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    Preco deste nimero— Kz 8.00 

  

* 
  
Toda 4 correspondéencia, quer olicial, 

quer rejativa a-anuncios e¢ sasinaieras 

  

    

1 ‘O preca dos antincios 6 de he 224% 

  

{ 

| Apo |! a fjinha, acrescidb do respective impos 
do «Didrio da Republicus, deve oer | b z .. €F 4.85000 || to do selo, dependendo a sua publica 
dirigida & Imprensa Nacional—U.E.E., || A t.* série “a. Ke 700.00 |) g4o do depésito prévie a efecninr na 
em Luanda, Caixa Postal 1306.— End. || A 2° série Kz 700.00 Tesouraria ode ‘Jreprensa  Magional -- 
Teleg.: «lmprensa». | A 3* série Kz 650.00 |! ULE.E.. 

  

IMPRENSA NACIONAL-U. E. E. 

AVISO AOS ASSINANTES 

Todos os assinantes do «Diario da Repiblicay que 

desejern renovar as suas assinaturas pata o préximo 

ano, deverfio remeter a importincia respectiva, até 30 

de Novembro impreterivehmente, a fim de niv sofre- 

rem interrup¢do na remessa., 

Devem também indicar a esta Imprensa, 0 enderecgo 

completo incluindo o nimero da Caixa Postal, e se 

pretendem que o mesmo seja enviado por vin aérea 

ou via normal. 
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COMISSAO PERMANENTE. 
  

. + DA-ASSEMBLEIA DO POVO 
Lei n° 9/85 

de 28 de Setembro 

A consolidagéo do processo revolucionério em que 
o Povo Angolano, sob a direccio do MPLA-Partido 

’ do Trabalho, tem estado engajado, pela completa li- 
bertacao, exige do nosso aparelho do Estado a to- 
mada de medidas. firmes e enérgicas cuja sistematiza- 

.ga0 € Opostuna execuc#o sao indispensdveis.
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Entre as preocupagdes de maior relevo, nesta fase 

em que o pais enfrenta uma guerra nao declarada 

e as accdes banditescas de renegados e¢ traidores ¢ se 

vé obrigado a suster a agressividade ¢ as manobras 

do imperialismo internacional, destacam-se inevitavel- 

‘mente ag relacionadas com a necessidade urgente de 

reduzir os indices de criminalidade. . 

Neste contexto, a resposta célere ¢ adequada dos” 

érgios de administragio da justiga surge como impres- 

cindivel,- nao sé com cardcter repressivo mas também 

preventivo. .* 

Nestes termos, ao abrigo da alinea b) do artigo 38.° 

e do artigo 49.° da Lei Constitucional ¢ no uso da 

faculdade que me é¢ confcrida pela alinea i) do arti- 

go 53° da mesma Lei, a Comisséo Permanente da 

Assembleia do Povo aprova e eu assino ¢ fago publi- 
car a seguinte Lei: 

ARTIGO 1° 

Os crimes a que se refere a Lei n° 5/83, de 30 de 

Julho, cometidos por civis nas dreas sob jurisdigao dos 

Conselhos Militares Regionais serao julgados pelos Tri- 

bunais Militares Regionais. 

ARTIGO 2. 

O Tribunal Militar de Luanda seré competente 

para pzoceder ao julgamento dos crimes refcridos no 

artigo anterior e de outros crimes que causem danos ou 

ponham em perigo os interesses da defesa e segu- 

ranga colectivas pralicadas por civis dentro da sua 

drea de jurisdicdo. 

ARTIGO 3. 

Competiré & Procuradoria Militar da Guarnicio de 

Luanda a instrugdo processttal, o exercicio da accao 

penal e o controlo da Scgalidade, nos cases referidos 

no artigo anterior. 

ARTIGO 4° 

1. Havendo flagrante delito, os crimnes referidos nos 

artigos, 1.° e 2.° bem como os crimes militares serao 

julgados em processo sumdario, desde que © julga- 

mento se possa efectuar nos 15 dias subsequentes. 

2. Fora de flagrante delito, adoptart-se-4 o processo 

penal militar. 

ARTIGO 5. 

1. Das sentencas decretadas pelo Tribunal Militar 

da Guarnicao de Luanda, no quadro das competéncias 

que pela presente lei lhe sio conferidas, que apliquem 

penas superiores a 8 anos de privagao de liberdade, 

caberé recurso a interpor para o Tribunal Militar das 
Forgas Armadas, que se pronunciaré num = prazo 

nunca superior a 15 dias, contados da data de entrada 

do recurso. 

2. A decisio do Tribunal Militar das Forgas Arma- 
das, confirmando ou modificando a sentenca da pri- 
meira instancia, é definitiva e executdria. 

____DIARIO_DA_ REPUBLICA 

3. Sempre que se imponha a pena de morte res- 

peitar-se-4 0 disposto nos artigos 4.°, 5.° ¢ 6.° da 

Lei n° 3/78, de 25 de Fevereiro. 

Vista e aprovaca pela Comissio Permanente da 

Assembicia do Povo. 

Publique-se. 

Luanda, aos !0 de Setembro de 1985. 

O Presidente da Reptblica, Jos# Epuarno bos 

SANTOS. 
7 

POP PAPA ALP GP AI 

PRESIDENCIA DA REPOBLICA 
Despacho n° 3/85 
de 28 de Setembro 

Por ter vindo a assumir, de alguns tempos a esta - 

parte, atitudes pouco consentaneas com os métodas 

de trabalho implantados no Gabinete do Presidente 

da Reptiblica, enveredando néo raro, pela adopgiio de 

sulugdes acentuadamente incorrectas ¢ marcadas por 

excessivo individualisme, determino: 

Cessa, a partir desta data, a comissiio de servico 

do Camarada José Carlos Mouzinho, no cargo de Di- 

rector Nacional do Protocolo do Estado, para o qual 

havia sido nomeado por despacho de 23 de Fevereiro 

de 1982. 

Publique-se. 

Luanda, aos 23 de Setembro de 1985. 

O Presidente da Repdblica, Jost Epuarpo pds 

SANTOS. 

  

Despacho no 4/85 
do 28 de Setembro 

Por conveniéncia de servigo: 

Nos iermos do n° 3 do artigo 13.° do Decreto 

n2 25-A/80, de 1 de Abril, nomeio o Camarada An- 

ténio Augusto Sebastido Albuquerque, para exercer, 

em comissdo de servico, as fungdes de Director Na- 

cional Adjunto do Protocolo do Estado. 

Publigue-sc. 

Luanda, aos 23 de Setembro de 1985. 

O° Presidente da Republica, Jost EpuARDO Dos 
SANTOS. 

Decreto Presidencial n.° 15/85 
de 28 de Setembro 

Havendo necessidade de proceder a ajustamentos de 
natureza estrutural, com o objectivo de colmatar al- 
gumas lacunas existentes nO Estatuto Organico do 
Gabinete do Presidente da Reptblica, até a conclusio  


