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AVISO AOS ASSINANTES 

Todos os assinanies do «Diario da Republica» gue 
descjem renovar as suas assinaturas para o proximo 
ano, deverio remeter a importancia respectiva, até 30 

de Novembro impreterivelmente, a fim de nao sofre- 
rem inferrupgéo na remessa. 

- Devem ‘zmbém indicar a esta Imprensa o enderego 
completo incluindo © mimero da Caixa Postal e se 
pretendem que o mesmo seja envindo por via aérea 
ou via normal. 
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Lei n. 8/89 

de 2 de Dezembro 

As razGes que levaram a Lei n.° 3/81, de 14 de Agos- 
to, a estabelecer, por razGes conjunturais e a titulo 

Iriinsitério, determinadas restrigdes & udniissdio de li- 

berdade provisoria durante a instrucho criminal ¢ 
preserever também um regime restritivo da liberdade 
dos infractores que devam ser julgados em  processo 
suimario, mostraram-se ultrapassados. 

Deste modo, pelo que respeita ao primeiro aspecto, 

fot ja publicada a Lei nm." 1/84, de 24 de Janciro. 

Importa dar agora uma nova formulacéo ao n.° 2 

do artigo 67.° do Cédigo de Processo Penal. mais de 

acordo com as necessidades reais da administragao da 

Justiga ¢ as capacidades dos estabelecimentos de de- 

tengio dos arguidos em processo sumério. 

Assim, nos termos da alinea b) do artigo 38.° da 

Lei Constitucional e no uso da faculdade que me é 

conferida pela alinea /) do artigo 53.° da mesma Lei. 

a Assemblcia do Povo aprova ¢ cu assino ¢ faco publi- 
car a seguinte Lei: 

Artigo 1°.—O n 2 do arti 

Processo Penal passa a ter a seguinte redaceao: 

2. O réu 2 que seja imputado crime punivel com 

pena superior a um ano de priséo manter- 

-sc-4 preso até final do julgamento, mesmo 

que a captura se fagca a horas em que o 

tribunal nao se encontre aberto ou nao 

possa desde logo tomar conhecimento do 

facto. 

Art. 2.°—A presente lei é de aplicacio imediata ¢ 
abrange os casos pendentes. 

Vista ¢ aprovada pela Assembleia do Povo. 

Publiquc-se. 

Luanda, aos 2 de Dezembro de 1989. 

O Presidente da Reptblica, Josf Epuarpo bos 
SANTOS.


