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A

Autorização Legislativa sobre Medidas a adoptar
para Incentivar o Pagamento de Dívidas X'iscais
Acumuladas, o Novo Imposto de Selo e Ajustes ao
CTVA
Preâmbulo

presente Lei de

imposto de selo, necessiírios à sua adeqrnção à reforma
da tributação indirecta em curso e proceder a algumas
correcções e ajustes ao Código do Impocto sobre o

Valor Acrescentado.
Está em curso a implementação da reforma do sistema tributiário nacional, com assistência técnica do
Fundo Monetário Intemacional.
Um dos eixos fundamentais do programa acima refe-

rido é o controlo das contas públicas, mormente a redução do défice do saldo primário, assegurando o au-

Artigo 3."
Extensão

A autorização referida no n.o 1 contempla:

a)

Medidas de incentivo ao pagamento de dívidas
fiscais atrasadas;

b)

Aprovaçào do Código do Imposto de Selo;

c)

Correcções e ajustes ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

mento de receitas e o controlo de despesas.

O cumprimento de tais desideratos, em particular, e
da missão e objectivos que são cometidos à administra-

ção fiscal, enquanto órgão do Estado hierarquicamente
dependente do ministério tutelar das finanças encaÍregue de proceder à execução da política fiscal e à administração fiscal do Estado, em geral, determina que se
vá procedendo à intervenções no domínio da fiscalidade, enquanto realidade dinâmica. Tais intervenções
traduzem-se, ora na adopção de novas figuras de tributaçáo, ora em ajustes que se mostram necessários em
sede de figuras já introduzidas no ordenamento jurídico, que a préúica, a experiência e, de resto, a realidade
indiscutivelmente mais fértil do que a mente do legislador tornam imperativas.

Artiso -1.o
Duração
A presente Lei de Autorização Legislativa tem a duração de 90 (noventa) dias.
Artigo 5."
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor nos termos legais
Torna-se, por isso, necessário e urgente

ir proceden-

do a intervenções pontuais no domínio específico de
fiscalidade, de modo a garantir o cumprimento de tais
desideratos.

Assim sendo, a Assembleia Nacional decreta, nos
termos das alíneas b) e c) do artigo 97.o da Constitui
ção, o seguinte:

Artigo l.o
Objecto da autorização

A presente Autorização Legislativa tem por objecti-

vo autorizar o Govemo a legislar sobre medidas

a

adoptar para incentivar o pagamento de dívidas fiscais
acumuladas, e novo imposto de selo e algumas coffec-

ções e ajustes ao Código do Imposto sobre
Acrescentado.

o Valor

Assembleia Nacional, em São Tomé. aos l-i de Fevereiro de 2022. - O Presidente da Assembleia \:.-ional, Delfim Santiago das l,leves.
Promulgada em 28 de Fevereiro de
dente da República, Carlos
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Artigo 2.'
Incidência real

Decreto - Lei n.o 0912022
Regula o Regime tle Cobrança da Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada

Preâmbulo
Considerando que os autores. artistas. intérpretes ou

executantes, os editores. os proclutores fonógrafos e
videográficos São-tonrenses até ao presente não usufruem dos direitos das suas obras. Ír'uto da inexistência
de um ambiente cultural a nír'el nacional e por falta de
legislação adequada que lhes prote.ja e lhes permita
beneficiar plenamente dos seus direitos;

1. Sobre a importação de máquinas e aparelhos constantes da lista anexa ao presente Decreto-lei, que dele

faz parte integrante, que permitam a Íixação de obras
como finalidade única ou principal e, bem assim, de
todos e quaisquer suportes materiais virgens analógicos
das fixações e reproduções que por quaisquer meios
possam obter-se, fixa-se uma Taxa de Compensação
como contribuição para o desenvolvimento cultural do
país, tendo como base de cálculo o valor CIF (Custo +
Frete + Seguros).

2. Sobre os serviços de acesso à internet recai uma
taxa compensatória pelo uso do direito patrimonial.

Atendendo que urse pror,idenciar para que paulatinamente os referidos autores e arlistas São-tomenses,
possam beneficiar-se de uma sociedade culturalmente
moldada de acordo corn os mecanismos da Propriedade
lntelectual legalmente arnparados:

Tendo ern conta que o Codigo do Direito de Autor
aprovado pelo Decreto-lei no. 0212017 prevê ulua quantia no preço de venda ao público de todos aparelhos e
suportes materiais que permitam a fixação e reprodu-

Artigo 3.o
Incidência pessoal
São sujeitos passivos da Taxa de Compensação os
importadores dos equipamentos referidos no artigo
anterior bem como os consumidores dos serviços de
internet e outros responsáveis pelo pagamento da dívida aduaneira na importação desses equipamentos.

Artigo

ção das obras para que beneficie os autores, artistas,
intérpretes ou executantes, os editores e os produtores

4.o

Exclusão de âmbito

A Taxa instituída pelo presente Decreto-lei não se

fonográfi cos e videográfi cos;

Havendo necessidade de Íixação de uma taxa de
compensação equitativa pela Cópia Privada, como um
recurso almejado pelos autores, aftistas, intérpretes ou
executantes, os editores e os produtores fonográficos e

aplica aos programas de computador nem às bases de
dados constituídas por meios informáticos, bem como
aos equipamentos de fixação e reprodução digitais e
correspondentes suportes, ou às redes privativas de
transmissão de dados.

videográficos;
Termos em que, no uso das faculdades conferidas
pela alínea c) do artigo 111" da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Capítulo

I

Disposições Gerais

Artigo 1.o
Objecto
O presente Decreto-lei regula o regime de cobrança
da Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada, estabelecido no artigo 82.o do Código do Direito de
Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo DecretoLei n.o 0212017, de 17 de Abril.

Artigo 5.o
Justificação

A

Taxa de Compensação decorre da obrigação de
tributação devida na importação dos equipamentos e no
consumo dos serviços de internet referidos no artigo 2.o
deste Decreto-lei.
Artigo 6.o
Exigibilidade
1. A Taxa de Compensação é exigível no momento
em que se realiza a importação, nos termos aplicáveis
aos direitos aduaneiros, sejam ou não devidos esses
direitos.

2. A Íaxa sobre o serviço da internet é aplicada no
momento da aquisição do referido serviço.

Artigo

Arligo 7.'
Isenções
1. E,stão isentos do pagamento da Taxa de Compensação os equipamentos, sewiços e suportes adquiridos
por pessoas singulares ou pessoas colectivas, públicas
ou privadas, nas seguintes condições:

a)

Cujo objecto de actividade seja o apoio a pessoas com deÍ'iciência;

b)

l. A receita da Taxa de Compensação

deve ser re-

vertida a favor dos criadores e artistas nacionais.

2. Os montantes da receita referida no número anterior devem ser transferidos de conformidade com os
procedimentos legais, pela entidade cobradora ao Serviço Nacional da Propriedade Intelectual e da Qualidade, mediante depósito na sua conta Bancaria.

Cuja actividade principal seja a salvaguarda do

Artigo I 1."
Distribuição das receitas

património cultural móvel;

c)

10."

Consignação de receitas

Aparelhos, dispositivos ou suportes destinados
exclusivamente para fins clínicos. flns de investigação cientíÍ'rca e para as missões públicas
da defesa, da justiça e das áreas da segurança
interna, bem como dos utilizados para grrantia
da acessibilidade por pessoas corn deÍlciência.

2. Estão também isentas do pagalnento da Taxa de
Compensação as pessoas colectivas que utilizem os
equipamentos e suportes de annazenarnento que sejam
parte integrante de sistemas de processos Ílutolllatizados de gestão documental e de dados que não incluarn
reproduções de obras protegida, sem os disponibilizarem a pessoas singulares para uso individual.

Capítulo II
Taxa de ComPensação

1. A receita arrecadada nos termos da Taxa de Compensação é distribuída da seguinte forma:

a)

25'Á para o Fundo de Fomento Cultural:

b)

50Yo para as Sociedades de Gestão Colectiva
dos Direitos de Autor e Conexos;

c)

250Á para o Serviço Nacional da Propriedade
Intelectual e da Qualidade.

2. Os montantes destinados às Sociedades de Gestão
Colectiva são transferidos trirnestralnlente pelo Serviço
Nacional da Propriedade Intelectual e da Qualidade aos
Orgãos de Gestão Colectiva mediante deposito em
conta Bancaria, nos termos dos protocolos finnados
entre as partes.

Arligo 8."
Base tributável

Artigo 1 1.'
Repartição

1. O valor da taxa a incluir no despacho de imporla-

ção das máquinas, aparelhos de fixação e reprodução
de obras é igual a 7,5oÁ do valor CiF.

O montante destinado ao Fundo de Fonlento Cultural deve ser reparlido da sesuinte tbnlla:

2. O valor da taxa que recai sobre o consumo do serviço da internet é de 0,l5Yo sobre o montante de cada
facturação ao consumidor.

a)

A taxa é aplicada antes da imposição do imposto
sobre o valor acrescentado (iVA) o qual não é contabi-

b)

200Á para flnanciar actividades culturais sem
retomo financeiro.

c)

30Yo para aplicaçÕes de sustentabilidade do
Fundo de Fomento Cultural;

d)

l0oÁ para a criação de um Fundo Social Mutualista de aPoio aos artistas.

3.

lizado na base de cálculo para a sua cobrança.

Artigo 9."
Cobrança

A Taxa de Compensação é cobrada pela

Direcção-

Geral das Alfândegas, sobre os irnporladores e pelos
provedores de serviço de internet sobre os utentes.

40oÁpara o Fundo de Garantia do sistema Bancário para financiar actir idades criativas geradoras de rendimento. a título reembolsável;

to rouÉ z paÍ,

,PE

c)

Artigo 13."
Dever de informação

As quantidades de mercadorias sobre as quais
recaiu ataxa;

b)

50%o para autuantes

369

ou participantes, conforme

o caso.

A Direcção-geral das Alfândegas e os provedores
dos serviços de internet comunicam semestralmente à
entidade gestora referida no aúigo 14o. deste Decretolei as seguintes informações:

a)

I SERIE
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Artigo 17.'
Instrução dos processos e aplicação de coimas
1. A instrução dos processos relativos às contraordenações referidas no artigo 15.o, bem como a aplicação das coimas e das sanções acessórias é da competência da direcção-geral da Cultura.

O valor descriminado por nomenclatura e o to-

Capítulo

tal;

IV

Disposições Finais e Transitórias

c) A remuneração

total cobrada, nos termos do

Artigo

presente Decreto-lei.

18.o

Fiscalização

Artigo l4.o

A fiscalização do cumprimento do presente diploma

Prestação de contas

fica a cargo do serviço competente para a liquidação da

Ao Serviço Nacional da Propriedade Intelectual e da

Taxa de Compensação, dos serviços com competências
emrazáo da matéria, bem como das autoridades polici-

Qualidade e as demais entidades beneficiárias de receitas provenientes da Taxa de Compensação, incumbe o
dever de prestação de contas, nos termos da Lei.

Capítulo

III

Infracções e Aplicação de Coimas

)

Artigo

15.o

Contra-ordenações

ais

e

judiciais.

Artigo 19.o
Medidas de combate à pirataria
O Governo, em estreita cooperação com as demais
instituições públicas e privadas, deve promover a criação de mecanismos que visem incentivar o uso autorizado das obras, assim como o pagamento dos direitos
de autor e conêxos.

As falsas declarações e o desvio de uso ou aplicação dos equipamentos do fim para que foram declarados na importação, de que resulte o não pagamento
total ou parcial do montante da Taxa de compensação
pela cópia privada, constituem contra-ordenações sancionáveis com coima, no valor de três a cinco vezes do
montante do produto dataxa não liquidada, sem prejui
zo de outras sanções previstas na lei.
1.

2. A tentativa e a negligência são sancionáveis com
coima, no valor de duas vezes do montante do produto

Artigo 20.'
Legislação subsidiária

À matéria do presente Decreto-Lei aplica-se subsidiariamente as nofinas dos Códigos Geral e do Processo
Tributário, o Código Aduaneiro e legislações referentes
às infracções fiscais e aduaneiras.
Artigo 21.d
Disposição transitória

da taxa não liquidada.

Artigo

Até estarem criadas as condições básicas de distribuição pela sociedade de gestão colectiva aos seus
representados os montantes a eles destinadas ficam
cativos no Serviço Nacional da Propriedade Intelectual

16."

Destino das coimas
1.

A importância das coimas é distribuída

da seguin-

e da Qualidade na conta do mesmo.

te forma:

a)

25oÁ para o Fundo de Fomento Cultural;

b)

25Yoparao Tesouro;

2.Fica de igual modo condicionada as transferências
para o Fundo de Fomento Cultural até que o mesmo
seja criado e regulamentado.
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3. Findo o ano económico, o montante referido nos
números anteriores reverte-se ao favor de Serviço Nacional da Propriedade lntelectual e da Qualidade para o
desenvolvimento das actividades no âmbito da Propri-

teis que pennitam armazenar obras musicais e audiovi-

edade intelectual.

Tomé, em 25 de Janeiro de 2022.- Prirneiro-Ministro e
Ministro da Defesa e Ordem Interna interino. Joige

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em São

Lopes Bom Jesus; Ministro das Infraestruturas e Recur-

Artigo22."
Entrada em vigor

Cravid Viegas D'Ábreu;
Ministro do Planeamento, Finanças e Econorria Azul.
Engracio Soares da Graça; Ministra dos Negócios
E,strangeiros, Cooperação e Comunidades, Eclite dos
Rantos da Costa Ten Jua; Pelo Ministro da Presidência
do Conselho de Ministros, C.S e Novas Tecnologias,
Wuando Borges CasÍro de Andrade; Pela Ministra da
Justiça Adrninistração Pública e Direitos Humanos.
L-ete da Graça dos Santos Lima Correla; Ministro da
Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. Froncisco Martins dos Ramos; Ministra da Educação e do
Ensino Superior, Jttlieta lzidro Rodrigues; Ministro
dos Assuntos Parlamentares, Refbrma do Estado e
Descentralizaçáo; Cílcio Pires dos Sontos; Ministro do
Turismo e Cultura, AerÍon do Rosarío CrisósÍonto;
Ministro da Saúde, Edgar Manuel Ázevedo Agostinho
das Neves; Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Proflssional, Adllander Cosla de Matos;
Ministro da Juventude, Desporto e E,tnpreendedorismo,
Vinício Teles Xavier de Pina.
sos Naturais, Osvolclo António

O presente Decreto-lei entra em vigor após adatada
sua publicação.

ANEXO

suais.

I

e aparelhos que permitam a
Íixação de obras

Lista de máquinas

1. Máquinas e aparelhos de impressão por meio de
blocos, cilindros e outros elementos de impressão.

2. Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades;

3. Outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinadas entre si;
partes e acessórios.
4. Leitores magnéticos ou ópticos.

5. Máquinas para registar dados em suporte sob

a

Promulgado em 03 de Março de 2022. - O Presidente da República, Carlos Manuel Vila Nova.

forma codif,rcada;
Decreto n.' 0712022

6. Máquinas para processamento desses dados, não
especificados nem compreendidos em outras posições.
7. Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; aparelhos videofónicos de gravação ou de

Que Define as Novas Meditlas Gerais no Âmbito
da Situação de Contingência

Preâmbulo

reprodução.

8. Di§cos, fitas, dispositivos de arÍnazenamento de
dados, não volátil, à base de semicondutores.
9. Cartões inteligentes.

10. Outros suportes para gravação de som ou para
gravações semelhantes, mesmo gravados.
11. Memórias e discos rígidos integrados em telefo-

nes móveis que permitam aÍmazefiar, ouvir obras musicais e ver obras audiovisuais.
12. Memórias ou discos rígidos integrados em apare-

lhos tabletes multimédia que disponham de ecrãs tác-

Em 11 de Março de 2020 a OMS - Organização
Mundial da Saúde, declarou o surlo do novo coronavírus como pandemia mundial. Nesse âmbito, em 17 de
Março de 2020, foi decretado o Estado de Ernergência
em Saúde Pública em São Tomé e Príncipe e todas
medidas restritivas excepcionais, consideradas como
necessárias e adequadas, no âmbito do processo de
prevenção e combate à pandemia do Coronavírus, foram decretadas pelo Governo durante os 90 dias da
vigência do Estado de Emergência em Saúde Pública
no País.

Numa primeira etapa, as medidas adotadas foram de
ârnbito sanitário e preventivo e visavam evitar a entrada do vírus no País. Na segunda etapa, depois da con-
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firmação da existência de casos positivos em São Tomé, passou-se para a fase de combate e controlo da
disseminação do vírus entre a população.

Nos últimos tempos tem havido uma tendência de
redução do número de casos positivos de COVID 19 e
o aumento relativo da taxa de vacinação no País. Todavia, embora esses dados sejam encorajadores, o Governo entende que ainda impera a necessidade de manutenção de algumas medidas restritivas, de forma
preventiva, com o intuito de evitar o surgimento de
nova vaga da doença no País e garantir a consolidação
da situação actual nos próximos tempos, tendo sempre
como o pano de fundo a.necessidade de garantir algum
equilíbrio entre as medidas sanitárias e a criação de

nistro da Justiça, Administração lnterna e Direitos

1. Para fazer face a Situação de Calamidade decorrente da pandemia coronavírus, são adotadas as seguintes regras gerais sanitárias, que devem ser observadas
por todos os cidadãos e as entidades públicas e privadas:

a)

Confinamento domiciliar obrigatório para pessoas com resultados de testes do COVID 19
positivos e dos contactos directos, como forma
de diminuir o risco de contágio;

b)

Obrigação de uso correcto de máscara, por todos os cidadãos a partir dos 10 anos de idade,
em todos os lugares públicos fechados e nas
viaturas de serviço público, salvo se o condutor
for o único ocupante;

c)

Respeito pela orientação de distanciamento físico entre os cidadãos em todos os locais pú-

blicos.

d)

adoção de um conjunto de medidas extraordinárias até
ao regresso à situação de normalidade;

Assim, nos termos do artigo 11" da Lei n.o 4/2A16 Lei de Base da Protecção Civil e Bombeiros e no uso
das faculdades conferidas pela alínea c) do artigo 111o
da Constituição da República, o Governo Decreta o
seguinte:

Obrigação de higienização e desinfecção frequente dos espaços públicos e privados;

e)
ação de Contingência, areferida Lei de Base, permite a

yt

Artigo 2.'

Humanos, a Situação de Contingência em todo o território Nacional, de I a 31 de Março de2022;
Considerando ainda, que durante a vigência da Situ-

sÉnrc

Regras gerais sanitárias

condições básicas para a necessária retoma económica,
num momento de grande tensão mundial, com o surgimento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que veio
traz.er consequências ainda mais gravosas para a economia mundial.
Nesses termos, tendo o Governo declarado, nos termos da Lei n.o 412016 - Lei de Base da Protecção Civil
e Bombeiros, através do Despacho n." 0712022 do Mi-

t

Obrigação de lavagem das mãos com água e
sabão ou de desinfectá-las à entrada de todos
os estabelecimentos e instituições públicas ou
privadbs. de acesso público. Os proprietários e
responsáveis dessas instituições devem colocar
à disposição dos utentes e clientes lavatórios
ou recipientes com álcool

2. As instituições públicas e privadas devem garantir

as condições essenciais de protecção individual dos
funcionários e clientes e respeitar as orientações das
autoridades sanitiárias.

Artigo l.o
Objecto
1. As medidas sanitárias definidas no presente Decreto visam a protecção da colectividade, a diminuição
do risco de contágio pelo COVID-19 entre a população
e a salvaguarda da saúde pública.

2. Quando implementadas, as medidas referias no
numero l, deverão garantir o pleno respeito pela integridade e dignidade das pessoas, famílias e da comunidade.

3. Para os devidos efeitos, considera-se uso incorrecto de máscara facial quando não se cubra, simultanea-

mente, onaizeaboca.
4. A violação do disposto na alínea "a" do número 1,
dá lugar a aplicação de coima de 1.000,00 Dbs (mil
dobras) aos infractores. Em caso de reincidênci4 o
valor da coima é de 2.500,00 Dbs. (duas mil e quiúentas Dobras).
5. A violação do dispostona alínea" b" do número 1,
dá lugar a aplicação de coima de 500, 00 Dbs (quinhentas dobras) aos infractores. Em caso de reincidência, o valor da coima é de 1.000,00 Dbs. (mil dobras).

6. A violação do disposto na alínea "e "do número 1,
dá lugar a aplicação de coima de 5.000, 00 Dbs (cinco
mil dobras) aos proprietários dos estabelecimentos. Em
caso de reincidência, o valor da coima é de 10.000,00

Artigo

1. E permiti do a realização de festas de baptizados e
casamentos com ocupaçáo 213 da lotação dos espaços e
obrigatoriedade de apresentação do certificado de vaci-

Dbs. (dez mil dobras).

Artigo 3.o
(Dever de comunicação de casos suspeitos)

nação completa para todos os participantes, ou teste de
antigénio negativo.

2. A violação do disposto no número 1, dá lugar a

É recomendado o controlo de temperatura à entrada
dos estabelecimentos de acesso público, devendo as
entidades responsáveis, na hipótese de identificação de
casos suspeitos, com sintomas visíveis da infecção com
COVID-19, impedir a entrada e comunicar imediatamente às autoridades sanitarias locais.

Artigo 4."
Protecção dos cidadãos vulneráveis
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos
vulneráveis à infecção por COVID-19, nomeadamente:

6.o

Casamentos e baptizados

.

aplicação de coima de 10.000, 00 Dbs (dez mil dobras)
aos proprietários dos estabelecimentos ou promotores
do evento. Em caso de reincidênci4 o valor da coima é
de 20.000,00 Dbs. (vinte mil dobras).
3. Os sectores competentes do Ministério da Saúde e
da Polícia Nacional podem attorizar, a título excepcio-

nal, a flexibilizaçáo dos limites estabelecidos no ponto
1 nos casos em que se confirme a existência de condições objectivas de segurança sanitária.

Artigo 7.'
a)

Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos;

b)

Pessoas com doença crónica considerada de
risco, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, designadamente, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes
cardiovasculares, os doentes respiratórios crónicos e doentes oncológicos;

c)

Gestantes;

d)

Crianças menores de 10 anos.

Artigo

f,'estivais e festas públicas
1. É permiti do a realização de festivais musicais e de
festas públicas com a ocupação máxima de 213 de lotação dos espaços e obrigatoriedade de apresentação do
certificado de vacinação completa ou teste de antigénio
negativo para os artistas, funcionários e clientes.

2. A violação.do disposto no número 1, dá lugar a
aplicação de coima de 20.000, 00 Dbs (vinte mil dobras) aos proprietarios dos estabelecimentos ou promotores do evento. Em caso de reincidência, o valor da
coima é de 30.000,00 Dbs. (trinta mil dobras).

5.o

Discotecas e "fundões"

Artigo 8.'
Acesso às praias

1. E permitido o funcionamento das discotecas e
"fundões" com a ocupação máxima de 213 da lotação
dos espaços e obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação completa ou teste de antigénio
negativo para os artistas, funcionários e clientes.
2. A violação do disposto no número 1, dá lugar a
aplicação de coima de 10.000, 00 Dbs (dez mil dobras)
aos proprietários dos estabelecimentos ou promotores
do evento. Em caso de reincidência, o valor da coima é
de 25.000,00 Dbs. (vinte e cinco mil dobras).

1. E proibida a realização de festivais e vendas ambulantes na praia.

2. A violação do disposto no número l, dá lugar a
aplicação de coima de 1.000, 00 Dbs (mil dobras) por
pessoa, no caso das vendas ambulantes e 10.000,00
Dbs (dez mil dobras), para o caso dos promotores dos
festivais. Em caso de reincidência, o valor da coima é
de 2.000,00 Dbs (duas mil dobras) e 20.000,00 Dbs
(vinte mil dobras), respectivamente.

Artigo 9.'
Comércio, restauração e serviços
É permitido o funcionamento do comércio, restaura-

2. Os passageiros que não dispõem do certificado de
vacinação completa são obrigados a apresentar um
teste de PCR negativo, realizado ate 72h antes da data
de viagem.

ção e serviços gerais privados, no horário normal de

expediente definido pelas autoridades competentes,
respeitando as regras gerais sanitarias e os regulamentos sectoriais produzidos pelas autoridades sanitárias.

Artigo

3. Nos voos de saída de São Tomé e Príncipe, são
aplicadas aos passageiros as regras definidas pelos
países de destino, no que toca a necessidade de testes
ou do comprovativo de vacinação.

10.o

Mercados municipais
1. Os mercados formais praticam o horário de funcionamento das 5h às 17tr, respeitando as regras gerais

4. No caso das viagens entre as ilhas de São Tomé e
do Príncipe, passa a ser obrigatório a realização dos
testes rápidos de antigénio nos dois sentidos, efectuados até 48 antes da data de partida, com exceção das

sanitárias, com enceÍramento aos domingos.

pessoas que tenham o certificado de vacinação comple-

ta.

2. Sem prejuízo do disposto no n.o 1, por recomendação das autoridades sanitárias competentes, podem
ser encerrados os mercados formais, sempre que se
esteja em presença comprovada de alto risco de transmissão do vírus.
3. Os órgãos competentes da administração local devem criar as condições para a higienização regular dos
mercados, sobretudo no dia de encerramento.
4. São proibidos os mercados informais de rua.
5.

5. Fica automaticamente prorrogado a validade do
visto ou do período de isenção dos vistos de cuúa duraçáo para todos os cidadãos estrangeiros que sejam
obrigados a prorrogar a sua estadia em território nacional por causa de um teste positivo á COVID 19.
6. A violação do disposto nos pontos 1 e 2 dá lugara
aplicação de uma coima no valor de 50.000,00 dbs
(Cinquenta mil dobras) da responsabilidade das companhias aéreas. Em caso de reincidência, o valor da
coima é de 100.000,00 Dbs (cem mil dobras).

A violação do disposto no número anterior dá lu-

gar a aplicação de coima no valor de 1.000,00 Dbs (mil
dobras), tanto para o vendedor como para o comprador.

7. A violação do disposto no ponto 4 dá,lugar a apli
cação de uma coima no valor de 20.000,00 Dbs (vinte

mil
Artigo 11.'
Actividades religiosas
1. É permitido arealização de missas e cultos, com
ocupação de 213 da capacidade de lotação das igrejas
ou templos, respeitando as medidas gerais sanitárias.

2. Aviolaçáo do disposto no número anterior dá lugar a apliõação de coima no valor de 5.000,00 Dbs
(cinco mil dobras), da responsabilidade do promotor do
evento.

Artigo 12."
Voos comerciais
1. É obrigatório, para os passageiros a partir dos 12
anos, com o certificado de vacinação completa, a apre-

sentação de um teste de antigénio negativo, realizado
até 48 horas antes da data de viagem, na chegada ao
aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe.

dobras) da responsabilidade das companhias aéreas. Em caso de reincidência, o valor da coima é de
50.000,00 Dbs (cinquenta mil dobras).

8. Medidas adicionais de prevenção poderão ser regulamentadas por Despacho Conjunto entre os Ministros tutelares dos sectores da Aviação e da Saúde.

Artigo 13.o
Pratica de despoúo colectivo

l. E permitido a prática de desportos colectivos, com
ocupação de 213 da capacidade de lotação dos campos
ou pavilhões, no caso das competições profissionais e
para as infraculturas com vedação, com a obrigação de
apresentação do certificado de vacinação completa ou
teste de antigénio negativo, para os atletas, membros
das equipas técnicas, árbitros, equipas de segurança,
jornalistas e uso de máscara obrigatória para o público.
2. No caso dos campos sem vedação o controlo do
nível de ocupação do publico é irrelevante, mantendo a
obrigatoriedade do uso de máscaras.
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3. A violação do disposto no número um dá lugar a
aplicação de coima no valor de 20.000,00 Dbs (vinte
mil dobras), da responsabilidade do promotor do evento. Em caso de reincidência, o valor da coima é de
50.000,00 Dbs (cinquenta mil dobras).

4. Sem prejuízo do disposto no número 1, os Ministérios da Juventude e Desporto e da Saúde ficam com a
responsabilidade de estabelecer um Regulamento próprio complementar.
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Artigo 18."
Medidas sancionatórias

l. Nos casos de recusa à realização dos procedimentos recornendados e definidos no presente Decreto-lei,
os órgãos corlpetentes, com o ob.jectivo de atender o
interesse público e evitar o perigo ou risco colectivo,
devem adotar as rnedidas administrativas e judiciais
cabíveis.

2. O Ministério da Saúde deve produzir recomendações e orientações para a implementação dos procedirnentos previstos no presente Decreto. nos terrlos da
Lei n.o 0912018, Lei Base de Saúde, de 06 de Junho e

Artigo 14.'
Reuniões e palestras
1. E permitido a realização de palestras e reuniões,
em espaço fechados, que não devem exceder a lotação
de 213 da capacidade da sala, observando as regras
gerais sanitárias.

2. Aviolaçáo do disposto no número um dá lugar a
aplicação de coima no valor de 10.000,00 Dbs (dez mil
dobras), da responsabilidade do promotor do evento.

Em caso de reincidência, o valor da coima é

de

25.000,00 Dbs (vinte mil dobras).

Artigo 15.'
Visita aos estabelecimentos hospitalares

REPUBLICA

demais legislações relacionadas.

Artigo 19."
Incumprimento
Em caso de incumprimento das rnedidas previstas
neste Decreto, as autoridades cornpetentes devem apu-

rar as eventuais práticas de infracção administrativa
previstas no Estatuto da Função Pública. bem como os
crimes contra a saúde pública e os crimes de desobediência, ambos previstos na Lei n." 06/2012. Codigo
Penal, de 06 de Agosto.

e

Artigo 20."
Financiamento

prrsronals

E permitido visitas aos lares de idosos, centros de
acolhimento e estabelecimentos prisionais apenas para
as pessoas que tenham o certificado de vacinação completa ou teste de antigénio negativo.

Artigo 16.'
Implementação
Compete aos Titulares dos Departamentos Ministeriais, em razáo da matéria, implementar, fàzer cumprir
e adotar as medidas necessárias à eficácia do presente
Diploma, seguindo as orientações do Comité de Crise
do Governo, criado no âmbito do combate à pandemia

As despesas necessárias para a execução de quaisquer acções previstas no presente Decreto, são asseguradas pelo Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul, que manterá relatórios actualizados de
todas as despesas realizadas.

Artigo 2l ."
Entrada em vigor

O presente Decreto-lei entra em vigor no dia 1 de
Março de 2022 e é válido até ao dia

3l

de Março de

2022.

do COVID-19.

Artigo l7.o
Dever de colaboração
Os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm o
dever de colaboração no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde publicapara a concretizaçáo das medidas do presente diploma.

Visto e aprovado em Conselho de IVinistros, em São
err 25 de Fevereiro de 2022.- PrirneiroMinistro, Jorge Lopes Bont Jesus: Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul. Engrúcio Soares da
Graça; Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Novas Tecnologias e Assuntos Parlamentares,
Wuando Borges Castro de Andrade; Ministro da Defesa Nacional, Jorge Amado; Ministro da Justiça. Administração Interna e Direitos Humanos, Cílcio Píres dos
Saníos; Pela Ministra da Saúde, Filontena Sehastitio
Santana MonÍe iro D'Alva.

Tomé,
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Promulgado em 04 de Março de 2022. - O Presidente da República, Carlos Manuel Vila Nova.
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