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PARTE I 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto-Lei n.° 5/2006 
de 17de Julho 

Considerando a preocupação do Governo relativamen
te ao combate à criminalidade e assaltos á mão armada 
em todo o pais, e a necessidade de garantir a paz, esta
bilidade, sossego e tranquilidade aos cidadãos;

Tendo em conta que a Guiné-Bissau assinou em 1998 
e ratificou, em Junho de 2001, em Abuja, a convenção 
que regulamenta a importação, exportação e fabrico de 
armas ligeiras a nivel da CEDEAO;

Considerando que as duas guerras (Luta Armada de 
Libertação Nacional e particularmente a de 7 de Junho de 
1998) aumentaram o número de armas ligeiras na posse 
da população civil;

Havendo necessidade da existência de uma entida
de capaz de, por um lado, contribuir de forma eficiente no 
combate â proliferação de armas ligeiras e, por outro, de 
regulamentar a compra, transferência, trânsito, uso e por
te das mesmas;

Considerando ainda que é inadiável a execução de 
um programa de Lula contra a proliferação de armas lige i
ras;

Tendo ainda em conta as leis nacional e internacio
nal que proíbem a comercialização e porte ilegal de armas 
ligeiras;

O Governo decreta, nos termos do n.° 2 do artigo 100.° 
da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.°
(Criação)

1. É criada a Comissão Nacional de Luta contra a proli
feração de armas ligeiras e de pequeno calibre, designa
da pela sigla CNLCPAL.

2. São consideradas armas ligeiras e de pequeno cali
bre, todas as armas que podem ser manejadas ou 
transportadas por uma ou mais pessoas, nomeadamente, 
revolveres, pistolas automáticas, carabinas, metralhado
ras, armas de assalto, metralhadoras pesadas, lança 
granadas, mísseis antiaéreos, antitanques portátil, armas 
antiaéreas, morteiros de calibre inferior a 100 mm, mu
nições, obuses, mísseis para conjuntos das armas acima 
citada, granadas, minas terrestres e explosivos.
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ARTIGO 2 °
(A tribu ições)

A CNLPAL tem as seguintes atribuições:

a) Combater a proliferação de armas ligeiras e 
de pequeno calibre;

b) Regulamentar a compra, transferência, trânsi
to, uso e porte de armas ligeiras e de pequeno 
calibre;

c) Recensear os portadores destas armas;

d) Fomentar e solicitar a elaboração das leis nes
ta matéria.

ARTIGO 3.°
(Tute la e Sede)

1. A CNLCPAL é tutelada pelo Secretário de Esta
do dos Combatentes da Liberdade da Pátria, que lhe ga
rantirá uma instalação adequada para o seu funcionamen
to.

2. A CNLPAL tem a sua sede em Bissau e pode abrir 
as delegações nas outras zonas do pais.

ARTIGO 4.a 
(Órgãos)

A CNLPAL é pelos seguintes órgãos:

a) Um Secretariado Nacional (SN);

b) Um Secretariado Permanente (SP).

ARTIGO 5.°
(Com posição do Secretariado Nacional)

1. O Secretariado Nacional é composto por dois repre
sentantes oriundos das seguintes institu ições e or
ganizações:

a) Presidência da República;

b) Presidência do Conselho de Ministros;

c) Secretaria de Estado dos Combatentes da 
Liberdade da Pátria:

d) Ministério de Defesa;

e) Ministério do Interior;

f) Ministério da Justiça;

g) Ministério dos Negócios Estrangeiros, Coopera
ção Internacional e das Comunidades;

h) Ministério das Finanças;

i) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural;

j) Secretaria de Estado da Comunicação Social;

k) Estado-Maior General das Forças Armadas;

I) Comissão Especializada da ANP para Defesa 
e Segurança;

m) Comunidade Internacional;

n) Sociedade Civil;

0) Associação dos Combatentes da Liberdade 
da Pátria.

2. O SN tem a seguinte estrutura:

a) Um Presidente, na pessoa do Primeiro-Ministro;

b) Três Vice- Presidentes, respectivamente, Ministros 
da Defesa, do Interior e o Secretário de Estado 
dos Combatentes da Liberdade da Pátria;

c) Um relator e seu adjunto, respectivamente, 
Ministros dos Negócios Estrangeiros, Cooperação 
Internacional e das Comunidades e da Justiça.

3. O SN reúne semestralmente e sempre que convo
cado pelo Secretário permanente ou pelo presidente do 
Secretariado Nacional.

ARTIGO 6.°
(Com petência do SN)

Constituem as competências do SN, designadamente:

a) Deliberar sobre organização e funcionamento da 
CNLCPAL;

b) Aprovar as linhas gerais de orientação e o pro
grama nacional de luta contra proliferação de 
armas ligeiras;

c) Fiscalizar as actividades do SP;

d) Mobilizar e captar recursos financeiros junto do 
Governo e outros parceiros nacionais e inter
nacionais a fim de garantir o cumprimento dos 
objectivos visados;

e) Aprovar as prioridades e solicitações do SP;

f) Aprovar o regulamento interno do SP;

g) In form ar o Governo e Doadores sobre as 
actividades e o progresso alcançado contra a 
proliferação das armas ligeiras;

h) Aprovar padrões destinados ao cumprimento 
do programa de sensibilização, educação e for
mação proposto pelo SP;

1) P resta r regu la rm ente  in form ação a outros 
doadores sobre as actividades desenvolvidas 
bem como o progresso das acções contra a 
proliferação de armas ligeiras;

J) Aprovar os projectos elaborados pelo SP.

ARTIGO 7.°
(Com posição do SP)

1. O  Secretariado permanente é composto por:

a) Um Secretário Permanente;

b) Um Assistente Técnico Nacional;

c) Pessoal de Apoio.
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2. Em caso de necessidade pode te r uma assistência 
técnica internacional.

ARTIGO 8.°
(Com petência do SP)

Ao Secretariado Permanente, enquanto órgão execu
tivo da CNLPAL, compete-lhe, designadamente:

a) Executar as directivas e linhas gerais emana
das pelo SN;

b) Implementar o programa nacional de luta contra 
a proliferação de armas ligeiras e de pequeno 
calibre;

c) Propor sugestões ao SN;

d) Convocar as reuniões do SN;

e) Elaborar projectos que julgue necessários.

ARTIGO 9.°
(Nomeação e equ iparação)

1. O Secretário Permanente é nomeado pelo Primei
ro -M in is tro , sob proposta da en tidade  que tu te la  a 
CNLCPAL, sendo equiparado a D irector Geral, com direi
tos e regalias inerentes a esse cargo;

2. Os cargos do Assistente Técnico e do pessoal de 
apoio serão preenchidos mediante concurso público.

ARTIGO 10.°
(D ispos ições F ina is)

1. Os órgãos da CNLPAL devem elaborar os seus regu
lamentos.

2. O regulamento do SP será submetido à aprovação 
na reunião do SN.

3. As dúvidas suscitadas na interpretação do presen
te Decreto-Lei serão resolvidas pela entidade tutelar.

ARTIGO 11.°
(Entrada em V igor)

O presente diploma entra imediatamente em vigor.

Aprovado em Conselho de M inistros de 31 de Março 
de 2006. -  O Primeiro-Ministro, Dr. Aristides Gomes. -  O 
Ministro da Defesa, Hélder Proença. -  O Ministro do 
Interior, Ernesto de Carvalho. -  O Secretário de Esta
do dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Eng.° Nhas- 
sé Na Mã

Promulgado em 12 de Julho de 2006.

Publique-se.

O Presidente da República, General João Bernardo 
Vieira.

GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO 

Despacho

Sob proposta do Ministro do Comércio, Indústria e Arte
sanato e considerando a deliberação do Conselho de 
M inistros de 11 de Julho de 2006,

O Primeiro-M inistro, no uso da competência que lhe 
é conferida pela alínea g) do n.° 1 do artigo 100.° da 
Constituição, determina:

É dada por finda, nos termos do artigo 6.° do Decreto 
no 30-A/92, de 30 de Junho, a comissão de serviço do 
Dr. Carlos Cassamá no cargo de Secretário-Geral.

Cumpra-se.

Bissau, 14 de Julho de 2006. - O Primeiro-Ministro, 
Dr. Aristides Gomes. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PARTE II

MINISTÉRIO DA FUNÇÃO PÚBLICA 
E DO TRABALHO

DIRECÇÃO GERAL DA FUNÇÃO PÚBLICA

Despachos

De 10 de Março de 2006, do Senhor Primeiro-M inis
tro, visados pelo Tribunal de Contas em 6 de Agosto 
de 2006:

É liquidado em 58 anos, 5 meses e 20 dias, o tempo 
de serviço prestado ao Estado, para efeitos de aposenta
ção, por MUSSA DJASSI, quadro superior da Administra
ção pública e Combatente da Liberdade da Pátria, confor
me se discrimina:

A n o s  M eses D ias

Conforme declaração emi
tida pelo Secretariado do P.
A.I.G.C., de 01/01/61 a 09
/09/74.......................................  13 8 9

Aumento de 100%, no ter
mos da base X da lei n.° 5/75 
de 10 de Maio e Artigo n.° 1, 
do Decreto-lei n.° 1/86 de 15 
de Março de 01/01/61 a 25/4
/74 ............................................. 13 3 25

Soma....................  27 4

Conforme Certidão n.° 30 
/06 passada pelo M inistério 
da Economia e Finanças de
10/09/74 à 25/02/2006......... 31 5 16

Soma Total......... 58 5 20

São: 58 anos, 5 meses e 20 dias.

MUSSA DJASSI, quadro de formação superior da Adm i
nistração pública e Combatente da Liberdade da Pá
tria -  desligado de Serviço para efeitos de aposen
tação, sendo-lhe fixada, de harmonia com o Artigo 
267.° do Estatuto do Pessoal do Administração Públi
ca, a seguinte pensão anual, provisória, relativa a 
58 anos, 5 meses e 20 dias de serviço prestado ao Esta
do da Guiné-Bissau, na categoria correspondente â 
letra “OP05/188” da tabela de vencimentos em vigor,
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devendo apresentar no prazo de quatro meses o 
respectivo processo de aposentação devidamente 
organizado:

Pensão de aposentação anual, 
provisória, calculada nos termos 
do artigo 267.° do Estatuto do 
Pessoal do Administração Públi
ca.......................................................  4.692.480 Fcfa.

É liquidado em 56 anos, 1 mês e 17 dias, o tempo de 
serviço prestado ao Estado, para efeitos de aposenta
ção, por ALBINO DA FONSECA, Director de 2 a Classe 
do Ministério da Saúde Pública, conforme se discrimina:

Ao Estado Português: A nos Meses Dias

De 10/10/58 a 09/09/74.. 15 11 9

Acréscimo de 1/5, nos 
termos do Artigo 435.° do 
Estatu to  do Funcionalis
mo...................................... 3 2 7

Aumento de 100%, nos 
term os da P o rta r ia  n.° 
2041 de 30.12.68 relativo 
ao periodo  de 01/01/69 
a 09/09/74......................... 5 8 9

Soma................... 24 9 25

Ao Estado da Guiné-Bissau:
Conforme Certidão n.° 

259/2005, passada pelo 
Ministério das Finanças 
de 10/09/74 a 31/12/2005 31 3 22

Soma Total........... 56 1 17

São: 56 anos, 1 mês e 17 dias.

ALBINO DA FONSECA, Director de 2 a Classe do Minis
tério da Saúde Pública -  desligado de serviço para

efeitos de aposentação, sendo-lhe fixada, de harmo
nia com o Artigo 267.° do Estatuto do Pessoal do 
Administração Pública, a seguinte pensão anual, pro
visória, relativa a 24 anos, 9 meses e 25 dias de servi
ço prestado ao Estado Português na ex-Provincia da 
Guiné e 31 anos, 3 meses e 22 dias ao Estado da Gui
né-Bissau, na Categoria correspondente à letra UD” 
da tabela de vencimentos em vigor, devendo apresen
tar no prazo de quatro meses o respectivo processo 
de aposentação devidamente organizado:

Pensão de aposentação anual, 
provisória, calculada nos termos 
do artigo 267.° do Estatuto do Pes
soal da Administração Pública...... 3.854.400 Fcfa.

PARTE III 

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS 

CÂMARA MUNICIPAL DE BISSAU

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Éditos

Tendo-se habilitado INRANI INDAMI, na qualidade 
da esposa do que foi trabalhador dês Câmara Municipal 
de Bissau, senhor SITNA UNQUE, falecido no dia vinte e 
um de Abril do ano dois mil e seis, ao recebimento de 
seis meses de vencimento (subsídio, por morte), nos ter
mos do decreto-lei número 49031, de 29/05/69, publica
do no Boletim Oficial número 9/70, correm éditos de trin 
ta dias a contar da data de publicação deste no Boletim 
Oficial, convidando quaisquer outras pessoas que se ju l
garem com o direito dentro do citado prazo.

Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Bissau, 
aos treze dias do mês de Julho do ano dois mil e seis. -  
O Director de Serviços, Abdulai Indjai.
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