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Atribui maior eficacia it repressio contra os delitos
anli-econ6micos e de sabotagem economica, abo
Undo qualquer espeeie de cau\iio nos processo!J
respeitantes aqoeles delitos.I,
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LUCIO lARA

E abolida qualquer especie de caucao nos processos
de delito antieconomicos, e de sabotagem economica,
devendo a prisao ser sempre efectiva e cumprida em
campos de producao;

ARTIGO 1.<>

. Atendendo a quese torna nece~sario definir expres
samente 0 que se deve entender por crime de sabo
tagem economica, em ordem a tomar operativo 0
poder judicial. visto que os crimes e as correspondentes
penas devem revestir tipicidade legal. nos termos dos
principios .gerais segundo os quais e licito 0 que a
Lei expressamente nao profbe;

Ao abrigo da alinea a) do artigo 38,0 da Lei.Cons
titucional c no uso da faculdade conferida pela ali
nea e) do artigo 32.', da mesma Lei, 0 Conselho da
Revolucao decreta e eu promulgo 0 seguinte: ,

Considerando que a economia do Pais so pede set
preservada dos golpes do inimigo externo e interno
com medidas que nao the deem margem a manobras
exploratorias au de sabotagem; ' .

Lei n.O 57/76
de 3- de Julho

Sendo n~essario atribuir maior eficacia a repressao
contra os delitos anti-econornicos e de sabotagem eco-
n6mica; ',;: ::'_.

ARQUIV
O L

. L
ARA



6

Publique-se.

o Presidente da Republica, A.NTONIO AGOSTINHO
NETO.

Esta Lei entra imediatamente em vigor.

Visto e aprovado pelo Conselho da Revolucao.

Promulgado, em 2 de Julho de 1976.

ARTIGO 4.°

Os crimes de sabotagem economica serao punidos
com prisao maior entre dois a oito anos e 0 cumulo
das cominacoes previstas nos artigos 3.° e 4.°, alfnea d),
da Lei n." 3/76 e no Decreto-Lei n." 41 204, de 24 de
Julho de 1957.

ARTIGO 3;°

a) Os actos descritos no artigo 3.° e alinea d) do
artigo 4.°, da Lei n." 3/76, de 3 de Mar90.

b) Os desvios de mercadorias para outros fins
e outros destines diferentes dos ordenados
pelos Services afectos aos assuntos econo
micos, ou dados a conhecer aos mesmos
ou previstos em diplomas legais,

Constitui crime de sabotagem economica a pratica
de aetos lesivos da regular evolucao do Processo
Revolucionario, no domlnio da Economia Nacional e
como tal sao tambem considerados:

ARTIGO 2.°
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