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REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE s.TOMÉ E PRINCIPE

(Unidade - Disciplina - Trabalhor

Governo

DECRETO Ne 50/2014

Considerando-qe esnrÌltura.te e de capitaÌ importância para o
Desenvolvimento de Sào Tomé e príncipe a realização do projecto EXpU
GONGA, tendo por objecto â Concepçào e a Execução das Edificações e
Ìnfraestruturas de loteamento na- zona de Expansão urbana da cidade
de São Tomé, Sector Norte, entre Gongá-Santo Amaro_Aeroporto;

considerando que, o Governo, através do Ministério de obras púbÌicas
Infraeslru iuras, Recursos l,laturais e Meio Ambiente, assinou com a
Sociedacie cHCB GUAt,icxI HyDRoBLECTRIC cONSTRUCTIoN
BUREAU, vencedora do Concurso priblico Internacional
n."1/2O1a IDAF/MOplRlJMA, um contrato de empreitada para a
execução do referido projecto;

Consideranco que, o Governo colocou à disposição da referida
Sociedade, o ter-renc onde será implantado o projecto Expu Gongá, Ìivre
de quaisquer: ónus ou encargos, tendo por conseguinte vedado ao
Governo ou quaiquer cutra entidade pública, central ou regional, da
República DentocráiÌca de São Tomé e príncipe com poderes para o
efeito, a possibiiidade de atribuir nova cedência, total ou parciaÌ, de
quaÌquer natLtreza, sobre o mesmo terreno e todas as partes que o
compÒem, ou quaisquer outros direitos de natureza similar, a outra
entidade que nào a Sociedade GHCB _ GUANGXI HYDROELECTRÌC
CìONSTRUCTION BURtrAU, durante o período da empreitada;

Considerando aind:r a riecessidade de se conferir maior segurança
.iurÍdica e estati..,,iacte que garantam por um laclo, a exequibilidade do

D€creto q!re r egularr"nra a forr"; cle pfocecer caso venhu u ,". n"ã*-i*lõ"ã*rn,rat"rrl d".on õ"ì,o-|i:r(g.
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pro.lecro e por

indispensáveÌ a-o

Nestcs ternros, no uso das

I I 1." cìa Constituição

Democri.l lt, a dr Sáo Tome

o..ltro, propor-cionar um bom clima de ncgócio,
d cs.n volvimr. n r o do pars

Ì

I

/facuÌdades conferidas pela alínea
da República, o Governo da
c Principe de.reta o seguinte:

Á,rtigo 1."
Objecto

O presente Diploma terrÌ por objeto regulamentar a forma em que, caso
venha a ser necessário, proceder a rescisào unrÌateral do contrato
assrnado com a Sociedade GHCB _ GUANGXI HYDROELECTRIC
CONSTRUCTIí.]I'J BIJ]ìE AU,

Arr.igo 2."
Possibilidade de rescisão unilateral por parte do Estado

Santomense

Sem prejuízo das cláusulas contratuais, caso o Estado Santomense
querra rescindir unilateralmente ou de aÌguma forma aÌterar a
exequibilidade do contrato de empreitada de obras públicas celebrado
COM A SOCiCdAdC GHCR - GUAIJG.{I HYDROELECTRIC CONSTRUCTION
BUREALÍ, ;r:, ;ri: I oe Crr,tubt.o rle 2OI4, para a conceçào e execução das
ediÍìcações, infraestruturas d: loteamento na Zona de Expansào
Urbana na cidade de São Tomé, Sector Norte, entre Gongá e Santo
Amaro, só o poderá fazer mediante um Decreto Governamental.

Ártigo 3."

IDntla<ia em vigor

O presente diploma entra em vrgor na data da sua publicação.

visto e aprcvaco er' conseÌho de Ministros, aos 2s dias do mês de
Se ternbro de 2A14.

D:rre c ouorep,.,l . .Ì ,tr.rraCe proceccr caso venha a ser necessário a resçjsão unilateral do

c) do artìgo

República
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Prime iro-M in istro

Ferreiro do Costo

Ministro do Pl no e Finanças

Ministro das Obras públicas, Infra-estrutu ra s, Rec is e do Meio Ambiente

Maquengo Freitas

Ministra da Justiça, Administração públÌca e Assuntos parlamentãres

[,, Promulgadoem 4 tilâ noro.

Publique-se.

Decreto que regulamenta a foi-ma de proceder caso venh" 
" 

,", nu."rãioll"rãrão *il"t"ãi dãconlrè:o (orÌ d C|-]CA ...

O Presidente da República

Pinto da Costa


