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No Estran-
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Semestre ....•. PG. 37:5.00 500,00 a) 
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"nual para Os Serviços Públicos. 

N.O 48 

Os pedidos de assinatura OU nt1tneI'OlS 
avulsos do <Boletim Oficjal~ devem ser 
l1rigjdos à Imprensa NaciODal. 

ANnNCIOS 

Colunas estreitas, por l1I!ha ••••••••• 10.80 
:::Ohmas largas, por llnha ............ 12,00 

SUPLEMEl\lTO 
SUl\IÁRIO PARTE I 

PARTE I CONSELHO DOS COMISSARIOS DE ESTADO 

Conselh. dos Comissários de Estado: Decreto n.O 35/7g: 

i
Dooreto n,O 35/7,: 

Cria a .. Cruz Vermelha» da Guiné·Bissau e aproYa os 
respectivos Esta~tos que. faz~m parte inte~~~e 
deste Decreto baIxam assmaoos pelo CODllssano 
Principal. 

# 

Decreto n. ° 36/77: 

Fica exclusivamente reservado ao Estado, através das 
empresas estatais sob a tutela do Comissariado de 
Estado do Comércio e Artesanato, a comerciali
zação e exponação do óleo de palma produzido 
no País. 

Comissariado de Estado do Comércio e Arte
sanato: 

Despachos: 

Designa o dia 15 de Dezembro de 1977 para a abertura, 
em todo o território Nacional. da campanha de 

arroz, com os preços que indica. 

Designa o dia 15 de Dezembro de 197i para a aber
tura, em todo o território Nacional, da c.ampanha 
da mancarra respeitante ao ano agncola de 1977/ 
/1978, com os preços que indica. 

No uso da faculdade que lhe são conferidas pelos ar
tigos 47.0 e 48.0 da Constituição, o Conselho dos' 
Comissários de Estado decreta, e eu promulgo, para 
valer como lei, o seguinte: 

Artigo 1.0 1:: criada a Cruz Vermelha da Guiné
-Bissau e aprovados os seus Estatutos que fazem paRe 
integrante deste decreto e baixam assinados pelo C0-
missário Principal. 

Art. 2;° - 1. A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau é 
uma Assoclaçâo de carácter e interesses públicos, com 
personalidade e capacidade jurídica"s para todos os. 
actos. 

2. Embora possa corresponder-se directamente com 
todos os CowjssarÍados e com quaisquer organismos ou 
entidades oficiais ou particulares, ela exerce a sua acção 
sob a orientação do Comissário Principal. 

ArL 3.0 A Cruz Vermelha da Guiné-Bis.sau terá 
paI a a sua gestão, uma clirecçiio provisória cor::po;ta 
de seis elementos. 

--- ... _ ...... 
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. Art. 4.° Compete à direcção provisória superinten
der na realização dos fins da Cruz Vermelha da Guiné
-Bissau. 

Art. 5.° Este Decreto entra imediatamente em vigor. 

Promulgado'em 2 de Dezembro de 1977. 

O Presidente do Conselho de Estado, Luiz Cabral. 
- O Comissário Principal, Francisco Mendes. 

ESTATUTOS DA CRUZ VERMELHA 
DA GUINÉ-BISSAU 

CAPITULO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Constituição 

Artigo Lo A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau 
fundada em 1977 é constituída na base das Conven
ções de Genebra às quais a Guiné-Bissau se propõe 
vincular-se através dos seguintes princípios fundamen
tais da Cruz Vermelha: 

HUMANITÁRIO 

a) Prestar socorros sem discriminação aos feri
dos de guerra, e colaborar em tempo de 
guerra ou de grave emergência com os ser
viços de saúde militar e saúde pública em 
geral, reforçando a· sua .acção em todas as 
. circunstâncias em que estão em causa os 
sofrimentos humanos, sem restrições quando 
se trata de prisioneiros e combatentes ini
migos. Ela favorece a compreensão mútua, 
a amizade, a cooperação e uma paz dura-

. doira entre os povos; 

b) Prever e organizar, segundo as directrizes da 
. autoridade militar e em íntima colaboração 

com as principais entidades do Governo, os 
planos de acção de sen~ço de saúde da 
defesa civil do território, na zona de recta
guarda e da frente de. combate, assistin~o 
às populações afectadas em consequêncIa 
de conflitos armados; 

c) Coiabo·rar na o~ganização da assistência sani
. tária e social à infância e populações neces

. s:tadas ou eventualmente assoladas por 
epidemias ou car~ncia de subsistência em 
períodos de crise ~ . _ 

d) Colaborar com os poderes públicos ou com os 
organismos nacionais ou internacionais que 

. solicitem o· seu auxílio na prestação de so
corros e.assistência à po~laçã.o de países_ es
tranaeiros assolados pela fome ou por cala
mid;des- de quàlquer natuieia~ ~m -ligàção 
com· a ·Cruz- Vermelha InternaCIOnal. . 

IMPARCIALIDADE· 

A Cruz Vermelha d~ Guiné-Bissau subordina 
todos os seus actos, votos e aspirações ao preceit? do 
mais alto grau de solidariedade. acudindo com Igual 

solicitude, carinho e dedicação a todà a parte em que 
os seus serviços sejam necessários ou justifiquem a sua 
intervenção, não distinguindo, individual ou colectiva
mente, entre amigos, inimigos ou indiferentes, sejam 
quais forem os seus ideais políticos e religiosos, ou as 
suas características de raça ou nacionalidade. 

NEUTRALIDADE 

A fim de merecer c: ~onfiança de todos, abstem-se de \ 
tomar parte em hostIlIdades, e do mesmo modo, em } ~ 
controvérsias de ordem política, racial e religiosa. (~ 

INDEPENDÊNCIA. L 
A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau é uma institui- -f 

ção independente de carácter e interesse público, com .~ 
personalidade e capacidade jurídicas para todos os J 
actos, devidamente amparada pelo Estado, devendo. ~ 
entretanto, conservar uma autonomia que lhe permite ~ 
af?ir sempre segundo os princípios da Cruz Vermelha. 

CARACTER BENt:VOLO \~ 
1;-

'
I '( A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau é uma institui- u 

ção de socorros, voluntária e desinteressada. ; '{ 

UNIDADE 

Somente poderá existir uma Cruz Vermelha na Re
pública da Guiné-Bissau. Ela estará à disposição de 
todos, e a sua accão humanitária estender-se-á a todo 
o Território Naci~nal. 

UNIVERSALIDADE 

, l; 

,~ 
; I~ 
1-....; 

\ ~ 
\ . 
\ À 
\ . 

A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau é uma Institui- i j 
ção Universal no seio da qual todas as Sociedades têm \~ 
direitos iguais e o dever de se entreajudar. __ ~ 

t: uma associação formada segundo a lei do País, 
de duracãQ ilimitada, sendo a sua sede em. Bissau, a 
qual poderá ser transferida para outro local da Guiné- , 

! 

-Bissau, ;-. 

CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIbNAL 

Artigo 2.° A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau. é 
oficialmente reconhecida pelo Governo como SOCIe

dade de socorros, voluntária, autónoma. auxiliar dos 
poderes públicos e em pa~ticul~r dos servi~os ?e saúde 
militares. conforme as dlspos:ções da pnmeIra Con
"encão de Genebra, e cemo única Sociedade N~<;ional 
da Cruz Vermelha, podendo exercer a sua actI\ldade 
em todo o território nacional. 

A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau, c~nserva em 
relação aos poderes públicos um~ a,u~ononua que lh,e 
permite agir sempre segundo os pnnCIplOS fundamentais 
da Cruz Vermelha. 

A Cruz Vermelha da Gl,liné-Bissau, reconhec~da 
pela Comunidade Internacional· da Cruz yermelha 
integra-Se assim, na Cruz Vermelha InternaCIonal. 

Ela é membro da Liga das Sociedades da Cruz 
Vermelha. 

ESTRUTURA· 
Artigo 3.0 A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau •. com

preende: 
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I) - Uma organização central composta de uma 
Assembleia Geral, de um Conselho Nacional, de um 
Comité Director e de uma Comissão de Finanças. 

2) - Uma organização re&ional que po~e ser ~ri~da 
por decisão do Conselho NaCIonal e que e constItUlda 
de delegações regionais. ' 

3) - Uma organização local, que assegure a ex
tensão das actividades da Cruz Vermelha local, que 
assegure a extensão das actividades da Cruz. Verme
lha em todo o território nacional e que é constituída de 
delegações locais. 

EMBLEMA ". 
Artigo 4.° A Cruz Ver~~lha da Guiné-Bissau tem 

por emblema heráldico da Cruz Vermelha sobre um 
fundo branco, sendo o seu uso regulado peJa~ Conven
ções de Genebra. e pelas leis vigentes no PaIS. 

CAPíTULO II 

OB-JECTO 

Objectivo geral e fins principais 

Artigo 5.0 A Cruz. Verynelha da Guiné-Bis.sau tem 
por objectivo geral prevemr e atenua.r o~ ~ofn~entos. 
com imparcialidade, sem qualquer dIscnmmaçao, no
meadamente de nacionalidade, de raça, de se~o, de 
classe, de religião ou de ideais políticos. 

Por isso, a sua missão consiste em: 

1) - Agir em casos de conflitos armados. c: de se 
preparar durante o tempo de paz c;omo a~xIhar dos 
~erviços públicos, em todos os domímos pre'\i1stos ,l?elas 
COnvencões de Genebra, e a favor de todas as VItimas 

. de guerra, tanto civis como militares; 

2) - Contribuir para o melhorame~t? da saúdt;, 
para a prevenção de doenças e para o al~\'lo dos sofr~
mentos através dos programas de formaçao e de auXi
lio ao servico da colectividade, programas adaptadas 
às necessidades e às condições nacionais e regionais; 

'3) - Organizar, no quadro d"o J?lano nacional e~ 
vicror servicos de socorros de urgencIa a favor das V1-

ti~as' de d~astres, qualquer que seja a sua natureza; 

4) - Recrutar, instruir e sensibilizar o pessoal n_e
cessário para dar cumprimento às tarefas que lhes sao 
confiadas; 

5) - Promover a part!cipação das crianças e das 
pessoas jovens nas actividades da Cruz Vermelha; 

6) . - Propagar os princípios huma~itários da C~z 
Vennelha com '\i~sta a desenvolver no s~:o da popul.acC:0, 
principalmente entre. as crianças e Jovens, as Idelas 
da paz. respe:to e da compreensão mútua entre todos 
os homens e todos os povos. 

,..-.;:uo:;::e wcg:. -~ - - - -_ .. 

CAPfTULO III 
l\~mROS 

. Composi«;ão da Sociedade 

Artiqo 6.° A Cruz Vermelha .da Glliné-B~<~::\u com
preende membros acti"os. subscntos e honoran0~. 

Membros activos 

Artigo 7.0 Os membros activos, são pessoas que se 
prontificam a prestar serviços à Cruz Vermelha e são 
alistadas como tais junto das Delegações Locais. 

l'tIembros subscritores 

Artigo 8.0 

Os. membros subscritos, são pessoas que 
pagam uma quotIzação mensal cujo montante é fixado 
pela Assembbiela Geral. 

l\Iembros honorários 

Arti~o 9.° Os membr?s honorários, são as pessoas 
as quaIS o Conselho NaCIonal confere o título em ho
menagem aos serviços excepcionais prestados à Socie
dade. 

Presidência de honra 

, Artig? 10.
0 

O Presidente do Conselho de Estado 
e <? presIdente de honra da Cruz Vermelha da Guiné-
-BIssau. . 

Demissão e exclUsão 

. fl:rtigo 11.
0 

Qualquer membro pode pedir a sua de
rmssao em qualquer altura, por escrito. 

..f\s delegações locais podem excluir os men;bros 
actIv~s por razões graves podendo qualquer membro 
e:cl Uldo rec5>rre.r par.a. ~ Cosselho N ac~onal .cuj a deci
sao tem caracter defmItIYo e força obngatórIa. 

O Conselho Nacional estabelecerá um re C7ulamento 
regendo o procedimento, a fim de crarantir qu"'e nenhum 
membro seja injustamente tratado~ 

A qualidade de membro subscrito perde-se automa
ticamente ao fim de três meses, se não forem satsfeÍ
tas as quotizações, salvo se as mesmas forem liquidadas

9 

ou se verifique ausência de'\i~damente justificada. 

CAPITULO IV 

ASSIDffiLEIA GERAL 

Composi!;ão 

Artigo 12.0 A Assembleia Geral da Cruz Verme
lha da Gu:né-Bissau é composta pelos membros do 
Conselho Nacional. dos Presidentes das Delencões 
Locais eleitos por ~ada um deles em número propor
cionaI ao número dos seus respectivos _membros acti.,"os .. 
.~:-;~"( - ~-w:._.~,.;_ ~J .~" ,," ,~,-;; , _:... • • _ ~ • -: 

Poderes 

Artigo 13.0 A A~sembleia Geral da Cruz Verme
lha da GUlné-Ris5au f. a mais alta autoridade da Cruz 
Vermelha da GU:né-Bissau. 

Elege os membros do Ccnselhn Nacional. do CCm!
té Director e d" Comissão de Finanças. 

Aprova o relatório anual. 

Ynta o orcamento apn~5entado oelo Comelho -:\a-
. d '·cd ClonaI e apro"a as contas o exerClClO 1m o .. 

Fixa o montante das quotizações. 
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Aprova a alteração dos estatutos de acordo com as 
disposições previstas. 

Delibera definitivamente em todas as 'questões ins
critas na ordem do dia. 

Sessões 

Artigo 14.0 A Assembleia Geral reune-se uma vez 
por ano em sessão ordinária, em data e lugar previstos 
pela anterior Assembleia Geral, ou pelo Conselho Na
cional em face dos poderes delegados a este último 
pela Assembleia Geral. 

Reune-se também em sessão extraordinária por ini
ciativa do Conselho Nacional ou a pedido de um quinto 
dos membros da Assembleia Geral. 

A.tl'ibnições 

Artigo 15.0 A A~embleia Geral é presidida pelo 
Presidente Nacional da Cruz Vermelha da Guiné
-Bissau, sendo substituído na sua ausência pelo V:ce-
-Presidente ou p'e!o Secretário-Geral do Conselho Na-
cional. 

Em casos omissos nos presentes estatutos, a Ass~'m
bleia Geral toma todas as suas decisões com um quorum 
de metade dos seus membros e com a maioria dos mem
bros presentes e votante. 

Cada um dos seus membros dispõe de um voto. 

J. 
CAPiTULO V 

CONSELHO NACIONAL 

Composição 

Artigo 16.0 A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau é 
dirigida e administrada por um Conselho Nacional 
composto de membros eleitos pela Assembleia Geral, 
e que são: 

a ) I Presidente 
] Vice-Presidente r __ __.'.....a.4 

I ' o~'V"· - " 

Poderes 

Artigo '8.0 No quadro das dec:sõeõs e directrizes 
gerais adoptadas pela Assembleia Geral, o Conselho 
Nacional exerce todos os poderes necessários para o 
cumprimento dos fins da Cruz Vennelha da Guiné
-Bissau. Assim: 

Elege o Presiderrte-, o~residente, o -?es~re:ro. ! 
a Comissão de Finanças, o Comité Director .Qtf" toma 
disposições necessárias com vista a eleições. . 

Nomeia o Secretário-Geral. Fi.'Ca os mandatos ine
rentes ao cargo de Secretário-Geral. 

Estatue sobre a criacão e dissolucão das Delegacões 
Regionais e locais. 4 , ~ - ~ 

Estabelece, aprova ou modifica todos os regulamen
tos necessários à aplicação dos presentes estatutos. 

Cria as delegações que achar úteis ou necessárias 
à realização das suas tarefas. 

Pronuncia-se sobre as medidas tomadas, no intervalo 
das suas reuniões, pelo Comité Director ou pelo Pre
sidente. 

Designa o Delegado represW1Jô:nte c1a~ ç~z ~I}nU ~ 
lha da Guiné-Bissau nct. GOft~~c'kX!Co ç'el nãdC1 es 
da Liga das Sociedades oa Cruz Vermelha. 

Sessões 

Artigo 19.0 O Conselho Nacional reune-se uma vez 
por mês em,sessão ord:nária. Reune-se em sessão ex
traordirrária sob a iniciativa do Presidente ou 'do Comi
té Director, ou a pedido de um terço dos seus mem
bros. 

Procediment.() 

Artigo 20.0 O Conselho Nacional toma as suas de
cisões com um quorum de metade dos seus membros 
e com a maioria dos membros presentes e votantes. 

Cada um dos seus membros dispõe de um voto. 

CAPÍTULO VI 

:-S:~~dentes 'das Delegações Regionais COlIITÉ DffiECTOR 

b) O Presidente é 'o Presidente da Assembleia ((_I tt l5' . ' 
, Geral; ~ ~': v.t. (,..1 , Composição 

,~.., O Secretário-Geral desempenha as funcões de) ~ Ari" 21 o O Co 't' D' t' t 
')v-f" Secretário-Geral do Comité Director. 4 Igo. mI e lrec or e compos o por: 

Artigo 17.0 Na composição do Conselho N~cional a) 1 Presidente 
figuram ainda" t-· ( ZL 1 Vice-Presidente 

c... -lIfi' f(. Y"cú.v.- t.') ~ .!ltb.-~ I ~'.~ 1 Tesoureiro 
,1,..)" fJ Três .membros ~esi&nados cada unt, pelos 'Se- 1 Tesoureiro-Adjunto 
.' 0-< ,,171.1lntes Conussanados: 1 Secretário-Geral '- \ t1.""'r,,llP-

J) b) 

-Comis:5~riado de Saúde e Assuntos, 50- 2 Vogais; tl.i..~oÀ"'" s.e.) í~Jn..(fA~ 
ClalS. y _ ..t. -r:~ ... I:!-t' 

- Comissariado das F ARP. 
b ) Todos estes membros sao eleitos pela As~er.,-

- Comissariado dos Antigos Combatentes; 

bIeia Geral, por um período de dois a..'1os. 
podendo ser reeleitos. 

Três membros designados cada um, pelas se- Poderes 
guintes Organizações Nacionais: - Comis-. " . 
São ~eml'nina do PAIGC ]AAC e ArtIao 22.0 O Comlte Director exerce todo:; os po-

• <' d I C " 'f . 1 UNTG. -" deres Que lhe são delega os pe o omemo l'iaClO:1êl. 

't.t-~' •• O C i' .,. V'..:....' ~ H·c: ':~"'-'~ ~ .NC'-e. ~ ~ 
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Pronuncia-se sobre todas as questões importantes que 
lhe forem apresentadas. 

Convocação 

Artigo 23.0 O Comité Director reune-se todas as 
vezes que fôr convocado pelo Presidente e pelo menos 
uma vez por semana. 

Atribuições do Presidente 

Artigo 24.0 O Presidente assegura a vigilância ge
ral da Administracão da Cruz Vermelha da Guiné
-Bissau e a execução das decisões adoptadas pelas De
legações regionais e locais. Tem qualidade para to
mar as medidas urgentes no 'intervalo das suas reu
niões ou quando os seus· órgãos estão em casos ex
cepcionais, na impossibilidade de se reunir, dando 
conhecimento de tais factos ao Comité Director na 
primeira reunião a efectuar. 

Em caso de impedimento o Presidente é substituído 
pelo Vice-Presidente ou pelo Secretário-Geral. 

Secretário.Geral ou Director.Geral 

Artigo 25.0 O Secretário-Geral é o principal fun· 
cionário executivo da Cruz Vermelha da Guiné-Bissau 
e é responsável pela aplicação da política e das direc
trizes. estabelecidas pelo Conselho Nacional: é tam
bém o secretário oficial do Conselho Nacional, do 
Comité Director e de todas as Delegações e comissões. 

Remunerações 

. ,Artigo 26.0 As funções de Secretário-Geral são 
,rercuneradas. Estas remuneracões serão fixadas pelo 
Conselho Nacional. ~ 

CAPITULO VII 

DELEGAçõES REGIONAlS E LOCAIS 

Delegações regionais 

Artigo 27.0 $4 o Conselho Nacional -o julgar net:@i:: 

sáfle. estabelecera delegações regionais, delimitando o 
território de acordo com a di,~são admini-:trativa do 
nosso Estado. 

~
. O . Conselho Nacional ,... !e ~receitu~aI 

ri'. bre a convocação das àsse bleias re!!lOnaIS. aSSIm 
- como sobre li frequência das suas reuniões e sobre a 

eleição das delegações regi o is paraessas assembleias. 

Se não estiver prevista 'lualq,*r disposição Dara as 
assembleias re!!ionais. compete -io Conselho Nacional 
fixar a compo~ição das deleg~es regionais. de forma 
a assegurar que as delegações I cais de cada reg:ão este
jam aí plenamente represent das, em número propor
cionaI ao número do~ memo/0s activos de cada um. 

Delegações locais 

Arti!!o 28. 0 A fim de "I.SSe9urt"r " exfen~~o das ;lcti
vidades da Cruz Vermelha da Guiné-Bissau. o Con
selho Nacional estabelece ou autoriza as delegações 

·5 

regionais a estabelecer delegações locais, delimitando 
o território de acordo com a divisão administrativa do 
nosso Estado. ~ /-. • ) "ê<..IA' ..... 

)-t.va ~ 
Cada delegação local depende do, Con.elbo Na-

cional, aI! se existiLdelea acóes-re2ion"';" da sua dele-o ... o; ~ 

gação regional re.speetÍva-. P-+1r-~ 

O Conselho Nacional estabelece um regulamento 
para a organização das delegações locais e para o pro
cesso que rege as suas reuniões. 

Assembleias locais 

Artigo 29.0 Cada delegação local reune uma vez 
por ano, em assembleia de todos os seus membros acti
vos, a fim de lhe permitir deliberar sobre os trabalhos 
da Cruz Vermelha e de reeleger a delegação local 
para o exercício seguinte. 

Presidentes e respon;áve1S
das delegações locais 

Artigo 30.0 Cada delegação local elege anualmente 
um presidente. um yice-presidente, um tesoureiro e um 
secretário, ~~m como outros responsáveis. se os julga
rem necessanos para a execução das suas tarefas. 

A delegação local tem igualmente o direito de de
mitir as pessoas assim eleitas, podendo os interessados 
recorrer para o Conselho Nacional, se se sellt:Tem le· 
sados. 

Neste caso, a decisão do Conselho Nacional é irre
vogável e tem força obrigatória. 

I 

CAPITULO VIII 

DISPOSIçõES ~-'INA..,"CEIRAS 

l\Ieios 

Artigo 31.0 Dentro dos limites fixados pelos seus 
objectivos, a Cruz Vermelha da Guiné-Bissau. adqu:re. 
possui, aliena e administra como melhor julgar con
veniente. 

! . 
Pode receber hibutos e dádivas sem afectacão es

pecial, quer elas venham de particulares. dos poderes 
púb1jc:os ou de or~an:smos privados. 

Pode receber a título de mand~tário e de ~truste~ 
dinheiro ou bens suieitos a uma afectacão especiél,l na 
medida em Que est'a rtfedação corre~pond~.·?s 1i~l."s 
gerais d",s 5""'S acti"idades, do seu obiect;yo e d",s 
suas atribu=cões. 

Pode rereber tnct ... s os bens imóveis a títll1 ... d~ ?,f.Pf"" 

ta"';;o ou de \1511 fruto. 

Pode const;tl'ir P. P.'erir todos os fundos 2-.. ""e"''''''' 
de secruro~. (\11 n"tros. Dor si mesma. ou por ? l fT\ Ir·;:>· 

das suas acti,idades. . 

Gestão e conh-ô~e 

Artigo 32.0 Os fund~s e bens nr~"entempnt'? ,..,. ""c<~ 
da Cruz \! crme1!--", (h. (;.'jn..:.J·;c....... ;>cc;~ ~-r-" 
fundos e bens na posse das delegações reg:.on,ns e 10-



6' SUPLEM.ENTO AO BQLETIM OFICIAL DA REPOBLICA DA GUINE-BISSAU N.o 48 

cais. serão colocados sob controlo do Conselho Na
cional. 

O Conselho Nacional não tomará qualquer com
promisso financeiro que não seja submetido à aprecia
ção da Comissão de finanças ou examinado por ela. 

CAPITULO IX 

ANO ECONól\fiCO 

Artigo 33.0 O ano económico começa em 1 de Ja
neiro e termina a 3 I de Dezembro. 

CAPíTULO X 

ORÇAMENTO 

Artigo 34.0 O Secretário-Geral elabor~ o orçamento 
anual em colaboraç~o com o Tesoureiro. O orçamento 
é submetido à apreciação do Conselho Nacional (e à 
Assembleia Geral to por intermédio da comissão de fi
nanças. 

O Secretário-Geral em ligação com a comissão de 
finanças e com o Tesoureiro. vela pela aplicação dos 
orçamentos aprovados. 

Verifi~es 

Artigo 35.0 As contas de cada exercício findo serão 
objecto: 

1. Dum relatório feito pelo Tesoureiro. 
2. Duma verificação e dum parecer dados por uma 

soc~edade fiduciár:a pu por peritos contabilistas. 

3.·Estes relatórios ,~sam não só o orcamento come 
também os. fundos que a Cruz Vermelha da Guiné
-Bissau dispõe na qualidade de mandatária ou de 
«trustee». 

Tesoureiro 

Artigo 36:0 O Tesoureiro é membro oficial do Con
selho' Nacional, do Comité D~rector e da comissão de 
finanças e emite opinião sobre questões financeiras. 

Recebe todos os fundos destinados à Cruz Vermelha 
da Guiné-Bissau, seja a que título fôr. 

1:: responsável pelas contas junto do Conselho Na
cional ou do Comité D:rector, conforme os casos e 
trabalha sob ordens do Presidente ou do Secretário
-Geral. 

O mo,~mento e o emprego dos fundos disponíveis 
são decididos pelo Secretário-Geral de acordo com o 
Tesoureiro e estão a cargo deste último. 

CAPiTULO XI 

CO;\IISSÁO DE FINA:.~ÇAS 

Artioo 37.0 A com~ssão de finanças cujos membros 
siío ele~os pelo Conselho Nacional e cujo Tesoureiro 
Geral é membro' nato. dá o seu parecer sobre todas 
<\5 questões financeiras. e em particu!a.r pronunci~-~e 
~robre os orCame!1tos. as contas de excrClClO e o relatono 
dOo T esour~iro-Ger:ll. 

CAPITULO XII 

RELAÇOES Th"TERNACIONAlS 

Artigo 38.0 A Cruz Vermelha da Guiné-Bissau 
participa da solidariedade que une todos os membros 
da Cruz Vermelha Internacional, Sociedades N acio
nais e Organismos Internacionais da Cruz Vermelha, 
e deverá manter relações frequentes com eles. 

Participa na medida das suas disponibilidades em 
acções internacionais da Cruz Vermelha. 

CAPiTULO XIII 

PROCEDDIENTO 

Regulamentos 

Artigo 39.0 O Conselho Nacional estabelece e modi
fica todos os regulamentos necessários à apEcação dos 
presentes estatutos. 

:ft-Iodifica~() de estatutos 

Ar~igo 40.
0 

Os pr~sentes estatutos não podem ser 
modIficados sem prévIO estudo do Conselho Nac:onal 
e por decisão da Assembleia Geral tomada por maio
ria excepcional de vinte dos membros presentes e v;' 
tante. ~ ~ ~ ~~ O \.MI tJ.. ~ '-<-II ............ 
tfj:~ -z..! &J. -.....--~.' I 

? Dissolu~o 

Artigo 41.0 A dissolucão da Cruz. Vermelha da 
Guiné~Bissau não pode s;r dec:dida senão por lei ou 
por decisão da Assembleia Geral. votada por um quó· 
ruJ'!l de dois terços dos seus membros em pleno exer
cíCIO. 

Feitos em Bissau, aos 2 de Deembro de 1977. 

O Comis3ário Principa( Francisco AI end es. 

Decret() n. o 36/77 

Um dos nos.sos produtos naturais. que bastante r.,"o. 
derá vir a pesar no sector das nOS3as exportações, com 
larga influência na nossa balança comercial. é o óleo 
de palma, dada a sua procura e a sua aceitação ~os 
mercados internacionais. 

Verifica-se, contudo. que nos últimos anos, aque'e 
produto vem rareando no mercado -mtemo. não sendo 
suficiente, quer para o consumo das nossas populações. 
quer para a exportação. 

Tal estado de coisas. porém, não se deve a qualquer 
diminuição de produção ou de recolha, mas sim à mo
vimentacão fraudulenta do produto. exportado clan
destin;1~ente através das nossas frontei:·as. f,l2:indo assim 
a qualquer «controle> das nossas autor:dades. 

H:wendo necessid:> de. a bem' d:l. nossa econ0mia. 
de disciDlinar a rernlha. a comercialização, e a expor
t2ção daquele produto; 
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Sob proposta do Comissariado de Estado do Comér
cio e Artesanato, 

O Conselho de Comissários de Estado. no exercício 
da competência que lhe é atribuída pelos artigos 46.0 

e4 7. o da. Constituição. decreta. e eu promulgo, para 
valer como lei, o seguinte: 

Artigo 1.0 Fica exclusivamente reservada ao Estado. 
através das empresas estatais sob a tutela do Comis
sariado de Estado do Comércio e Artesanato. a comer
cialização e exportação do óleo de palma produz:do 
no País. 
i 

Art. 2.° Este Decreto entra imediatamente em vigor. 

Promulgado em 2 de Dezembro de 1977. - O Pre
sidente do Conselho de Estado, Luiz 'Cabral. - O Co
missário Principal. Francisco A1 end es. - O Comis
sário de Estado do Comércio e Artesanato. Armando 
Ramos. 

,-- . 

COMISSARIAnon'F. F,STAOO DO COMÉRCIO 
E ARTESANATO 

I 

! Despacho 

Mostrando-se conveniente dar início às operações de 
comercialização do arroz em todo o País; 

O Comissário de Estado do Comércio e Artesanato. 
no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 

,2.° e 3.° do Decreto n.O 21/77. de 14 de Maio de 
1977. detem:na; 

, Artigo único - É designado o dia 15 de Dezembro 
de 1977 para a abertura. em todo o território Nacional. 
da campanha de arroz. tendo sido estabekcidos os se
guintes p"~ços: 

f) - ARROZ COM CASCA: , 

Preços de compra (Kg.) 

Ao produtor em todo 
o interior - área de 
pTndllr.~o, excepto re-

Variedades 
misturadas 

gião de Bissau. ... ..... 5,00 P.G. 

No!; centTos comer-
ciai!; do interior......... 5,30 P.G. 

Ao produtor na Ilha 
de Bissau ............... 5.40 P.G. 

No porto de Bissau 
sobre embarcacões . ..... 5.60 P.G. 

- - I 
Variedades 

seleccionadas 
e jambarã 

5.10 P.G. 

5.40 P.G. 

550 P.G. 

5,70 P.G. 

2) _pOO("\"'7 DESCASCADO i\'1ECÃNICA
MENTE: 

Prcr,.,s de comMrz "'''r Qros~o an~ i"du~frin.is 
{Ii> "(', .. rflsor,c. 1'T"'1 R:~~'7u (a adquir:r pelos 
Armazéns do Po'l'O) Kg.: r' ~ , 

E . b - . xtra - Jam ara ............ , .......... . 
Extra - corrente ....................... . 
2.& qualidade ............................. . 
Trincas .................................... . 

7 

12.70 P.G. 
12.00 P.G. 
10.20 P.G. 
6.50 P.G. 

Preços de venda potgrosso (Kg.): 

Extra - jambarã ....................... . 
Extra - corrente ....................... . 
2.a Qualidade ............................. . 
Trincas .................................... . 

19,50 P.G. 
17,50 P.G. 
11.50 P.G. 
7,50 P.G. 

Preços de venda ao público. em iodo o 
País (Kg.): 

Extra - jambarã ............... , ....... . 
Extra - corrente ....................... . 
2. a Qualidade ............................. . 
Trincas .................................... . 

20,00 P.G. 
18,00 P.G. 
12.00 P.G. 
8,00 P.G. 

3} -ARROZ DE PRODUÇÃO LOCAL 
, DESCASCADO i\'1ANUALMENTE 

(ARROZ DE PILÃO): 

Preços de compra ao produtor (Kg.): 

Em todo o País ......................... .. 9.00 P.G. 

Preços de venda ao público (Kg.): 

Em todo o País ........................ 10,00 P.G. 

Este Despacho entra imediatamente em \-~gor. 

Comissariado de Estado do Comércio e Artesanato. 
em Bissau. 2 de Dezembro de 1977. - O Comissário 
de Estado, Armando Ramos. 

Despacho 

Tornando-se necessário dar início às operacões 'de 
comercializacão da mancarra em todo o País; ~ 

O Comissário de Estado do Comércio e Artesanato. 
no uso da competência que lhe é atribuída pelos art~
gos 2.° e 3.° do Decreto n.O 21/77. de 14 de !vlaiode 
J 977. determina; 

É designado o d:a 15 de Dezembro de 1977 para 
a abertura. em todo o território nacional, da camn~nha 
da mancarra respeitant~ ao ano agrícola de 19ii /78. 
sendo fixados os seguintes preços para a sua comercia
lizacão: 

T) -Preço de compra ao produtor. da m'lT'c"rra 
em casca: 
a ) No jntpT;nr do País ...... z:; (\" P r. 
b) Fm G~híi ..... ............. l\ 1(\ Dr. 

c) Em B~f'1tá e Bélmbadinca ; '2() o r. 
d) Em Bissau. ................. 5 7() P G, 

Este Despacho entra imediatamente em vlq:f)r. 

C"TTli5;'ar~~rl,.. i-l~ Fd::q{" rl" r" ...... ~rr:io .. A..t .. <.,~~·,",. 
'em Bis~au, 2 de Deu'IT'h .. " ,.te 1977. - O r~,....:.<;":,", 
d~, Es\ado. Ilímando Ramos. 


