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Presidéncia da Republica 

Decreio n.° 54/77: 

Confisea a totalidade dos bens da empresa Sonortc — 

Sociedade de Construgdes e Montagens, S. A. R. L., 

com sede na Zona do Cacuaco, considerando-a desde 

ja dissolvida. 

Ministério da Justiga 
Despacho no. 33/77: 

Determina que a fungao judicial do Tribunal de Policia 

de Luanda passe a ser exercida pelo juizo criminal de 

turno. 
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PRESIDENCIA DA REPU 

yo Decreto n° 54/77 
de 26 de Agosto 

Considerando que a empresa Sonorte — Sociedade 

de Construgées e Moniagens, S. A. R. L., com sede em 

Cacuaco, foi abandonada pelos seus proprictdrios e 

responséycis administrativos, dcixando-a em situagao 

critica; 

Tendo em conta a importancia do aproveitamento 

dos recursos existentes, de modo a permitir o aumento 

da producdo necessdria ao desenvolvimento das cons- 

trugdes no Pais; 

Ao abrigo do artigo 42.° da Lei Constitucional ¢ no 

uso da faculdade conferida pela alinca e) do arti- 

go 32.° da mesma lei, o Governo decreta ¢ eu pro- 

mulgo o seguinte: 

Artigo 1.° E confiscada a totalidade dos bens da 

empresa Sonorte — Sociedade de Construcdes ¢c Mon- 

Art. 2.° Og bens confiscados ¢ integrados no patri- 

ménio do Estado, ficam afectos ao Ministério de Cons- 

trucao ¢ Habitagio, que lhes dard o destino que enten- 

der conveniente. 

Art. 3.° Este decreto entra imediatamenie em vigor. 

Visto c aprovado em Consclho de Ministros. 

Promulgado em 26 de Agosto de 1977. 

Publiquc-se. 

O Primeiro Ministro no exercicio da Presidénciz 

da Reptblica, Lopo FORTUNATO FERREIRA Do Nas- 

CIMENTO, 

MINISTERIO DA JUSTIGA 

Despacho n.° 33/77 

Consideranda que o exercicio da funcio judicial 

por parte do director da Policia Judiciaria nao se 

coaduna com as fungdcs administrativas e de direcgao 

de investigagZo ¢ instruc4o criminais que so imeren- 

tes a este cargo, dificultando o exercicio do mesmo; 

Considerando que, de acordo com o artigo 44." da 

Lei Constitucional, a actividade judicial compete em 

exclusivo aos Tribunais ¢ que portanto importa acen- 

tuar cada vez com mais vigor a diferenga que existe 

entire as actividades policial e judicial; 

Considerando ainda que o Tribunal Criminal de 

Luanda se encontra em pieno funcionamento com os 

seus cinco juizes criminais, determino: 

1.° A fungSo judicial do Tribunal de Policia de 

Luanda, passe a ser exercida pelo juizo criminal de 

turno. 

9° Cada turno terA a duracio de dois meses, ini- 

ciando-se com o 4.° Juizo Criminal. 
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  tagens, S. A. R. L., com sede na zona do Cacuaco, 

nos termos do disposto nas alineas c) e d) do arli- 

go 3,° da alinca a) do artigo 4.° da Lei n 3/76, de 

3 de Margo, que para todos os efcitus se considera 
desde 44 dissolvida.   3." Este despacho cntra em vigor a partir de tde 

Sctembro de 1977. 

Ministério da Justiga, em Luanda, 25 de Agosto 

de 1977.— O Ministro, Didgenes de Assis Boavida.  


