâ alatÂeÍ quesão
devidos.

SeoçãoI
Dapfotecção
soèíalcomplenenkr
Artrgo48.o
Finândâüento
À protecçãosocial coÍnplemenlâÌé fulanciadapor
conúboições
dosuabalhâdores
oudeslese dasenüdãales
eÌnprcgaaloÍaìs
or1poroutÌâsfoÌmaspÍ€vistasemco ,erìçã0.
AÌtigo,19.o
Orçâmento e coítls
O orçamentoe âs contâsalâpÍot€cçãosocialcomplemefiâr sãosujeilosa aprol?çãodo MiDìstÍo da tut€lâ.

Câpituto
Vl
Daorgadzação
è paÍlicip.ção
SecAão
I
gêrats
oasDbpogíçõêe
Aíigo 50."
Cons€lho
NacioÌal deprotecçãoSociâl
l. O CoNelhoNacionalintêgÍa .€preserÌtantes
dâs
partesi{eressadas€ fiúciorìajunto do pri]neiroMinislm, comogaÌantiadeactuação
independente.
2. O CoíselhoNacionâlteÍna compe€nciâ
seguinte
a) E instânciade concertaçâo
e de infonnâ9âo
dos
podeÍespúblicos.at avésalaemisMode!,âÍe€eres
sobr€questôes
rêspeitantês
à Fotecçãosociâlì
b) AcompanlÌâ
o funcionamento
daproEcção
socrâj
pâÌa\,€rificâÌse os objeclivose fins esÍloa seral_
cdçadose, rcste âmbitq emiterccoúenala€€s
âo
poderexecutrvo;
c) ElaboraascoüassociaisdânaçãopamavâÌiação
periódicâdo estadodâ pÍotecçãosocialdecialsdâ_
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