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GOVERNO 

 

Decreto-Lei N.° 27/2005 
 

A Direcção dos Impostos foi criada em 2001 no âmbi-

to da reforma global da estrutura interna do Ministério do 

Planeamento e Finanças. Com efeito, a referida reforma 

operou à extinção da Direcção de Finanças, criando três 

novas Direcções, dentre as quais a Direcção dos Impos-

tos. 

 

Assim, a Direcção dos Impostos veio substituir nas 

suas missões às Repartições de Finanças, as quais cabia 

proceder à administração Tributária do Estado. Entretan-

to, a criação de facto desta nova Direcção não se fez 

acompanhar da adopção de um estatuto orgânico defini-

dor, entre outros, das suas principais atribuições, consti-

tuindo tal facto impedimento ao seu pleno e regular fun-

cionamento. 

 

Nesta esteira e na perspectiva de criação de condições 

legais da sua operacionalidade, a fixação dos objectivos, 

competências e atribuições da Direcção dos Impostos, e a 

definição da sua estrutura organizacional, funcional, e de 

pessoal bem como do respectivo estatuto remuneratório 

revelam-se de superior e extrema importância e urgência. 

 

A opção assumida na elaboração do presente estatuto 

orgânico para a Direcção dos Impostos assenta numa 

ideia fundamental que é a garantia da eficácia dos servi-

ços, tendo em vista uma melhor prestação de serviços ao 

público utente. Como é do conhecimento geral, o que os 

contribuintes esperam no seu relacionamento com a 

administração fiscal é, antes de tudo, informação sobre a 

melhor forma de dar cumprimento as suas obrigações, 

garantia de celeridade no tratamento das suas situações, e 

clareza e verdade na determinação dos factos e das res-

pectivas consequências jurídico- tributárias. 

 

Assim é que se assume, como sendo primordial, a 

definição dos objectivos e atribuições da Direcção e se 

procede à uma clara distinção entre os serviços de execu-

ção que lidam directamente com a gestão dos impostos e 

os serviços de apoio técnico, sem intervenção directa no 

tratamento da situação fiscal dos contribuintes. 

 

Cria-se, pois, como serviços de execução dois Depar-

tamentos, a saber, o de Gestão Fiscal e Cobrança e o de 

Fiscalização e Acção Fiscal. Como serviços de apoio 

cria-se um Departamento Técnico- Administrativo. A 

aposta é pois feita na responsabilização de cada serviço 

no que concerne os objectivos e tarefas que lhes são 

adstritos, por forma a garantir a sua auto dinamização e 

eficácia. 

 

De igual forma, assume-se corno inadiável a clarifica-

ção do estatuto remuneratório dos funcionários da Direc-

ção dos Impostos, na esteira dos desideratos há muito 

anunciados mas nunca efectivamente concretizados. Com 

efeito, desde 1992 que ficou legalmente assumida a 

necessidade de dar publicamente ênfase à característica 

da função de excepcional interesse público que represen-

ta a cobrança das receitas fiscais na política global do 

Estado e do órgão que a desempenha, estimulando o brio 

profissional dos funcionários, desincentivando e perse-

guindo a corrupção através, entre outros, da instituição de 

um incentivo remuneratório especial. É nesta esteira que 

aqui se institui, de forma substancialmente mais clara e 

com maior garantia de eficácia, a figura de remuneração 

acessória consubstanciada principalmente em prémios de 

cobrança, atribuídos em função da produtividade colecti-

va e individual dos funcionários. 

 

O presente Estatuto Orgânico assume igualmente uma 

posição clarificadora no que concerne a posição ambiva-

lente até então desempenhada pela Direcção dos Impos-

tos em certos processos contenciosos. Com efeito, 

recaindo sobre o Director dos Impostos a função de juiz 

em processo de execução fiscal, a Direcção dos Impostos 

chegava a assumir simultaneamente o papel de juiz e 

parte, num claro atentado ao princípio que consagra o 

dever de neutralidade e desinteresse do juiz pela causa. 

Assim é que, a ideia de um Tribunal, o Administrativo, 

com competências Tributárias, funcionando fora da 

Direcção dos Impostos e com juiz independente aparece 

como uma das maiores inovações deste diploma orgâni-

co. 

 

Este Estatuto Orgânico, feito já a pensar nas reformas 

projectadas da legislação fiscal, contempla assim os 

requisitos necessários para um desempenho mais eficaz 

das tarefas adstritas á Direcção dos Impostos. Na realida-

de, a clara definição de funções nele operada, aliada a 

criação de serviços satélites (e.g. informático, estatístico, 

etc.) de apoio no cumprimento dos objectivos da Direc-

ção, são elementos que não desmentem a visão assumida 

de modernização de uma administração que deve ser, por 

natureza, dinâmica e inovadora; 

 

Por outro lado, a rápida evolução sócio económica da 

sociedade Santomense e a crescente internacionalização 

das nossas relações económicas e comerciais, com con-

sequências em sede de diversificação da natureza e estru-

tura das relações tributárias e dos sujeitos passivos do 

imposto obrigam a que se assuma como prioridade a 

questão da modernização da administração tributária.  

 

Nestes termos, no uso das faculdades conferidas pela 

alínea c) do artigo 111.° da Constituição, o Governo 

decreta e eu promulgo o seguinte: 

 

Artigo 1 ° - É aprovado o Estatuto Orgânico da Direc-

ção dos Impostos que em anexo faz parte integrante do 

presente diploma. 

 

Artigo 2° - Visto e aprovado em Conselho de Minis-

tros de 10 de Março de 2005. O Primeiro Ministro e 

Chefe do Governo, Damião Vaz d’Almeida; Ministro do 

Plano Finança Adelino Santiago Castelo David. 
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Publique-se. 

 

Promulgado em 25/10/05. O Presidente da Republica; 

Fradique Bandeira Melo de Menezes. 

 

Estatuto Orgânico da Direcção 
dos Impostos 

 

Capitulo I 
(Dos Objectivos, Atribuições e Competências 

da Direcção dos Impostos) 
 

Artigo 1.º 

Conteúdo 

 

O presente Diploma define a natureza, a finalidade, a 

estrutura orgânica, as competências e atribuições da 

Direcção dos Impostos e de cada um dos seus órgãos, o 

quadro de pessoal bem como as normas para o seu recru-

tamento. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito da Direcção dos Impostos 

 

A Direcção dos Impostos é o órgão da Administração 

Central do Estado, hierarquicamente dependente do 

Ministério do Plano e Finanças, incumbido de proceder à 

execução da política fiscal e à administração fiscal do 

Estado. 

 

Artigo 3.º 

Objectivos da Direcção dos Impostos 

 

A actividade da Direcção dos Impostos deverá ser 

orientada de forma a satisfazer os seguintes objectivos 

principais: 

a)  Executar a política fiscal do Estado dentro o 

estabelecida pelo Ministério de Plano e Finan-

ças, numa contínua avaliação da sua repercussão 

na ordem financeira, económica e social; 

b)  Realizar a administração fiscal do Estado, atra-

vés do controle e acompanhamento da aplicação 

das leis fiscais, e promover a reintegração ou 

defesa dos respectivos interesses violados. 

 

Artigo 4.º 

Atribuições da Direcção dos Impostos 
 

Para a realização dos objectivos definidos no artigo 

anterior, a Direcção dos Impostos tem as seguintes atri-

buições: 

a)  Assegurar a liquidação dos impostos; 

b)  Pronunciar-se sobre os casos duvidosos de apli-

cação das leis fiscais; 

c)  Exercer a acção de fiscalização tributária; 

d)  Exercer a justiça tributária; 

e)  Contribuir para o esclarecimento dos contri-

buintes e exercer a acção de relações públicas 

fiscais; 

f )  Assegurar a execução dos acordos internacio-

nais em matéria fiscal; 

g)  Contribuir para a investigação no domínio da 

fiscal idade e para p aperfeiçoamento da técnica 

fiscal; 

h)  Estudar e propor medidas fiscais de carácter 

normativo; 

i)  Informar sobre os resultados e as circunstâncias 

ou factos observados na execução das leis; 

j)  Participar na elaboração do Orçamento Geral do 

Estado. 

 

Artigo 5.º 

Competência da Direcção dos Impostos 

 

1. No domínio da liquidação dos impostos, compete a 

Direcção dos Impostos: 

a)  Planear e controlar a actividade da administra-

ção fiscal; 

b)  Tomar conhecimento de todos os factos ou 

situações previstos na lei como fontes de obri-

gações fiscais;  

c)  Organizar os registos ou inscrições de factos 

tributários, instaurar os processos necessários à 

liquidação e cobrança dos impostos e dar-lhes 

seguimento; 

d)  Organizar um registo central de contribuintes; 

e)  Decidir, por acto adequado, sobre a aplicação da 

lei aos factos concretos, tornando certas, líqui-

das e executórias as obrigações nela previstas; 

f)  Proceder à avaliações e intervir em actos de 

arbitramento; 

g)  Constituir as entidades ou órgãos de tesouraria 

em obrigação de arrecadar as importâncias 

liquidadas como objecto de imposições fiscais e 

verificar a exactidão do seu procedimento. 

 

2. No domínio da aplicação das leis fiscais em casos 

duvidosos, compete a Direcção dos Impostos: 

a)  Apreciar e decidir sobre o conteúdo dos reque-

rimentos, exposições ou reclamações relativos à 

aplicação das leis fiscais; 

b)  Anular as decisões constitutivas de direitos cer-

tos e executórios nos casos autorizados por lei; 

c)  Actuar por todos os meios admitidos em direito 

com vista a atingir os objectivos das leis sem 

ofensa dos direitos dos particulares. 

 

3. No domínio da fiscalização tributária, compete a 

Direcção dos Impostos: 

a)  Observar as realidades tributárias e verificar, 

quanto às elas, a correcta aplicação das leis fis-

cais; 

b)  Prevenir e evitar a inobservância das leis fis-

cais; 

c) Combater as situações de evasão ou de fraude 

fiscais; 

d)  Orientar e esclarecer os obrigados fiscais no 

âmbito da acção fiscalizadora. 
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4. Em matéria de justiça fiscal, compete a Direcção 

dos Impostos: 

a)  Promover diligências indispensáveis à integra-

ção dos preceitos legais violados; 

b)  Defender e representar os interesses da Fazenda 

Nacional junto dos órgãos judiciais e da admi-

nistração fiscal;  

c)  Promover a execução coerciva dos direitos em 

nome da Fazenda Nacional. 

 

5. No âmbito da acção informativa dos contribuintes, 

compete a Direcção dos Impostos: 

a)  Esclarecer os contribuintes acerca do conteúdo 

e da interpretação das leis tributárias; 

b)  Informar o contribuinte sobre as suas obriga-

ções fiscais e o modo mais cómodo . e seguro de 

lhes dar cumprimento, bem como as garantias 

que lhe assistam;  

c)  Promover pelos meios adequados, e sempre que 

se mostre conveniente, a divulgação do conteú-

do da legislação fiscal, de modo a facilitar aos 

contribuintes o seu correcto cumprimento; 

d)  Promover a melhoria das relações fisco-

contribuinte; 

e)  Assegurar as relações públicas em matéria fis-

cal. 

 

6. No âmbito da execução dos acordos internacionais, 

compete a Direcção dos Impostos: 

a)  Assegurar a execução das convenções destina-

das a eliminar a dupla tributação internacional, 

designadamente no que respeita às relações com 

as entidades competentes dos países signatários; 

b)  Proceder a recolha dos elementos disponíveis 

com vista à avaliação das consequências finan-

ceiras decorrentes dos acordos; 

c)  Propor a revisão dos acordos, quando considere 

conveniente, sugerindo as modificações que jul-

gue adequadas; 

 

7. No âmbito da investigação no domínio da fiscal 

idade e do aperfeiçoamento da técnica fiscal, compete a 

Direcção dos Impostos: 

a)  Realizar trabalhos de investigação nos domínios 

respeitantes à fiscalidade e matérias afins e, bem 

assim, proceder ao estudo sistemático e crítico 

da aplicação das leis fiscais; 

b)  Exercer a função preparatória auxiliar da acção 

normativa; 

c)  Estudar e promover o aperfeiçoamento e a 

actualização do sistema fiscal; 

d)  Pronunciar-se sobre os projectos de diplomas 

legislativos ou de contratos do Governo em 

matéria tributária, tendo em vista os princípios e 

critérios que informam o sistema tributário; 

e)  Realizar estudos de índole estatística necessá-

rios às decisões em matéria de política e admi-

nistração fiscais;  

f)  Assegurar a participação nos trabalhos de orga-

nismos internacionais especializados no domínio 

da fiscalidade; 

g)  Colaborar com as associações ou outros orga-

nismos nacionais dedicados ao estudo das maté-

rias fiscais; 

h)  Organizar e assegurar o funcionamento de um 

serviço de documentação e consulta dos elemen-

tos relativos ao progresso da ciência e técnica 

fiscais. 

 

Artigo 6.º 

Instrumentos de Gestão 

 

São instrumentos de gestão para toda a estrutura orgâ-

nica da Direcção dos Impostos: 

a)  O Plano de Actividades; 

b)  Orçamento; 

c)  O Relatório Anual das Actividades; d) O Plano 

de Formação; 

e)  O Mapa Estatístico de Receitas; 

f)  Os diplomas fiscais, os estudos e pareceres. 

 

Capítulo II 
Da Organização e Funcionamento 

 

Secção I 

Estrutura Orgânica 

 

Artigo 7.º 

Áreas de Actividade 
 

As actividades da Direcção dos Impostos, em ordem à 

prossecução das respectivas atribuições, distribuem-se 

pelas seguintes áreas: 

a)  Gestão Fiscal; 

b)  Fiscalização Tributária; 

c)  Justiça Fiscal; 

d)  Informações e Relações Públicas; 

e)  Investigação no domínio da fiscalidade. 

 

Artigo 8.º 

Natureza dos Serviços 
 

A Direcção dos Impostos compreende os seguintes 

serviços: 

a)  Serviço de coordenação e apoio técnico- admi-

nistrativo que compreende o Departamento Téc-

nico e Administrativo e subdivide-se em: 

 

Secção Administrativa e de Relações Públicas; 

Secção de Coordenação Técnica 

 

b)  Serviços de execução: 

 

1. Departamento de Gestão Fiscal e de Cobrança, que 

integra: 

Secção de Gestão e Liquidação  

Secção da Recebedoria das Finanças 
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2. Departamento de Fiscalização e da Acção Fiscal 

que corresponde à: .Secção da Fiscalização e dos Inquéri-

tos fiscais .Secção do Contencioso Tributário 

 

d)  Serviço desconcentrado representado pela: 

Delegação dos Impostos do Príncipe. 

 

Secção II 

Competências e Atribuições 
 

Subsecção I 

Direcção 

 

Artigo 9.º 

Director 

 

A Direcção dos Impostos é chefiada ao mais alto nível 

por um Director, a quem compete: 

a)  Organizar, coordenar e controlar as actividades 

dos serviços sob seu cargo e zelar pelo exacto 

cumprimento das leis e regulamentos tributários; 

b)  Elaborar e executar o orçamento da Direcção; 

c)  Gerir o fundo permanente afecto à Direcção dos 

Impostos; 

d)  Apreciar a programação das tarefas anuais dos 

serviços e elaborar o programa e o relatório 

anual de actividades a serem apresentados ao 

ministro tutelar; 

e)  Colaborar na preparação do Orçamento Geral 

do Estado; 

f)  Promover o progresso do sistema fiscal pro-

pondo as medidas de carácter normativo, técnico 

e organizacional que se revelem adequadas; 

g)  Preparar e divulgar todos os documentos e ins-

truções técnicas a serem executados pelos servi-

ços da Direcção dos Impostos; 

h)  Emitir parecer técnico sobre assunto da sua 

competência; 

i)  Actuar como ordenador Central do Estado, por 

delegação do Ministro tutelar da pasta de Finan-

ças, em matéria de liquidação das receitas fis-

cais; 

j)  Exercer as demais funções que lhe sejam come-

tidas por lei. 

 

Subsecção II 

Serviços de Coordenação 

e Apoio Técnico- Administrativo 

 

Artigo 10.º 

Departamento Técnico e Administrativo 

 

1. Compete ao Departamento Técnico e Administrati-

vo: 

a)  Proceder, sob orientação do Director, à gestão 

administrativa e dos recursos humanos da 

Direcção; 

b)  Assegurar à Direcção dos Impostos o apoio téc-

nico necessário ao correcto desempenho das 

suas funções, nas suas diversas áreas de actua-

ção; 

c)  Assegurar a execução das tarefas respeitantes à 

gestão do orçamento da Direcção bem como ao 

seguimento das respectivas contas; 

d)  Velar pela correcta afectação e utilização dos 

meios e equipamentos da Direcção dos Impos-

tos. 

 

2. O Departamento Técnico e Administrativo compõe-

se de duas Secções: 

a)  Secção Administrativa e de Relações Públicas; 

b)  Secção de Coordenação Técnica. 

 

Artigo 11.º 

Secção Administrativa e das Relações Públicas 

 

Compete à Secção Administrativa e das Relações 

Públicas: 

a)  Assegurar a Direcção dos Impostos o respectivo 

apoio administrativo; 

b)  Organizar a documentação técnica e o arquivo 

do serviço; 

c)  Proceder ao registo e remessa da correspondên-

cia; 

d)  Divulgar e distribuir a vários serviços compe-

tentes, os documentos e orientação técnica ela-

borados pela Direcção. 

e)  Proceder à gestão dos recursos humanos da 

Direcção dos Impostos e gerir o respectivo pes-

soal em colaboração com a Direcção Adminis-

trativa e Financeira do Ministério de tutela;  

f)  Organizar os processos e expedientes relativos 

ao provimento, promoção, transferência, exone-

ração, aposentação, licenças e demais situações 

do pessoal; 

g)  Manter devidamente organizado o registo bio-

gráfico do pessoal; 

h)  Processar as despesas da Direcção dos Impostos 

e escriturar as dotações que lhes estejam consig-

nadas; 

i)  Proceder ao inventário e à elaboração da conta 

do exactor, dos bens móveis existentes na 

Direcção dos Impostos, mantendo devidamente 

escriturado o respectivo livro; 

j)  Preparar as reuniões com os parceiros estran-

geiros e organismos internacionais, bem como a 

redacção dos relatórios e o seguimento adminis-

trativo das decisões ou recomendações; 

k)  Promover a informação aos contribuintes, quer 

sobre o conteúdo e a interpretação das leis, quer 

sobre as formas de cumprimento das suas obri-

gações tributárias; 

l)  Exercer acção de relações públicas fiscais no 

sentido da melhoria das relações fisco-

contribuintes. 

 

Artigo 12.º 

Secção de Coordenação Técnica 
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1. Compete à Secção de Coordenação Técnica: 

a)  Elaborar propostas de modernização dos proces-

sos fiscais e de melhoria da eficácia e do 

desempenho das tarefas a cargo dos serviços; 

b)  Elaborar propostas visando o aperfeiçoamento e 

a actualização da base tributária das receitas fis-

cais; 

c)  Elaborar propostas de leis ou regulamentos fis-

cais, bem como as medidas fiscais de carácter 

normativo; 

d)  Apreciar a oportunidade de alteração do sistema 

fiscal e de criação de novos contribuintes e 

impostos; 

e)  Emitir parecer sobre as atribuições das isenções 

ou deduções fiscais previstas pela legislação a 

favor dos contribuintes, bem como sobre os pro-

jectos de diplomas ou contratos de governos que 

versem matéria fiscal; 

f)  Assistir os serviços no âmbito do contencioso 

fiscal; 

g)  Preparar os planos de actividade da Direcção 

dos Impostos; 

h)  Preparar os indicadores que permitam a avalia-

ção e controle dos resultados obtidos pelos ser-

viços de administração fiscal em conformidade 

com os planos de actividade e propor as medidas 

correctivas que se revelem necessárias; 

i)  Proceder a estudos sobre a problemática decor-

rente da acção dos serviços de administração 

fiscal, com vista a plena realização das respecti-

vas atribuições; 

j)  Recolher os elementos adequados para se pro-

ceder à coordenação da actividade tributária a 

nível nacional; 

k)  Coordenar, no âmbito da Direcção dos Impos-

tos, a recolha e tratamento dos dados estatísticos 

que devam ser utilizados para fins de legislação 

fiscal e de gestão dos serviços, bem como para 

outras finalidades relacionadas com a actividade 

tributária; 

l)  Elaborar estudos de índole estatística em ordem 

à satisfação das necessidades de informação dos 

vários serviços da Direcção dos Impostos; 

m) Fornecer os elementos estatísticos que inte-

ressem à tomada de decisões no âmbito da polí-

tica e da administração fiscal; 

n)  Apoiar, no domínio da estatística fiscal, o Insti-

tuto Nacional de Estatística e estabelecer per-

manente ligação com outros centros estatísticos; 

o)  Organizar e gerir o sistema informático da 

Direcção dos Impostos; 

p)  Propor melhorias com vista a modernização do 

sistema informático utilizado nos serviços. 

q)  Gerir e assegurar uma eficiente coordenação no 

sistema de rede informática. 

 

2. Para efeitos do seu funcionamento, a Secção de 

Coordenação Técnica poderá estruturar- se, mediante 

Ordem de Serviço do Director dos Impostos, em unida-

des operacionais, de acordo com a natureza técnica das 

áreas de intervenção.  

Artigo 13.º 

O Departamento de Gestão Fiscal e de Cobrança  
 

1.Compete ao Departamento de Gestão Fiscal e de 

Cobrança: 

c)  Acompanhar a evolução das receitas fiscais no 

seu lançamento, liquidação e  

cobrança;  

d)  Organizar e implementar o cadastro e o registo 

geral dos contribuintes;  

e)  Elaborar relatórios trimestrais e anuais de ava-

liação do plano de actividades e de execução das 

receitas;  

2. O Departamento de Gestão Fiscal e de Cobrança com-

põe-se de duas Secções  

a)  Secção de Gestão e Liquidação;  

b)  Secção da Recebedoria das Finanças. 

 

Artigo 14.º 

Secção de Gestão e Liquidação 
 

1. Compete a Secção de Gestão e Liquidação: 

a)  Organizar o registo dos contribuintes e proceder 

a realização e distribuição dos cartões de identi-

ficação fiscal; 

b)  Organizar e registar todos os factos tributários 

previstos na lei bem como fontes de obrigações 

tributárias; 

c)  Instaurar os processos necessários ao lançamen-

to, liquidação e débito dos impostos, taxas con-

tribuições e demais receitas tributárias; 

d)  Controlar os mapas de receitas e as respectivas 

guias remetidas pelas entidades recebedoras, 

integrando as últimas no classificador dos res-

pectivos contribuintes; 

e)  Elaborar as respectivas previsões de receitas 

fiscais em colaboração com a Secção da Fiscali-

zação e Inquéritos Fiscais; 

 

2. Para efeitos do seu funcionamento, a Secção de 

Gestão e Liquidação poderá estruturar- se, mediante 

Ordem de Serviço do Director dos Impostos, em unida-

des operacionais, de acordo com as categorias de impos-

tos existentes. 

 

Artigo 15.º 

Secção da Recebedoria das Finanças 

 

Compete a Secção da Recebedoria das Finanças: 

a)  Registar o depósito dos contribuintes a título de 

receitas eventuais; 

b)  Arrecadar as receitas eventuais e as receitas vir-

tuais, conforme os prazos determinados por leis; 

c)  Assegurar a guarda e venda dos valores selados, 

bem como a sua contabilização 

d) Elaborar os mapas das receitas cobradas; 

e)  Actuar por todos os meios admitidos em direito 

lei orçamental; 
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f)  Organizar o cadastro contabilístico especial dos 

contribuintes que, por falta de pagamento preju-

diquem o Estado; 

g)  Contabilizar todas as operações em conformida-

de com as regras definidas no plano de contabi-

lidade do estado; 

h)  Organizar a remessa dos documentos contabilís-

ticos e dos montantes arrecadados. à Caixa 

Nacional do Tesouro, nos termos e prazos 

legalmente estabelecidos. 

 

Artigo 16.º 

Departamento de Fiscalização 

e da Acção Fiscal 

 

1. Compete ao Departamento de Fiscalização e da 

Acção fiscal: 

a)  Realizar acções de fiscalização e inquéritos fis-

cais e promover acções de justiça fiscal; 

b)  Defender os interesses do Estado em matéria 

tributária junto dos órgãos judiciais; 

c) Efectuar a cobrança coerciva; 

d) Gerir os processos administrativos contenciosos;  

e)  Actuar como secretaria do Tribunal Tributário 

Nacional. 

 

2. O Departamento de Fiscalização e da Acção Fiscal 

compõe-se de duas Secções: 

a) Secção de Fiscalização e Inquéritos Fiscais; 

b) Secção do Contencioso Tributário. 

 

Artigo 17.º 

Secção de Fiscalização e Inquéritos Fiscais 

 

1. Compete a Secção de Fiscalização e Inquéritos Fis-

cais: 

a)  Combater a evasão e a fraude fiscais, exercen-

do, com exclusividade, a acção de fiscalização 

tributária dos contribuintes; 

b)  Promover as diligencias indispensáveis à reinte-

gração dos preceitos legais violados e à repres-

são das infracções; 

c)  Orientar e esclarecer os contribuintes e sujeitos 

passivos dos impostos, no âmbito da actividade 

fiscalizadora; 

d) Efectuar relatórios trimestrais das actividades 

desenvolvidas, avaliando os resultados; 

e)  Promover a formação e o aperfeiçoamento pro-

fissional dos funcionários nas técnicas especifi-

cas de fiscalização; 

f)  Participar na elaboração das respectivas previ-

sões de receitas fiscais; 

g)  Programar as actividades fiscalizadoras anuais 

dos serviços de fiscalização. 

 

2. Para efeitos do seu funcionamento, a Secção de Fis-

calização e de Inquéritos fiscais poderá estruturar-se, 

mediante ordem de serviço do Director dos Impostos, em 

unidades operacionais em função da natureza ou dimen-

são dos contribuintes. 

Artigo 18.º 

Secção do Contencioso Tributário 

 

Compete à Secção do Contencioso Tributário: 

a) Pronunciar sobre os casos duvidosos de aplicação 

das leis fiscais levantados pelos contribuintes e demais 

sujeitos passivos; 

b)  Anular ou alterar as decisões constitutivas de 

direito nos casos autorizados por lei; 

c)  Promover os processos de regularização ou res-

tituição das receitas indevidamente liquidadas 

ou pagas em colaboração com os restantes ser-

viços interessados; 

i)  Promover o contencioso das contribuições e 

impostos e executar o serviço relativo às execu-

ções fiscais; 

j)  Promover a execução coerciva dos direitos em 

nome da fazenda nacional em colaboração com 

o Tribunal Tributário Nacional; 

d)  Actuar como secretaria do Tribunal Tributário 

Nacional organizando as convocatórias e reu-

niões dos seus membros, bem como os proces-

sos relativos as decisões. 

 

Artigo 19.º 

Tribunais Tributários Regionais 

 

1. Os Tribunais Tributários Regionais de S. Tomé e do 

Príncipe funcionam na dependência da Direcção dos 

Impostos e têm jurisdição nas áreas fiscais de S. Tomé e 

do Príncipe. 

 

2. Os Tribunais referidos no número anterior são sin-

gulares, sendo a função de juiz desempenhada, respecti-

vamente, pelo Director dos Impostos e pelo Chefe da 

Delegação dos Impostos do Príncipe, no caso da Região 

Autónoma do Príncipe. 

 

3. Compete aos Tribunais Tributários Regionais:  

a)  Julgar todos os processos de transgressão por 

infracções consumadas nas respectivas áreas fis-

cais; 

b)  Resolver todas as contestações e divergências 

que se suscitem nas liquidações e cobranças nos 

impostos, bem como nas multas e penalidades 

fiscais administrativas previstas pela lei enquan-

to não se resolverem directamente pelos serviços 

competentes; 

c)  Pronunciar-se, a pedido do recebedor das finan-

ças sobre a oportunidade e natureza das medidas 

coercitivas a serem tomadas contra os contri-

buintes que não pagarem as suas dívidas fiscais 

nos prazos legais; 

d)  Divulgar as suas decisões aos contribuintes e 

serviços respeitantes. 

 

4. Das decisões dos Tribunais Tributários Regionais 

cabe recurso para o Tribunal Administrativo. 
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Artigo 20.º 

Delegação dos Impostos do Príncipe 

 

A Delegação dos Impostos da Região Autónoma do 

Príncipe, órgão desconcentrado da Direcção dos Impos-

tos, compete assegurar o cumprimento das suas atribui-

ções, na jurisdição do Príncipe, devendo as suas opera-

ções serem centralizadas trimestralmente na 

contabilidade da Direcção dos Impostos e da Caixa 

Nacional do Tesouro. 

 

Capítulo III 
(Recrutamento do Pessoal) 

 

Artigo 21.º 

Director 

 

1. O recrutamento do Director dos Impostos é feito 

por escolha, em regra, de entre os licenciados ou pós-

graduados, preferentemente em Economia, Finanças, 

Direito, Gestão de Empresas ou Contabilidade, com 

experiência profissional de pelo menos quatro anos, dois 

dos quais em cargos de chefia. 

 

2. Excepcionalmente, quando se constatar a inexistên-

cia de pessoal com as qualificações referidas no número 

anterior, poderá ser feita a escolha do Director entre os 

funcionários que tenham uma experiência na área das 

Finanças de pelo menos oito anos, cinco dos quais no 

cargo. de chefia, e formação profissional na área. 

 

3. O Director dos Impostos será nomeado em comis-

são de serviço, mediante despacho do Ministro responsá-

vel pelas Finanças, ouvido o Conselho de Ministros, por 

um período de quatro anos, podendo ser renovado por 

igual período. 

 

Artigo 22.º 

Chefes de Departamento 

 

1. O cargo de Chefe de Departamento será provido por 

despacho do Ministro das Finanças, sob a proposta do 

Director dos Impostos, dentre o funcionário do quadro 

técnico com experiência mínima de três anos no quadro 

das Finanças e reconhecido mérito para o exercício da 

função. 

 

2. Excepcionalmente, quando se constatar a inexistên-

cia de pessoal com as qualificações referidas no número 

anterior, poderá ser feita a escolha do Chefe de Departa-

mento dentre os funcionários que tenham uma experiên-

cia na área das Finanças de pelo menos cinco anos e 

formação profissional na área. 

 

Artigo 23.º 

Chefes de Secção 
 

O cargo de Chefe de Secção será provido, sob a pro-

posta do Director dos Impostos junto do Ministro da 

tutela, com o parecer da Direcção de gestão de recursos 

humanos da Função Pública, dentre funcionários do 

quadro técnico, com experiência mínima de três anos na 

categoria e formação profissional na área. 

 

Artigo 24.º 

Pessoal do Quadro Técnico Superior e Técnico 

 

1. O ingresso de funcionários nas diversas categorias 

do quadro técnico superior e técnico, faz-se mediante 

concurso, nos termos do estatuto da função pública. 

2. Para serem admitidos a concurso a que se refere o 

número 1 deste artigo os candidatos deverão possuir as 

habilitações e experiências estabelecidos para cada caso. 

 

3. Os funcionários nomeados de acordo com o número 

1 deste artigo, só poderão participar no concurso de pro-

moção para a categoria imediatamente superior, quando 

completarem três anos de serviços na categoria. 

 

Artigo 25.º 

Funcionários do Quadro Administrativo 

e Auxiliar 
 

O ingresso dos funcionários nas diversas categorias 

dos quadros administrativos e auxiliar será feito mediante 

concurso, nos termos do estatuto da função pública. 

 

Capítulo IV 
(Do Estatuto Remuneratório) 

 

Artigo 26.º 

Vencimentos 

 

Os funcionários da Direcção dos Impostos têm direito 

aos vencimentos correspondentes aos níveis dos respecti-

vos cargos e categorias, nos termos do Estatuto da Fun-

ção Pública e à participação no prémio de cobrança, nos 

emolumentos, nas custas e nas multas, nos termos previs-

tos na presente e nas demais leis. 

 

Artigo 27.° 

Remunerações Acessórias 
 

1. As remunerações acessórias são constituídas pela 

participação que os funcionários da Direcção dos Impos-

tos recebem do prémio de cobrança, dos emolumentos, 

das custas e das multas, na parte que a lei lhes atribui. 

 

2. As remunerações acessórias são, quanto à distribui-

ção, variáveis, de acordo com a produtividade obtida.  

 

Artigo 28.° 

Prémio de Cobrança 

 

O prémio de cobrança é constituído por 3% (três por 

cento) do total da cobrança de contribuições e impostos 

administrados ou fiscalizados pela Direcção dos Impos-

tos e é distribuído mensalmente pelos funcionários da 

Direcção dos Impostos, dele são excluídos de aplicação 

os funcionários descritos no artigo 29.º 
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Artigo 29.° 

Funcionários Excluídos do Prémio 

de Cobrança 

 

Ficam excluídos do direito ao prémio de cobrança os 

funcionários que, no período correspondente ao trimestre 

anterior ao seu pagamento, praticarem factos susceptíveis 

de aplicação de medidas disciplinares e que forem objec-

to de sanção aplicada ao abrigo de processo disciplinar 

ou possuírem registo de mais do que três reclamações ou 

queixas objectivas e provadas sobre o seu comportamen-

to reprovável em relação aos contribuintes ou os demais 

utentes da Direcção dos Impostos. 

 

Artigo 30.° 

Forma de distribuição 

 

1. As remunerações acessórias são distribuídas de 

acordo com o previsto na lei, sendo o. seu valor ilíquido 

arredondado mensalmente para a centena de Dobras, 

imediatamente superior. 

 

2. O prémio de cobrança será distribuído proporcio-

nalmente ao cargo e categoria dos beneficiários, de acor-

do com um regulamento interno da Direcção dos Impos-

tos aprovado pelo Ministro tutelar. 

 

3. o regulamento interno é elaborado e aprovado, por 

maioria de voto, em reunião do Conselho Técnico em 

que tomam parte o Director dos Impostos, os Chefes dos 

Departamentos e os Chefes das Secções. 

 

Artigo 31.° 

Redução do Prémio de Cobrança 
 

Sempre que no final do primeiro semestre de cada ano 

o total da cobrança dos impostos seja inferior ao previsto 

para o mesmo período, a percentagem referida no artigo 

28.°, a ser aplicada ao longo do segundo semestre, será 

reduzida para 1,5% (um e meio porcento). 

 

Capítulo IV 
(Das Disposições Finais e Transitórias) 

 

Artigo 32.° 

Serviços Distritais 
 

1. Sempre que o movimento do serviço o justificar ou 

os montantes de receitas o aconselhem, poderá o Minis-

tro das Finanças, ouvido o Director dos Impostos, decidir 

a criação de serviços distritais desta Direcção. 

 

2. Do Diploma que determine a criação dum serviço 

deverá constar a sede, a respectiva jurisdição e atribui-

ções e o quadro de pessoal. 

 

3. A definição da estrutura orgânica e funcional da 

Delegação dos Impostos do Príncipe será efectuada em 

Diploma regulamentar. 

 

Artigo 33.° 

Substituição das Recebedorias 

 

Nos Distritos onde não exista um serviço distrital, a 

venda de valores selados e a cobrança de receitas even-

tuais virtuais ou equiparadas serão atribuídas aos postos 

de cobrança, segundo protocolo estabelecido pela Direc-

ção dos Impostos com as várias entidades intervenientes, 

aprovado pelo Ministro das Finanças, ouvido o parecer 

da Direcção do Tesouro e Património. 

Artigo 34.° 

Disposições Transitórias 
 

Enquanto não for criado e instituído o Tribunal Tribu-

tário Nacional, continuará a recair sobre a Direcção dos 

Impostos a competência para todo o contencioso tributá-

rio, incluindo à execução fiscal. 

 

Artigo 35.° 

Norma Revogatória 
 

Ficam revogadas todas as disposições normativas que 

contrariem o presente Diploma. 

 

Artigo 36.º 

Anexos 

 

Constituem anexos ao presente diploma o quadro de 

pessoal e o organograma estrutural da Direcção dos 

Impostos. 

 

A Direcção dos Impostos foi criada em 2001 no âmbi-

to da reforma global da estrutura interna do Ministério do 

Planeamento e Finanças. Com efeito, a referida reforma 

operou à extinção da Direcção de Finanças, criando três 

novas Direcções, dentre as quais a Direcção dos Impos-

tos. 

 

Assim, a Direcção dos Impostos veio substituir nas 

suas missões às Repartições de Finanças, as quais cabia 

proceder à administração Tributária do Estado. Entretan-

to, a criação de facto desta nova Direcção não se fez 

acompanhar da adopção de um estatuto orgânico defini-

dor, entre outros, das suas principais atribuições, consti-

tuindo tal facto impedimento ao seu pleno e regular fun-

cionamento. 

 

Nesta esteira e na perspectiva de criação de condições 

legais da sua operacionalidade, a fixação dos objectivos, 

competências e atribuições da Direcção dos Impostos, e a 

definição da sua estrutura organizacional, funcional, e de 

pessoal bem como do respectivo estatuto remuneratório 

revelam-se de superior e extrema importância e urgência. 

 

A opção assumida na elaboração do presente estatuto 

orgânico para a Direcção dos Impostos assenta numa 

ideia fundamental que é a garantia da eficácia dos servi-

ços, tendo em vista uma melhor prestação de serviços ao 

público utente. Como é do conhecimento geral, o que os 

contribuintes esperam no seu relacionamento com a 
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administração fiscal é, antes de tudo, informação sobre a 

melhor forma de dar cumprimento as suas obrigações, 

garantia de celeridade no tratamento das suas situações, e 

clareza e verdade na determinação dos factos e das res-

pectivas consequências jurídico-tributárias. 

 

Assim é que se assume, como sendo primordial, a 

definição dos objectivos e atribuições da Direcção e se 

procede à uma clara distinção entre os serviços de execu-

ção que lidam directamente com a gestão dos impostos e 

os serviços de apoio técnico, sem intervenção directa no 

tratamento da situação fiscal dos contribuintes.  

 

Cria-se, pois, como serviços de execução dois Depar-

tamentos, a saber, o de Gestão Fiscal e Cobrança e o de 

Fiscalização e Acção Fiscal. Como serviços de apoio 

cria-se um Departamento Técnico- Administrativo. A 

aposta é pois feita na responsabilização de cada serviço 

no que concerne os objectivos e tarefas que lhes são 

adstritos, de forma a garantir a sua auto dinamização e 

eficácia. 

 

De igual forma, assume-se como inadiável a clarifica-

ção do estatuto remuneratório dos " funcionários da 

Direcção dos Impostos, na esteira dos desideratos há 

muito anunciados mas nunca ., efectivamente concretiza-

dos. Com efeito, desde 1992 que ficou legalmente assu-

mida a necessidade de dar publicamente ênfase à caracte-

rística da função de excepcional interesse público que 

representa a cobrança das receitas fiscais na política 

global do Estado e do órgão que a . desempenha, estimu-

lando o brio profissional dos funcionários, desincenti-

vando e perseguindo a corrupção através, entre outros, da 

instituição de um incentivo remuneratório especial. É 

nesta esteira que aqui se institui, de forma substancial-

mente mais clara e com maior garantia de eficácia, a 

figura de remuneração acessória consubstanciada princi-

palmente em prémios de cobrança, atribuídos em função 

da produtividade colectiva e individual dos funcionários. 

 

O presente Estatuto Orgânico assume igualmente uma 

posição clarificadora no que concerne a posição ambiva-

lente até então desempenhada pela Direcção dos Impos-

tos em certos processos contenciosos. Com efeito, 

recaindo sobre o Director dos Impostos a função de juiz 

em processo de execução fiscal, a Direcção dos Impostos 

chegava a assumir simultaneamente o papel de juiz e 

parte, num claro atentado ao princípio que consagra o 

dever de neutralidade e desinteresse do juiz pela causa. 

Assim é que, a ideia de um Tribunal, o Administrativo, 

com competências Tributárias, funcionando fora da 

Direcção dos Impostos e com juiz independente aparece 

como uma das maiores inovações deste diploma orgâni-

co. 

 

Este Estatuto Orgânico, feito já a pensar nas reformas 

projectadas da legislação fiscal, contempla assim os 

requisitos necessários para um desempenho mais eficaz 

das tarefas adstritas à Direcção dos Impostos. Na realida-

de, a clara definição de funções nele operada, aliada a 

criação de serviços satélites (e.g. informático, estatístico, 

etc.) de apoio no cumprimento dos objectivos da Direc-

ção, são elementos que não desmentem a visão assumida 

de modernização de uma administração que deve ser, por 

natureza, dinâmica e inovadora; 

 

Por outro lado, a rápida evolução sócio económica da 

sociedade Santomense e a crescente internacionalização 

das nossas relações económicas e comerciais, com con-

sequências em sede de diversificação da natureza e estru-

tura das relações tributárias e dos sujeitos passivos do 

imposto obrigam a que se assuma como prioridade a 

questão da modernização da administração tributária. 

 

Artigo 1.º- É aprovado o Estatuto Orgânico da Direc-

ção dos Impostos que em anexo faz parte integrante do 

presente diploma. 

 

Artigo 2.º- Visto e aprovado em Conselho de Minis-

tros de 10 de Março de 2005. O Ministro do Plano e 

Finanças, Adelino Santiago Castelo David. 

 

Ministério da Justiça e Assuntos 
Parlamentares 

 

Gabinete da Ministra 

 

Despacho 

 

Tendo, Gretoradgezi Carvalho de Oliveira, filha de 

João Dias de Oliveira e de Mariana Seabra de Carvalho, 

nascida em 03 de Abril de 1983, na República Democrá-

tica de São Tomé e Príncipe, requerido a Alteração do 

seu nome próprio; 

 

Tendo a requerente reunido todos os requisitos legais 

previsto no n.º 1 do artigo 131.º do artigo 365.º do Códi-

go do Registo Civil Vigente em S. Tomé e Príncipe; 

 

Neste termos, 

 

A Ministra da Justiça e Assuntos Parlamentares, no 

uso das faculdades que lhe são conferida por Lei deter-

mina: 

 

Artigo Único: É concedida a Alteração de nome pró-

prio a Gretoradgezi Carvalho de Oliveira passando a 

chamar-se doramente Gretnadgezi Carvalho de Oliveira. 

 

Publique-se. 

 

Gabinete da Ministra da Justiça e Assuntos Parlamen-

tares em S. Tomé, aos 18 de Outubro de 2005.- A Minis-

tra; Elsa Maria D’Alva Teixeira Pinto. 

 

Despacho 
 
Tendo, Heidhofen Afonso Neto Leitão, filho de Heitor 

Afonso Leitão e de Ana Cristina de Assunção, Natural de 

Angolares- S.Tomé, nascido em 01 de Setembro de 1984, 
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Distrito de Caué, requerido a Alteração do seu nome 

próprio; 

 

Tendo o requerente reunido todos requisitos legais 

previsto no n.º 1 do artigo 131.º do Código do Registo 

Civil vigente em S. Tomé e Príncipe; 

 

Neste termos; 

A Ministra da Justiça e Assuntos Parlamentares, no 

uso das faculdades que lhe são conferidas por Lei deter-

mina: 

 

Artigo Único: É concedida a alteração a alteração do 

seu nome próprio à Heidhofen Afonso Neto Leitão, pas-

sando a chamar-se doravante Heldo Afonso Neto Leitão. 

 

Publique-se. 

 

Gabinete da Ministra da Justiça e Assuntos Parlamen-

tares em S. Tomé, aos 29 de Novembro de 2005.- A 

Ministra; Elsa Teixeira Pinto 

 

Despacho 
 

Tendo, Jackson Lisângeles Afonso Santiago, Filho de 

Saturnino de Sousa Correia Santiago e de Elvira Castro 

Afonso, nascido em 10 de Abril de 1987, Natural de 

Nossa Senhora da Graça –Praia –Cabo –Verde, requerido 

a regularização da sua cidadania Santomense ao abrigo 

do disposto na alínea c) do artigo n.º5 Lei n.º 6/90- Lei 

da Nacionalidade; 

 

Neste Termos, 

 

A Ministra da Justiça e Assuntos Parlamentares, no 

uso das faculdades que lhe são conferidas por Lei deter-

mina: 

 

Artigo Único: É concedida a Cidadania Santomense a 

Jackson Lisângeles Afonso Santiago. 

 

Publique-se. 

 

Gabinete da Ministra da Justiça e Assuntos Parlamen-

tares em S. Tomé, aos 29 de Novembro de 2005.- A 

Ministra; Elsa Maria D’Alva Teixeira Pinto 

 

Direcção dos Registo Notariado 

 

Secção Notarial 
 

Bonifácio Fernandes D’Almeida, Conservador do 

Registo Civil em Substituição do Director da Direcção 

dos Registos e Notariado do Ministério da Justiça de São 

Tomé: 

 

Certifica, para efeitos de publicação que, por escritura 

de vinte e um de Junho do ano dois mil e quatro, lavrada 

nesta Direcção –Secção Notarial e exarada de folhas 

trinta e um a trinta e três do livro de notas para escritura 

diversas número A- oitocentos e noventa e quatro, os 

Senhores, Osita Cletus Ozorji, casado com Margrate 

Ngozi Ozorji sob regime de comunhão de bens 

adquiridos, natural de Nigéria, residente em Chácara, 

Distrito de Água Grande e Rute da Cruz Fonseca Ozorji, 

menor de idade, natural de São Tomé, residente em 

Chácara, Distrito de Água Grande, resolveram entre si 

constituir uma Sociedade por quotas de responsabilidade 

Limitada, que se regerá nos termos constantes dos artigos 

seguintes: 

 

Artigo Primeiro 

Denominação, Sede e Duração 
 

A sociedade adopta a denominação de “Fé em Deus– 

Universal Peças Auto Limitada”, tem a sua sede na Rua 3 

de fevereiro Distrito de Água Grande local por simples 

deliberação dos sócios e durará por tempo indeterminado, 

a partir desta data. 

 

Artigo Segundo 

 

A Sociedade tem como por objectivo o comércio 

Geral, importação e Exportação e poderá dedicar-se a 

qualquer outro tipo de objecto que seja permitido por Lei. 

 

Artigo Terceiro 

 

O Capital Social integralmente realizado em dinheiro 

é de vinte milhões de dobras, dividido em duas quotas, 

sendo uma no valor de quinze milhões de dobras 

pertencente ao sócio Osita Cletus Ozorji e outra de cinco 

milhões de dobras pertencente a sócia Rute da Cruz 

Fonseca Ozorji. 

 

Artigo Quarto 

 

A sociedade tem como será representada em juízo e 

fora dele, activa e passivamente, pelo sócio Osita Cletus 

Ozorji que é desde já nomeado gerente com direito ao 

uso da firma social. 

 

Artigo Quinto 

 

A divisão e cessão total e parcial de quotas entre os 

sócio é livremente permitido mas quanto a estranhos fica 

dependente do consentimento da sociedade, a qual em 

primeiro lugar e os sócios em segundo lugar fica 

conferido o direito de opção. 

 

Artigo Sexto 

 

O ano civil é o ano social. Os que se apurarem no 

fecho do balanço, depois de deduzidos a percentagem 

mínima de dez por cento para o fundo de reserva, serão 

distribuídos conforme estabelecido pela Assembleia- 

Geral de Sócios. 
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Artigo Sétimo 

 

No caso de morte de interdição de um sócio, a 

sociedade continuará com o sócio sobrevivo de capaz e o 

representante legal do interdito ou rendeiro do sócio, os 

quais se farão representar na sociedade por um deles, 

enquanto a quota estiver indivisa. 

 

Artigo Oitavo 

 

As reuniões da Assembleia- Geral serão convocadas 

por carta registada, com antecedência mínima de oito 

dias, salvo os casos em que a lei exige outros casos ou 

formalidades. 

 

Artigo Nono 

 

Em tudo o mais estipulados neste estatuto, regularão 

as disposições legais aplicáveis as sociedades comerciais 

por quota de responsabilidade limitada, em vigor no País. 

 

Esta Conforme. 

 

Direcção dos Registos e Notariado- Secção Notarial, 

aos vinte e nove do mês de Novembro do ano dois mil e 

cinco.- Directo Substituto; Bonifácio Fernandes 

D’Almeida. 
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