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Assernbleia Nacional

LeLsn.os I o2'99.
Resolu;ão n.o 1/99.
Despacho n.o l/99.

Gabineúe ilo Primeiro Minisúro
Dospacho n.o 1709.

biinistério dos i{ s eÕ'.jioq rìstran#Õiroã
e Ccrnani:Ï.alles

Dirocção dos Serviços Admirristrativos e Consulares.

Ministério tlo Flanearnento, Finanças
e CooPoração

Direcção de tr'inanças.

illinissério cla Êklucaçãç e üulawra
Secretaria Goral,

Ministério rlas Infra-Hstruf,uras,
ï{ecursos Naúurais e Arnbients

fnstituüo Na"iïnal cìe Me'ueorologia.

Ministério rla Saúi[e
Despacho n.o 1/99.
Dirocção do Plano, Administraçâo e Finanças.

Direeção Geral ila Cornunicação Soeial

Gabinete da Colnunicação Sociaì.

Anúncios Judieiais e Outros

Â$$EffiBtilÀ HACI0r{A[

tei n.' l/99

Tornando-se nece..sário criar um órgão com atribui-
ções de consulta do Governo em relação a,os programas

de de".envolvimento ecanómico e social e diversas poìí-
ticas sectoriais, e, ainda, de prosseguimento dos objecíi-
vos de Concertação Social entre o Governo, organi-
zações de empregadores e trabaÌhadores;

-Assim, a Âssembleia Nacional decreta, nos termos da
alínea ô7 do artigo 86.o da Constituição, o seguinte:

Artigo l.o
Criaçãl e Naúuroza

l. O presente diploma cria o Conselho Nacional de
Concertação Social.

2. O Conselho Nacional de Concertação Social é um
órgão tripartido de que fazem parte represerrtant,es do
Governo, dos empregadores e dos trabalhadores, em
número igual.

Àrtigo 2.o

Aíribuições

,' O Conselho Nacional de Concertação Social tem atri-
buições de consult,a do Governo em relagão aos progra,-
mas de desenvolvimento económico e social e às políticas
sectoriais da educação, da formação profi.ssional, do
trabalho,do emprego e da segurança social, prosseguindo,
ainda, objectivos de concertação social ent,re o Governo,
organizações de empregadores e organizações de traba-
lhadores.

Artigo 3.0

ComFe6ência,s

1. Compete ao Conselho }Íacional de Concertação So-
cial, sem prejuízo de outras funqões que a lei lhe cometa:

n/ Emitir parecer sobre os progr&mas de desenvolvi-
mento económico e social bem como sobre os relat<irios
da respectiva execução;

ú/ Emitir parecer sobre os princípios e bases do sis-
tema educativo, da formação profi.ssional, do emprego,
da segurança social, das condições e relagões de trabalho,
incluindo a segurança, higiene e saúde no t,rabalho e a
,protecção nos acidentes de trabalho e nas doenças pro-
fissionais;



nTÁnTo DA REPÚBLICÀ

c) Emitir oarecer sobre os relatórios e informações
refárentes aos instrumentos normativos da Organizaçã'o
Internacional do Trabalho e sobre a participação anual
na Cooferência Internacional do Trabalho ou em out'ras
reuniões da Organização Internacional do Trabalho;

d/ Emitir parecer sobre outras questões econónúco-
-sociais que lhe forem submetidas pelo Governo;

e) Apreciar a evolução da situação económica e

socíal ào País, pelo menos no fim de cada trimestrel

// Promover a concertação so-cial, entre o Governo,
.núdad"s empregadoras e trabalhadores.

2. O Conselho Nacional de Concertação Social ó

obrigatoriamente consultado pelo Governo em relação
as seguintes matérias:

a) Projectos de legislação do trabalho que -criem ou
alt"rem as condiçõesì relações de trabalho individuais;

ÓJ Projectos de legislação relativos às associações sin'
dicais, aisociações de empregadores, bem como sobre o
exercício do dlreito à grève e o exercício do direito à
oegociação colectiva de trabalho;

c,) Programas especiais de restruturação de sectores
de âctiviãades económicas, financiados quer pelo Orça'
rrrento Geral do Estado, quer por organizações interna'
cionais ou de progra,mas de cooperação, sempre que te'
nham reflexos potenciais nos níveis de emprego ou nag
condições de trabalho;

d) Programas- de apoio tecnico ou financeiro ao desen-
volvimento do 

-sistema 
educativo e da formação pro-

fissional.

3. No âmbito das funções de conce rtaçáo social,
compete ao Conselho Nacinoal de Concertação Social.

o) Celebrar acordos de concertação tripartida, me-
diante iniciativa de qualquer das partes;

ó,) Promover, a pedido de, pelo menos duas partes,
a conciliação de coflitos colectivos de trabalho que este-
jam a afectar gravemente a actividade económica ou a
lrejudicar a satisfação de necessidades sociais básicas
da população;

c,) Propor recomendações quanto à evolução anual
dos salários nos sectores produtivos público e privado,
tendo em conta ag necessiclades de crescimento econó'
mico, aumento da comgetitividaic e da produtividade,
cortrolo de déficit público e da inflação e critérios de
equiclade social, defesa e promoção do emprego.

4. Ào Conselho Nacional de Conceúação Social ó
reconhecido o direito de iniciativa as matérias consul-
tivas próprias das suas atribuições, em termos a, regu-
lamentar por decisão do Conselho de Ministros, depois
de ouvido o próprio Conselho.

õ. O Conselho Nacionaì de Concertação Social apro-
vará o seu regulamento interno de funcionamento.

Artigo 4.o

Emissão ile Parecer

l. O Conselho Nacional de Concertação Social devo
çmitir pâ,recer sobre matéria da sua competôncia no prazo
de 90 ou de 30 dias, consoante se trate, resg'ectivament,e,
de pedido norrÍral ou de pedido urgente. Em caso de
justificada necessidade, o prâzo mínimo de emissâo de
p&recer podeser reduzido a l5 diae.

2. Não sendo o parecer proferido nos prâzos referidos
no núnrero ant,erior, poderá o Governo deliberar sem
qualquer condicionamento sobre as matérias em causa,
considerando-se extemporâneo, neste ca,so, o exercício
eventuai do direito de iniciativa scbre as matérias acerc&
das quais o Conselho não tenha emitido pârecer dentro
dos prazos legais.

3. A falta de audição do Conselho Nacional de Con-
certaçãc Social nos casos previstos no n.o ? do artigo 3.o
determina vício de forma dos actos normativos respe-
tivos.

4. A não arguição judicial do vício de forma no prâzo
de trinta dias a contar da publicação, deixa sana,do o
vício e torna válido todos os ac6os praticados.

Arí;igo 5.,r

Ccrnposição

1. O Conselho Nacional de Concertação Social tem a
seguinte composição: 

.-'
a) Um presidente, que se rá o Primeiro-1\{inistro ou o -

membro do Governo em que aquele delegar estas
funções;

ô,) Três membros do Governo, dois dos guais serão,
de preferência, os responsáveis pelas áreas da economia
e f nanças e do trabalho, respeci,ivament,e;

oJ Quatrc representant,es, a nível de direcção, das
organizações de empregadores ;

d,) Quatro representantes, a nível de direcção, das
orga nizações representati vas de trabalh ado res,

2. O Presidente pode convocar para participar em
reuniões, outros membros do Governo com responsabili'
dade sobre áreas objecto de djscussão, não tendo estes,
porém, direito a voto se o número de membros do Go-
veÍno for superior a quatro.

3. As organizações de empregadores e de trabalha'
dores devem designar quatro representantes efectivos
e quatro suplentes, que substituirão aqueles na,s sua,s.9
a,usências, irnpedimentos e perclas de mandato, salvo -
õe, nest,e caso, for indicado novo representante efectivo.

Artigo 6.0

Manilato

l. A perda de rnandato dos membros do Conselho
Nacional de Coocertação Social pode ocorrer por impe-
dimento proìongado, por renúncia ou pela perda de
qualidade em que se fundamente o artigo anterior.

2. Á. organização cujo o membro perdeu o mandato
pode designar um novo membro efectivo sendo, subs-
tituído, na falta de designaçâo.por um elemento suplente.

Artigo 7.o

Órgãos

O Conselho Nacional de Concertação Social tem os
seguintes órgãos:

o,) O Pleaário;
ô/ O Secretário-Geral.
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Artigo 8.o

Plenário

l. Compete ao plenário o exircício das competências
previstas no artigo 3.o cabendo-lbe ainda:

a) Lprovar o progra,ma, anual de actividades e a pÍo-
posta do orçamento anual;

ô,1 Aprovar o regulamento interno;
c,) Aprovar o relatório anual de actividade;
d,) Aprovar as actas das reuniões.

2. O Plenário é convocado pelo Presidente, o qual fixa
tanrbém, a sua ordenr de trabalhos, gue é sempre dada a
conhec.er aos respectivos membros com antecedôncia
mínima estabelecida no regulamento interno.

il. Por deliberação do Plenário e com o objectivo por
este definido, poderão ser constitu{das comissões espe-

. cializadas, integrando, em igual número represeotanteg
do Governo, dcls empregadores e dos trabalhaclores.

4. As partes podem fazer-se representar qas comissões
especializadas previ.-tas no núnrero anterior, pcr téc-
nicos por si designados, mas os trabalhcs nelas desenvol-
vidos só poderão ser agendados ern Plenário depois de
admitidtis para o efeito, pela maioria dos membros da
co missão especializada.

Artigo 9.o

Secretário- Geral

I O Secretário-Geral é nomeado pelo despaeho do
Primeiro l\finistro.

2 Compete ao Secretário-Geral de acordo com a orien-
tação do presidente, âssegurar o funciorameuto do Con-
seJho Nacioaal de Concertaçào Social e em especial:

a) Orgatizar e acomFanhar os trabalhos do PÌenário
- e das comissões especializadas, incluindo o respectivo

expediente de convocação, funcionamento e divulgação
das deliberações;

b) DiÃgtr, coordenar e orientar os serüços de apoio
técnico e administrativo, zelando pela legalidade dos
actos administrativos e financeiros e pela gestão do
património;

c,) Assegurar a, prepa,ração de programa de actividades,
da proposta do orçamento e do relatório anua! de activi-
dades;

d,) Promover a cooperação com instituições públicas
ou privadas ou com peritos independentes para a realiza-
Ção de estudos ou trabalhos especializados relacionados
com o progra,m& de actiüdades, e propor ao Plenário a
sua reaìização quando envolvam pagamentos a terceiros.

3. O exercício de funções do Secretário-Geral pode ter
lugar a tempo inteiro ou a tempo parcial.

4. Para os serviços de apoio técnico e administrativo
do Conselho, podem ser requisitados ou destacados a
tgmpo int-eiro cu a tempo parcial, funcionários dos qua-
dros da Administração Central do Estado.

Artigo l0.o

Reuniõos

1. As reuriões são convocadag com antecedência
mínima de três dias úteis.

2. As reuniôes podem seÍ suÊpensas e retomadag sem
quaisquer formalismos, sempre que a ordem de trabalhos
não seja esgotada e se preveja a necessidade da sua con-
tinuação.

3. Das reuniões do Conselbo Nacional de Concertacão
Social serão lavradas actas que serão distribuídas aos
seus membrog.

4. As reuniões do Conselho Nacional de Concertação
Social não são abertas à comunicação social, sem pre-
juízo do Presidente, ouvidos os restant,es memblos,
poder autorizar a divulgaçãc, no final de cada reunião,
de uma nota informativa da qual consiste, de fcrma
sucinta, as matérias discutidas e os resultados da reunião.

5. As a ctividades do Con.qelho Nacional de Concertação
Social constarão do relatório anual a que se referó a
alínea, c,) do n.o 2 do aríigo anterior, o qual será tornado
púbÌico.

Artigo ll,o

Deliboraçõos

1. O Conselho Nacional de Concertação Social delibera
apenas em sessão plenária, com a prese:ìça das três
partes e de pelo menos dois terços dos seus menrbros.

2. As deliberações são tomadas por maioria absoluta
dos votos dos membrcs presentes, sendo, porém, Íìece$-
sário que pelo menos metade dos membros presentes
das organizações de empregadores e de trabalhadores
votem a favor.

3.À votagão é nominal
podendo qualquer membro
do respectivo voto.

e não admite abstençâo,
ditar para a acta o sentido

Artigo l2.o

Natureza oxcepcional ilas ileliberações

- l. As deliberações tomadas ao abrigc da alínea a)
do n.c-3 do artigo 3.o vinculam todas as entidades, pel-
soas singulares ou colectivas, filiadas nas organizações
subscritoras dos acordos de concertação social.

-.2. Á.y condiçôes alcançadas ao abrigo do disposto na
alínea ó/ do n.o 3 do artigo 3.o têm foiça jurídiõa vincu-
la1,i va em relagão às empresas e aos trabalhadores fiìiados
nas associacões sindicais e patronais que sejam menrbros
das organizeções com assento no Conselho nacional de
Concertagào Social, subscritoras dos textos de concilia-
Èão.

3. O Secretário-Geral deveró certificar ao servigo com-
petente da Administração do Trabalho as deliberações
referidas nos números anteriores, juntando os insiru-
crentos acordados e subscritos pelas partes, p€Ir& efeitos
do depósito e dos demais termos relacionados com &
cntrada ern vigor e a publicação.
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Àrtigo 13.o

Meios para funeionamsnio

l. Os meios financeiros necessários ao funcionament'o
do Conselho Ì{acional de Concertação Social serão
inscritos no Orçamento Geral do Est'ado.

2. O Governo disponibilizará,, enquanto não for viável
dotar-se o Conselho de uma sede e de quadro de pessoal
próprio, iustalações adequadas ao ncrms,l funciona-
mento do Conselho Ì\Tacional de Concertaçãc Sociaì e

proporcionará a esíe, nomeadamente nos termos pre-
vistos nos n.os 3 e 4 do artigo 9.o, o pessoal administ,ra-
tivo e técnico que as circunstâncias requeiem.

Artigo 14.o

Cooperação ccrn Conselhas lÍoxrólogos

O Conselho l[acional de Concertação Social tem auto-
nomia para estabelecer protocolos de ccoperaçãc com
ConseÌhos estrangeiros com Íins idênticos e similares,
designadamente com os dos demais países de língua
portuguesa.

Artigo 15.o

Disposiçâo Transitória

1. A primeira designação dos membÍos a, que se refere
a alínea c,) do artigo 5." é feita pela direcção da Câmara
do Comércio,'lndústria, Àgricultura e Serviços de

S. Tomó e Príncipe.

2. A primeira designação dos membrcs a que se refere
a. alínea tI) do arbigo 5." é feita, respectivamenl,e, pelas
direcções nacionais da Organização lrüacional dos Traba-
lhadores de S. Tomé e Príncipe, e pela União Geral dos
TrabaÌhadores de S. Tomó e Fríncipe, cabendo a cada
uma a indigiiaçãc de metade daqueles membros'

3, As designações a que se ref,erem os números ante-
riores são comuni cadas ao Presidente do Conselho Ì{acio-
nal de Concertação Social nos quinze dias posteriores
à not;ficaqã.o ofi.cial que este deve dirigir para o efeito
às organizações referenciadas nos números anteriores'

4. Da Írotificaçã,o oficial constará, também, a identifi-
cação dos rnembrcs do Governo qÌle, nos termoe das
aÌíneas a) e b) clo n.o 1 do artigo 5.o têm assento no Coo-
selho Nacional de Concertaçã,o Social.

6. A noiificação oficial & que se refere o n.o 3 deste
arl,igo é feita no prazo máxinro de trinta dias a contar
da data de entrada em vigor dest,e diploma.

Artigo 16.o

Egrtraala ern vigor

A presente lei entra em vigor nos termcs legais.

Àssembleia Nacional, em S. Tomé, acs 15 de Dezem-
bro de 1998. - O FresiCente da Assembleia Nacional,
I ranc'í,sca E ortun ato P ìres.

Promulgada ern 1l de Janeiro de 1999.

Publique-se.

O Presidonte da ïìepúbliea, Mrounl ANEos DA CUNEI
Lrseoa Tnovoane.

[,ei n.'2/99
ESTATUTO R,EMUNERATORIO DOS CAR,GOS

POLÍTICOS REGIO}TAIS

A Lei n.o 1/97 que estabe!ece o Estat,uto R,emunera-
tório dos Tituiares de Cargos Políticos alterou a equipa-
ração que se vjnha praticado com reÌação a,os Membros
dos órgãos do Poder R,egional;

Verifica-se, por outro lado, que houve omissãc na
incJusãc de alguns cargos do Regime .Especial dos refe-
ridos órgãos;

Assim, a Assemtleia Nacional decreta, nos termos da
alínea ô/ do artigo tì6.o da, Constituição, o seguinte:

Aitigo 1.o

Rernunerações ilo Fi^esidoute da Assernbleia Regiocal

I 
- 

O Presidente da Assembleia Regional do Príncipe
percebe mensalment,e o vencimento base correspondent'e
a 65a/o do vencimeato base do Presideate da, RepúbÌica.

2 - O Presidente da AssembJeia Rcgional do Príncipe';;u
tem direiío a um abono mensal ps"ra arJ despesas de repre-
sentação no valor correspondente a ú,5o/o do respectivo
vencimento base, bem como outro de igual vaÌor para
as despesas de ca,rácter reservado.

Artigo 2.o

Retnuoeragõos els Presidelte d,o Governo Regional

I - O Presidente clo Governo R,egional do Príncipe
percebe rnensaÌment'e o vencimento ba,se correspondente
a 6507o do vencimento base do Fresid:nte da República.

2 - O Presid.ente do Governo F"egional do Príncipe
tem direito a um abono mensa.l pãía, as despesas de repre-
sentação no valor ccrrespondente a 650/o do respectivo
vencimento base, bem corno out,ro de igual valor para
as despesas de carácter reservado.

.Artigo 3.o

Remuneragões d.os -Qecreíários d.o Govorlro Ragional 
,l

I _- Os Secretários do Governo Regional do Príncipe "-'
percebem mensalmente o vencimento base correspon
dente a õ5o/o do vencimento base do Fresidente da Repú-
blica.

2 - Os Secretários do Gcverno Regioual do Príncipe
têm direito a um abono mensal païa as despesas de repre-
sentação no valor correspondenl'e a 55o/o do respect'ivo
vencimento base, bern como out,ro de igual valor para
a,s despesas de carácter reservado.

Artigo 4.'

Remun*açõss do Secretário Permanente tla
Assembleia Regioaal

f - O Secretário Permaneote da Assembleia Regional
do Príncipe percebe mensalmente o vencimento base
correspondente a 40o/o do vencimento base do Presi-
dente da República.

2 - 
() Secretário Permanente da Àssernbleia Regional

do Príncipe tem direito a um abono mensal para as des-
pesas de representação no valor correspondente a 40a/o

do respectivo vencimento base, bem como outro de igual
valor para as despesas de carácter reservado.


