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de 3 de Mal'~o

1.A politica econornica de resistencia e caracterizada
pela construcao de uma economia planificada, na qual
coexistirao tres sectores: as unidadcs economicas esta
tais, as cooperativas e as empresas privadas.
Para fazer face as necessidades da rcsistencia devera

a actuacao dos trcs sectores arras mencionados ser coor
denada, de modo a permitir a reorganizacao e 0 au
mente da producao de bens essenciais a melhoria das
condicoes de vida das massas populares c ainda a
assegurar 0 apoio economico 11 guerra anti-imperia
lista.
A cconomia de resistencia deve eontar fundamental

mente com as forcas nacionais anti-imperialistas e,
assim, responder firmemente ao bloqueio economico e
a dcstruicao sistematica do aparelho produtivo nacional
que os inimigos do povo angolano tentam neste mo
mento realizar.
A criacao da base material e tecnica desta econo

mia exige 0 alargamento da cooperativizacao, e:n como
o desenvolvimento de urn sector estatal que efectivc 0
controlo das grandes e medias industrias estrategicas.
E por outro lado fundamental que se maximize 0

aproveitamento dos recursos existentes, muitos dos
quais Ioram abandonados pelos colonos e sao neste
momenta improdutivo.
o sector privado devera, na economia de resistcncia,

ser encorajado e apoiado peJo Estado, desdc que res
peitc as linhas gerais da politica economica e laboral
definida pelo MPLA.
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2. Foi exactamente a situacao caotica, herdada do
colonialisrno e agravada pela guerra irnperialista, que
criou a ncccssidade de regular imcdiatamente as con
djc;oes de nacionalizacao de algumas empresas e dos
bens abandonados ou pertencentes a traidorcs.

Os meios de prcducao nacionalizados poderao ser
entregues a unidadcs economicas estatais ou a coopcra
tivas de producao, agricolas ou industrials. Sera deste
modo, possivcl democratizar as estruturas econ6micas
do nosso pais, avancando na industrializacao auto
-centrad a c na cooperativizacao da agricultura e da
pequcna industria.

As condicocs de indemnizacao dos titularcs dos di
reitos relatives aos bens nacionalizados serao negociados
entre 0 Estado e os interessados, a fim de se salva
guardarern os seus interesses e os interesses mais ge
rais do povo angolano.
Os sabotadores da econornia nacional c os traidores

a IULa de libertacfio, esses nao terao direito a qualqucr
indernnizacao, scndo a nacionalizacao dos scus bens a
justa resposta do povo angolano aos crimes que tenham
praticado.
3. A prcscntc Lei vern tambem ocupar-se da gestae

das unidades cconornicas cstatais, ja existentes ou que
venham a ser criadas, estabcleccndo as bases gerais
que deverao reger as rnesmas.

Trata-se de dcl'inir urn estatuto unif'ormc que ira pau
tar, na presente fase de economia de resistcncia, 0 irn
portantc sector cstatal da economia, garantindo duas
exigcncias basicas: a de que as unidades cconomicas
.estatais estejam ao efectivo c exclusivo service dos
interesses do povo angolano e que 0 sell luncionamentc
seja nortcado pela mais rigorosa racionalizacao ceo
nomica.
Ao tracar-se a organizacao das unidades econornicas

estatais, definindo quais os scus orgaos e a composicao
e atribuicoes dos rnesmos. ao estabclecer-se 0 grau de
ligacao e dependencia entre cac1a uma dessas unidades
C 0 Estado, tove-se sempre prescntc a prcocupacao de
garantir, por urn lado, 0 necessario c correcto enqua-
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ARTfGO 1..

(Naclonallzaeao de empresas)

1. 0 Conselho da Revolucao pcdera, em caso de
especial interesse para a economia nacional e sob pro
posta do Consclho de Ministros, dcterminar a naciona
lizacao cia totalidade ou de parte dos bens das empresas,
nacionais ou estrangeiras, que venham a ser conside
radas importantes para a economia de resistencia.
2. A determinacao das empresas a nacionalizar sera

feita com base em qualquer dos seguintes factores:
a) Tipo de actividade;
b) Volume de emprego;
c) Situacao monopolista;
d) Incidcncias cambiais;
e) Localizacao,

3. 0 Conselho da Revolucao podera ainda, sob pro
posta do Conselho de Ministros, determinar a naciona
lizacao da totalidade ou de parte dos bens das em
presas em que se tenha verificado uma intervencao
do Estado nos termos do Dccreto-Lei n.O 128/75. de
7 de Outubro, quando considere que a sua perrnanen
cia no sector privado e contraria ao interesse nacional

TiTULO I
Da nacionaliza9ao e confisco de empresas

e outros bens

dramento das unidades economicas estatais na politica
sectorial e regional que vcnha a ser definida pelo Plano
Nacional e, ror outro lado, 0 principle fundamental
de que a sua gestae devc estar assente 110 controlo do
Estado e na efectiva participacao dos trabalhadores
a todos os nivcis,

Nestes terrnos,
Ao abrigo da alinea a) do artigo 38." da Lei Consti

tucional e no lISO da Iaculdadc confcrida pela alinea e)
do artigo 32." da mesma Lei, 0 Governo decreta e ell
promulgo c seguinte:
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ARTIGO 2.-

(Nacioaalizacao e participaeao no capital social das
<, empresas COllI dcbitos para com 0 Estado)

1. 0 Conselho da Revolucao podera, sob proposta
cia Conselho de Ministros, determinar a nacionalizacao
cia totalidadc Oll de parte dos bens das ernprcsas que
renham sido objecto de apoio financeiro por parte de
instituicoes de credito do Estado e que nfio tcnharn
aplicado esses financiamcntos em operacoes de inte
resse para a respectiva empresa c para a economia
nacional.
2. 0 Conselho de Ministros podera, por outre lado,

dcterrninar a transformacao compulsiva dos creditos
releridos no mimero anterior em capital social da em
presa devedora.
3. A rcsolucao do Conselho de Ministros a que se

refcre 0 numero anterior, implica a alteracao imediata
do pacto social de ernprcsa em causa e e titulo bas
tante para 0 registo dessa alteracao na Conservatoria
do Registo Comercial,

ARTlGO 3.·
(Confisco por sabotagcm economica)

o Consclho da Revolucao podera, sob proposta do
Conselho de Ministros, dcterrninar 0 confisco das em
prcsas ou dos bens des cidadaos nacionais ou cstran
geiros que pratiquem, nas unidades economicas em
que exercem fun90es de administradores, directores,
gerentes, delegados do Govemo ou rnernbros de Co
missocs de gestae, qualquer dos seguintes actos:

a) Descapitalizacao OU desinvestimento significative
e injustificado;

h) Dcsvio de Iundos cia actividade corrente cia
unidadc econornica que impeca 0 curnpri
menlo das suas obrigacocs;

c) Reducao injustificada dos niveis de producao
cia unidade economica:

d) Reductio ou paralizacao da producao iOU da
importacao de beos essenciais a economia de
resistencia:
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a) Se ausentem injustificadamente do terntorio na
cional por um periodo superior a quareuta
e cinco dias:

b) Tenham, de qualquer modo. colaborado com
organizacoes fascistas, designaclamente com
a PIDE/DOS, PIM/GAP IGBI, FRA e
ESINA;

c) Colaborern voluntaria e activamente com orga
nizacocs anti-nacionais, designadamente com
a UPA-FNLA/UNITA, FLEC e ELP;

Poderao ainda ser nacionalizados, nos termos do
corpo do artigo anterior, os bens dos cidadaos nacionais
ou estrangeiros que:

A.RTIGO 4."
(Outros casos de coniisco)

e) Reductio ou paralisacao injustificadas de acti
vidades rclacionadas com a exportacao que
contribuam para a deterioracao da balanca
de pagamentos do pais;

f) Constituicao injustificada de stoks de produtos
acabados que afecte 0 normal abastecimento
publico ou favoreca praticas especulativas;

g) Inutilizacao ou deterioraciio dolosa ou negli
~eme de meios de producao, bem como des
vio..:; des rnesmos que tenham por conse
quencia a reducao ou paralizacao cia activi
dade da respectiva unidade econornica;

h) Destruicao ou detcrioracao de produtos, desig
nadarncnre os produtos essenciais ao abas
tecimento publico:

i) Encerramento total ou de seccoes significativas
da unidade economica, sem previa autori
zacao das autoridades publicas competentes:

j) Acordo ou prornessa de alteracao de salaries,
remuneracoes, regalias ou quaisquer outros
beneficios em vigor na unidade economica,
que comprometa a sua situacao financeira;

k) Cornercio com 0 inimigo ou apoio Iinanceiro ao
mesmo,
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ART1GO 7.·
(Efeitos da nacionalizacilo de sociedades)

1. Os 6rgaos socials das sociedades nacionalizadas
serao dissolvidos na data da respectiva nacionalizacao.

2. Cabe ao Conselho de Ministros, nas sociedades
que mantenham a personalidadc juridica, norncar os
membros dos orgiios socials dissolvidos nos terrnos do
numero anterior.

3. Quando houvcr lugar a constituicao duma nova
entidade jurldca, sent nomeada pclo Consclho de Mi
nistros uma Comissao de Emergencia, que asscgurara
a gestae da unidade cconomica ate a entrada em fun
cionarncnto dos orgilos previstos nesta Lei,

4. A Comissao .de Emcrgencia fara 0 inventario do
activo e do passive da sociedade nacionalizada, a Iim
de procedcr a sua transtcrencia para a nova entidade
jurldica.

ARTIGO 6.·
(Titularidadc dos direitos relatives a08 bens

nacionalizados)

A partir da data da nacionalizaciio, os dircitos rc
lativos aos bens nacicnalizados considerarn-se trans
mitldos para 0 Esiado, para todos os cfcuos legais,
indcpendentcmcntc .de quaisquer Iormalidades, livres
de onus ou encargos que sobrc e'cs incidam, sem pre
jnlzo do direito a indernnizacao dos seus anteriores
titulares, nos CaS(15 em que a ela houver lugar.

ARTIGO 5."
(Instruefies dos processos de confisco)

A instrucao dos processos de confisco a cfectuar nos
terrnos dos artigos 3.<' e 4.° da prcsentc Lei cabe aos
services ou organismos publicos que superintendent no
ramo .de actividade em que se insere a utilizacao dos
bens a nacionalizar,

d) Pratiquem infraccao cambial, fiscal, aduaneira,
contra a saude publica ou contra a economia
nacional.
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1. As condicoes de indcmnizacao dos titulares dos
direitos relatives aos bens nacionalizados serao nos
casos previstos nos artigos 1.0 e 2.° da presente Lei,
estabelecidas pOl' negociacao entre 0 Estado e os
interessados.

2. Cabe ao Conselho da Revolucao, sob pro posta
do Conselho de Ministros, deterrninar as condicocs de
indcrnnizacao rcf'eridas no numcro anterior, no easo
de as partes 1130 concluirem qualquer acordo.

ARTlGO 9."
(Indemnizacao )

1. 0 Conselho de Ministros podera determinar a
transmissao da propriedade de bens nacionalizados para
as coopcrativas ou uniocs de cooperativas actualmente
existentes ou que vcnham a ser criadas.

2. As coopcrativas para as quais seja transmitida a
totalidade dos rneios de producao de qualquer empresa
nacionalizada deverao assurnir 0 activo e 0 passive
da mesma empresa.

3. Serao reguladas, no prazo .de sessenta dias con
tados a partir da publicacao da presente Lei, as modali
dudes de cumprimcnto pelas cooperativas das obri
gacoes que venham a assumir nos tennos do numcro
anterior.

ARTIGO 8."
(Transmissao de bens nacionalizades para coopcrativas

ou unioes de cooperativas)

5. Devera ainda a Comissao de Emergencia elaborar,
no prazo de sessenta dias contados a partir da data da
sua nomeacao, 0 novo estatuto organico da respectiva
unidade economica, a fim de 0 submeter a aprovacao
do Conselho de Ministros.

6. Ate a publicacao do novo estatuto organico, a
legislacao laboral em vigor continuara a reger as rela
c,:oes entre a sociodade nacionalizada e os trabalhadores
que se encontrem ao seu servico a data da nacionali
zacao.
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1. Poderao vir a ser criadas a nivel nacional, por
resolucao do Cooselho de Ministros, Comissoes COQr
denadoras de Ramo de Actividadc Econornica, direc
tarnentc dependcntes do Ministro respectivo.

ARTIGO 11.·
(Comissao Coordenadora de Ramo de Actividadc)

2. 0 Conselho de Ministros podera detcrminar uma
difcrente organizacao das unidades econornicas csta
tais nos scguintes GaROS:

a) Dispcrsao .da actividadc da unidadc por mais
de Lima provincia;

b) Grande dispcrsfio territorial das activldades da
unidade dentro da mesma provincia;

c) Diversilicacao das actividades _da unidade por
sectores cconomicos substancialmcnte due
rcnciados;

d) Caractcr multo cspecifico das cmprcsas.

3. A organizacao das unidades cconomicas cstatais
a adoptar nos termos do numero anterior nilo podera,
porem, contrariar os princlpios gerais contidos na pre
scnte Lei. designadarncntc 0 principle da participacao
dos trabalhadores na gestae.

1. Sao orgaos das unidades cconomicas cstatais:

0) 0 dclegado do Governo;
b) A Comissao de Gestae:
c) As Asscmblcias de Trabalhadores,

ARTTGO 10.·
(Orgaos das unidades economicas estatais)

CAPITULO T
Disposicdes gerais

TITULO II
Das unidades econ6micas estatais
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a) Controlar, racionalizar e normalizar 0 aprovisio
namcnto das unidades economicas;

b) Coordenar a gestae .de stocks das unidades ceo
nomicas:

c) Aprcciar e fazer a proposta final dos precos, de
acordo com as propostas elaboradas pelas
Cornissoes de Gestae, e analisar as possiveis
diferencas nos custos de producao, com vista
a sua optimizacao;

d) Coor.denar a gestae financeira das Cornissocs
de Gestae;

e) Fixar os tipos c qualidades dos bens a serem
produzidos, de acordo com as directrizes
do Plano c as propostas das Comiss6es de
Gestao:

f) Coordenar as propostas dc invcstimento aprescn
tadas pclas Comissoes de Gestae, de modo
a racionaliza-las e integra-las nas directrizes
do Plano;

g) Submeter a decisao do Ministerio do Trabalho
e organismos sindicais competentes as pro
postas das Comissoes de Gestae para fixayao
e normalizacao dos vcncimentos, classifica-
9()CS e outras regalias do pessoal;

A Comissao Coordenadora .de Ramo superintendc
na programaciio, organizacao, direccao e controlo da
aetividade econornica do respective ramo, de acordo
com as directrizes tracadas pelo Plano Nacional, ca
bendo-Ihes nomeadamente:

ARHGO 12.·

2. Sempre que necessano, scrao criadas Comissoes
Coordenadoras de Ramo de Actividade Economica, a
uivel provincial, dcpendentes da Comissao Coordena
dora de Ramo de Actividade a nivel nacional.
3. Das Cornissoes Coordenadoras de Ramo fazem

parte os delegados do Governo nas unidades econo
micas publicas e privadas desse ramo e urn delegado
norneado pelo respectivo Sindicato.

11
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ARTIGO 14.·
(Atribl1i~oes da Comissao de Gestao)

Cabe a Comissao de Gestae praticar todos os actos
gerais de direccao da rcspectiva unidade ecouomica e,
em especial:

a) Providenciar Q aprovisionamcnto da unidadc
em bens necessaries ao cumprimcnto dos
planes prcviarnente definidos:

ARTTGO 13.·
(Composi\=ao da Comissao de Gestao)

1. A Comissao de Gestae sera composta paritaria
mente POl' trabalhadores nomeados pclo Governo e
trabalhadorcs eleitos pelos trabalhadorcs cia uniclade
cconomica.
2. 0 numero de elementos da Comlssilo de Gestao

varia de acordo com 0 tipo e dimcnsao cla unidade
economica, nilo devendo ser superior a scis.

3. Os trabalhadorcs da Comissao de Gcstiio nomca
dos pclo Governo scrao escolhldos entre os tra
balhadores da rcspcctiva unidadc ou entre outros de
reconhccida comperencia e idoneidade, ainda que nao
prestando service na unidade economica em causa.

4. Os elementos elcitos pelos trabalhadores suo-nos
em cada departamento, divisao, service ou scccao da
respectiva unidade economica sempre que as funcocs
ai dcsempenhadus sejam substancialmcntc dilercnciadas,
e sob proposta das Comissoes Sindicais da rcspcctiva
unidade econ6mica.

CAPfTULO II
Da Comissao de Geslao

II) Prop or, de acordo com os organismos compe
tentes, cursos de formacao e aperfeicoamento
profissional;

i) Elaborar sistemas de informacao e norrnalizacao
das contabilidades que permitam urn con
trolo das unidadcs economicas.
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I

b) Assegurar a manutencao dos meios de produ
~o;

c) Gerir os stocks;
d) Elaborar as proposias dos precos a serem pra

ticr.dos pela unidade;
e) Assegirar a gestae financcira;
f) Elaborar propos las sobre 0 tipo e qualidadc dos

bens a serem produzidos pela unidade;
g) Elaborur propos las de investimento, de aeordo

com as dircctrizes fixadas no Plano, e sub
mete-las a aprovacfio do delegado do Go
verno;

h) Elaborar as propos las de quadros de pessoal e
respectivas classificacoes;

i) Assegurar a execucao do Plano na respectiva
unidade;

j) Elaborar anualmente 0 relatorio e comas da
gestae, bem como 0 relatorio de cxecucao
do Plano na unidadc, c submete-Ios a apre
ciacao da Asscmbleia de Trabalhadores e
do Govcrno:

k) Adaptar 0 seu regulamento interna as normas
tipo;

I) Difundir na unidadc os conhecimentos sobre 0
seu Iuncionamento geral, por forma a per
mitir a maior intcgracao do trabalho e da
produtividade em cada sector;

m) Definir, em colaboracao com a Comissao Sin
dical, criterios juS[OS para elevacao cultural
e tecnica de cada trabalhador e para 0 aces
so ao ensino cientifico dos trabalhadores que
reunam melhores condicoes praticas:

n) Contribuir para a clevacao do nivel tecnico dos
trabalhadores atraves da discussao conjunta
das deliberacoes tomadas a nivel superior;

0) Sintetizar as analises feitas pclos trabalhadores
por forma a integrar as decisces tecnicas de
gestao no ambito geral da efectiva partici
pa9<10 dos trabalhadores.
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1. A Comissao de Gestae reunc obrigatoriamentc
duas vezes por semana, devendo 0 delegado do Gover
no participar em, pclo menos, uma dcssas reunioes.
2. A Comissao de Gestae rcunc validarncntc estando

presentes a maioria dos seus mcmbros.
3. Das reunifies da Comissao dc Gestae devera ser

lavrada acta circunsranciada, que sera assinada por
todos prcscntes.
4. As dclibcracoes da Comissao de Gestjio sao toma

das POl' rnaioria dos votos dos mcmbros presentcs.
5. Os cas os de em pale na votaciio de dcliberacoes

serao submetidos a apreciacao do dclegado do Go
verno..a quem cabc a sua resoluclio.

6, Poderao ser suspcnsas pelo Dclcgado do Governo
as dclibcli:t<;oes da Comissao de Gestae que ponham
em causa os objectives definidos no Plano ou pelo
Governo, designadamente aquelas que impliquem dis
posicao Oll oneracao de meios de producao e contrac
yaO de cmprestimos ou outros encargos.

7· Da suspensao, que sera executoria, havera obri
gatoriamcnte recurso para 0 Ministro cornpetente, 0
qual decidira da anulacao da dcliberacao em causa ou
do levantamento da suspensao da mesma.

ARTIGO 16.~
(Reunifies e de)ibcra~oes)

1. A Com issao de Gestae devcra, no prazo de trinta
dias contados a partir da data da sua nomeacao, ela
borar 0 sell rcgulamento interno. no qual SeTaO defi
nidas as tarefas concretas que cabcrn a cada urn dos
seus mem bros.

2. 0 rcgulamento interno devers, na distribuiciio
dos peJouros dos mcmbros da Comissao de Gestae.
rcspcitar 0 princlpio de que em cada pelouro sera obser
vada a paridadc cstabelecida no 11.° 1 do artigo 13.0 da
presentc Lei.

ARTIGO 15..

(Regnlamento da Comissao de Gestio)
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1. Os membros eleitos pelos trabalhadorcs se-lo-ao
polo pcriodo de LIm ano, prorrogavel, sendo, no entanto,
o sell mandato revogavel em qualqucr memento pclos
trabalhadorcs, sob proposia da Comissao Sindical.
2. Os trabalhadores norneados pelo Governo se-lo

-ao em comissao de service, por despacho do Ministro
competente.
3.' Os mernbros da Comissao de Gestae .nao poderao

perceber quaisqucr remuneracoes acessorias pelo de
scmpenho dessas funcoes, continuando a auferir apenas
os salaries ou vencimentos a que tinham direito ante
riormcnte it 'sua participacao na Comissao de Gestao-

ARTI{]O IS."
(Estatuto dos membros da Comissao de Gestno)

A responsabilidade perante terceiros dceorrente dos
actos de gestae praticados pelos mernbros .da Comissao
de Gestae sera directa e cxclusivamente assumida pelo
Estado, pcrantc 0 qual os mesU10Srcsponderao civil,
criminal e disciplinarrnentc pelos referidos actos.

ARTlGO 17."
(Responsabilidade dos membros da Comissao

de Gestao)

8. A Comissao de Gestae devera consuJtar previa
mente a Comissao Sindical da unidade quando tenha
de deliberar sobre questoes rclativas a:

a) Alteracao dos quadros de pessoal:
b) Formacao profissional;
c) Alteracao de categorias e reclassiflcacoes.
d) Admissoes, despcdimentos e prornocoes;
e) Previdencia, pcnsoes e refOfmas.

9. As deliberacoes a quc se refere a alinea d) deve
rao scr submetidas a aprcciacao des departamcntos,
divisoes, services ou seccoes interessadas, apos 0 que
serao cnviadas ao Governo , atraves do seu delezado
na unidade em causa, para hornologacao. ~
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1. 0 dclegado do Governo 6 nomeac1o por resolucao
do Consclho de Ministros, sob pro posta do Ministro
competente,

2. 0 delegado do Governo podera superintender si
multancamcntc 11<1 gcstfio cit! rnais de tuna unidadc
cconornica, desde que se trate de unidades do mesmo
ramo de actividade

3. 0 dclcgado do Governo elaborara mensalmcntc
rclatorio circunstanciado sobre a sua actividade e pres
tara contas cia mesma para apreciacao pela Comissao
Coordenadora de Ramo e pelo Ministro competentc,
scndo responsavel perante estc pelo funcionamento e
pelo cumprimento das program as das unidades econo
micas que supcrintende,

ARTIGO 20.·
(Nomeaeao e estatuto)

CAPfTULO In
Do delegado do Governo

A Comissao de Gestae devera prestar ao delegado
do Governo todas as intormacoeg e csclarecimcntos
que por estc lhc sejam solicitados.

ARTI.GO 19.·
(prcsta.;ao de jnrorma~oes)

4. Os membros cla Comissao de Gestae continuarao a
exercer as suas funcoes nos scctores da unidade econo
mica em que S0 encontravam integrados, dispondo, no
entanto, de horatio flexivel que permita urn efieaz
desempcnho das suas funcoes na Comissao.
5. A Comissao de Gestae presta contas semanalmente

ao delegado do Governo na respectiva unidade, reu
ne-se quinzenalmente com a Comissao Sindical e men'
salmente com a Assembleia de Trabalhadores.
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ARTIGO 22.·
(Atrtbuieoes)

Cabe ao deJegado do Governo acompanhar a gestae
das unidades econornicas que superintende e, em es
pecial:

a) Transmitir a Comissao de Gestae as dircctrizes
dimanadas do Governo;

b) Propor solucoes para a resolucao dos problemas
tecnicos e adrninistrativos de cada unidade
economica:

c) Levar a Comissao Coordenadora de Ramo,
apos previa consulta (La Comissao de Gestae
o Plano de investimentos para a unidade
economica:

d) Aplicar sistemas de informacao que Ihe per
mitam exercer urn controlo efectivo sobre
a aciividade de cada unidade econornica e
respectiva Comissao de Gestae:

e) Providenciar a regularizacao dos aprovisiona
mentes as unidades econornicas:

f) Proper it Comissao Coordenadora de Ramo
programas .de Formacao profissional para as
unidades economicas, de acordo com as
suas necessidadcs;

A responsabilidadc perante terceiros decorrente dos
actos de dircccao das unidades economicas praticados
peio delegado do Governo sera directa e exclusiva
mente assumida pelo Estado, perante 0 qual aqueie
responders civil, criminal e disciplinarmente pelos reo
Icridos actos.

ARTIGO 21'
(Responsabilidade do Dclegado do Governo)

4. 0 delegado do Governo dara conta da sua actio
vidade c transmitira as directrizes dirnanadas do Go
verno as Assembleias Gerais de trabalhadores, a rea
lizar mensalmente em cada unidade econornica.

\
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As Asscmbleias tie Trabalhadores a que se refere a
alinea c) do n.O 1 do artigo 10.0 sao:
a) A Assernbleia Geral .de Trabalhadores, em que

participarn todes os trabalhadores da respec
tiva unidadc economica: e

b) As Assemblcias Sectoriais de Trabalhadores,
em que participant, conformc os casos, os
trabalhadorcs de cada departamento, divisao,
service ou seccao .da respectiva unidade ceo
nornica, sempre que as funcoes nelcs descm
penhadas scjarn substancialmentc difcrencia
cas.

ARTIGO 24."
(Tipos de Assembleias de Trabafhadoees)

CAPITULO IV
Das Assembleias de Trabalhadores

1. 0 dclcgado do Governo devera estar prcsente
em.. pelo mcnos, lima das rcunioes sernanais de cada
Comissao de Gcstao rlas unidades economicas que su
perintendc.

2. Devera, ainda, 0 deJegado do Governo participar
quinzenalmente nas rcunioes com as Comissoes Sin
dicais e mcnsalmentc nas Assemblcias Gerais de Tra
balhadores.

ARTIGO 23."
(Reunldes com as Comissocs de Gestao)

g) Prevenir a Comissao Coord.enadora de Ramo
os estrangularnentos, assegurando as llgacoes

'v., intcr-sectoriais;
h) Transrnitir a Comissao Coordenadora .de Ramo

as sugestocs, criticas e propostas feitas pelos
trabalhadores e pela Comissao de Gestae.

ARQUIV
O L

. L
ARA



]9

3. Cabe a Assembleia Geral de Trabalhadorcs pro
nunciar-se sobre tOMS os aspectos da vida da rcspecti
va unidade economica e, em especial:

a) Fazer mensalmente 0 controlo da actividade da
respect iva unidade, bern como dos resultados
obtidos:

b) Pronunciar-se sobrc a elaboracao do Plano no
que se refere a respectiva unidadc;

c) Pronunciar-se sabre os aspectos gerais relacio
nados com a elaboracao do Plano a nivcl
nacional;

d) Exereer 0 direito de critica e auto-critica rela
tivamente a todos os trabalhadores da uni
dade, a Comissao de Gestae e ao delegado
do Governo;

1. A Asscmbleia Geral de Trabalhadores reune obri
gatoriamente uma vcz por rnes e sempre que eODVO
cada:

a) Pela Comissao de Gestae:
b) Pcla Comissao Sindical;
c) Por. pelo mcnos, dais rercos dos trabalhadores

.da rcspectiva unidade economica,

2. Os membros da Comissao de Gestae e 0 delegado
do Governo devcrao obrigatoriamente participar nas
reuniocs da Assembleia Geral a fim de:

a) Darem a conheccr aos trabalhadores as activi
dades desenvolvidas pela respectiva unidade
economica, bcm como os resultados obtidos;

b) Prestarern informacocs sobrc a programacao
das actividades a desenvolver e sobre a previ
sao dos resultados;

c) Prestarem esclarccimentos sobre a elaboracao
e execucao do Plano, quer a nivel da uni
dade, quer a nivel nacional.

ARTIGO 25.0

(Assembleia GeraI)
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a) Fundo de Investimento,
b) Fundo Social;
c) Fundo .de Reconstrucao Naeional.

1. Os excedentes apurados pclas unidades economi
cas cstatais em cad a excrcicio serao cometidos aos se
guintcs Fundos:

ARTIGO 27."

(Gcstiio Financeira)

TiTUI,O HI
Disposi~oes finais e transit6rias

2. Devcrao obrigatoriamente participar nas Assem
blcias Sectoriais os membros da Comissao de Gestae
rcsponsaveis pelo respective pe!ouro.

3· Nas Assembleias Sectoriais SeTaO analisados e <lis
cuiidos os problemas tecnicos 0 de fundamento, quer
sectoriais qucr gerais, bern como todos aqucles que
conduzam a clcvaciio da conscicncia de classc dos tra
balhadores,

1. As Assernblcias Scctoriais reunem obrigatoria-
mente lima vez por seman a e sempre que convocada:

a) PeJa Comissao de Gestae:
h) Pcla Comissao Sindical;
c) Por, pelo mcnos, mctade dos trabalhadores que

integrum, rcspectivamentc, 0 departamento,
a divisao, 0 service OLl a seccao em causa.

e) Pronunciar-se sobre a organizacao do trabalho
e a situacao dos trabalhadorcs da unidade;

f) Dcscmpenhar todas as demais fun90es que lhc
vcnham a ser cometidas per lei ou regula
mente.

ARTfGO 26.·

(AsscmbJcias Sectorials)
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As duvidas que se suscitarem na aplicacao da pre
scnte Lei serao resolvidas peIo Conselho de Ministros.

ARTfaO 2~.~

(Interpretacao e integra~ao de lacunas)

]. Alem dos casos previstos no n-" 3 do artigo 7.°
desta Lei. devers ser constituida uma Comissao de
Emeraencja em todas as unidades economicas cstatais

<::>
que venham a ser criadas.
2. A Comissao de Emergencia cabe organizar a nova

unidade economica e dinamizar, no prazo de noventa
c1ias contados a partir da c1ata da sua nomeacao, 0'
processo de entrada em funcionamento dos orgaos pre
vistos no Titulo II da presente Lei.
3. Cabe ainda a Comissao de Emergencia assegurar

a gestae da nova unidade economica ate a entrada em
funcionamento dos orgfios referidos no numero anterior.
4. Para os efeitos rcferidos na ultima parte do n.s 2

deste artigo devera a Comissao de Emergcncia colabo
rar activamente com a COil1!SSaOSindical da unidade
em causa.

ARTlao 28.0

(Comissao de Emergencia)

2. 0 montante do excedente cometido a cada Fundo
sera deterrninado no Plano, sob proposta da Comissao
Coordcnadora do respective ramo.

3. Enquanro 0 Plano Nacional nao for aprovado
pelo Conselho da Revolucao, deverao as Comissoes
de Gestae propor anualmente ao Governo a distribuicao
dos excedentes pclos Fundos indicados neste artigo.
4. 0 regime juridico dos Fundos referidos no n.O 1

deste ariigo, bern como as regras a observar na organi
zacao da contabilidadc das unidadcs economicas esta
tais, serao estabelecidas pOl' decreto a ser aprovado
no prazo de noventa dias contados a partir da data
da publicacao da prcsente Lei.

21
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Prornulgada em 25 de Fevereiro de 1976.

Publiquc-sc.
o Presiderite da Republica, Am6NIO AOOSTINHO

N£'fo.

Esta Lei entra imcdiatamente em vigor.
Vista c aprovada pelo Consclho cia Revolucao,

fica revogada toda a legislacao que contrarie 0 dis
posto na presente Lei.

ARTIGO 30:
(Revogacao )

ARTfGO 31."

(Vigencia)
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