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Ariso 

Encontram-se a venda, as Separatas dos Qualifica 
dores das categorias ocupacionais seguintes; 

— Dos empregados e operérios do Ramo do Ceo- 

mércio Grossista « Retalhista, aprovado pelo 

Decreto executivo conjunto n.° 20/80, de 25 de 
Abril ; 

—Da Actividade Portudria, aprovado. pelo De- 

creto executive conjunto n.° 21/80, de 2 de 

Abril; 

— Dos Trabalhadores Sociais, aprovado pelo De- 

creto executivo conjunto n.* 23/80, de 30 de 

Abril; 

— Dos empregados e operarios de Transporte 

Rodoviario, sprovado pelo Decreto executive 

conjunto a." 24/80, de 2 de Malo; 

— Dos Operdrice Florestais, aprovado pelo Decre- 

to executivo conjunto n.° 25/80, de 3 de 

Maio; e 

— Dos operdrios das Fabricas de Racies, apre- 

vado pelo Decreto executivo conjunto u.° 27/ 

/80, de 6 de Maio. 

    

SUMARIO 
Assembleia do Povo 

Lei n° 3/61: 

Sobre caucko. 

ASSEMBLEIA DO POVO | 
Comissao Permanente j 

—— i 
Lei n° 3/81 

de 14 de Agosto 

A necessidade de combater energicamente us com- 
portamentos anti-sociais que tém vindo a prejudicar 
a marcha da Revolugio impde que se adoptem medi- 
das tendentes 4 simplificar a celeridade da repressdo 
criminal e que, ao mesmo tempo, melhor assegurem 
a sua eficécia e a completa igualdade de todos os 
arguidos perante a justica, 

Para esse fim, torna-se indispensdvel alargar o 4m- 
bito de aplicagféo do processo sumétio o que impli- 
card uma maior prontidio na aplicacéo das sancdes 
e simultaneamente suspender a admissibilidade da 
liberdade proviséria mediante caucéo nalguns crimes 
que até agora a previam. 

Nestes termos, ao abrigo da alinea 6) do artigo 38.° 
e do artigo 49.° da Lei Constitucional e no uso da 
faculdade que me € conferida pela alinea i) do arti- 
go 53.° da mesma lei, a Comissio Permanente da As- 
sembleia do Povo decreta e eu assino e faco publicar 
© seguinte: 

ARTIGO 1° 

1, O artigo 67.° do Cédigo de Processo Penal passa 
a ter a seguinte redaccio: 

Art. 67.°— Serfo julgados em processo sumé- 
rio as infracgdes criminais a que for aplicavel 
pena de prisfo até dois anos, com ou sem multa 
acessoria, sempre que o infractor for preso em 
flagrante delito ¢ o julgamento possa efectuar-se 
nos oito dias subsequentes». 

2, O réu seré apresentado em juizo imediatamente 
apés a sua priséo e esta manter-se-4 até final do jul- 
gamento.
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ARTIGO 2° 

1. Passa a néo ser admiss{vel a concessao da liber- 
dade proviséria mediante caugio nos crimes a que 
corresponde prisio maior de dois anos. a oito anos. 

2. Passa igualmente a nao ser adimissivel a con- 
cessio da liberdade proviséria: 

a) Nos crimes de especulagio e outros delitos 
anti-econédmicos e contra a satide ptblica; 

b) Nos crimes de dano involuntdério com culpa 
_ grave cometidos no exercicio da conducgio 

a que se refere o n° 2 do. artigo 14.° do 
Decreto n.° 231/79, de 16 de Julho; 

-t 

c) Nos crimes de peculato e nos de roubo e furto 
no local de trabalho a que corresponde pena 
‘dé prisio superior a um ano, 

-ARTIGO 3° 

A presente lei é de aplicagdo imediata e abrange os 
casos pendentes. 

Vista e aprovada pela Comissio Permanente da As- 
sembleia do Povo. 

Publique-se. 

Gabinete do Presidente da Repdblicé, em Luanda, 
7 de Agosto de 1981.—0 Presidente da Repiblica, 
José Eduardo dos Santos, 
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