
DIÁRIO DA REPUBLICA - 6 DE MAIO DE 1977

MINISTÉRIOS 0 0 PLANO £ CGCRDEfiAÇSO
EC086HICA, DÂS FfflANÇAS

E DA INDÚSTRIA E TECNOLOGIA

Instituada como empresa publica
a Empresa Nacional de ürâaio

Decreto n.* 67/77

dé 6 tfe Mato

i •,• j.-itwosc necessário instituir c«n«í cmpros pj -
Hica a Empresa Nacional de Urânio e doi5-!a do--
resptetives estatutos, nos termos dos art:gos 202.*.
h!«nea «"., da Constituição. 4.°, n.6* 2 c 3, c 40.c,

n.os 2 e 3, do Decreto-Lei n." 2áO/75, de 5 de Abril,
o Governo decreta o seguinte:

Artigo I. s — 1. Ê instituída a Empresa Nacional de
Urânio, E. P., abreviadamente designada por ENU.

2. A r.NlJ tegs--: p-!a lei apUcávej Í>« empresas
públio • nifcç ~—:v.:o oricxo, que faz pane integrants
do presemê*diploma, e, subsidiariamente-, pelas normas

^o direito privado.
Art. 2."— I. São integrados no patrimônio da ENU

os bens c direitos que para esta foram transmitidos
por força do artigo !.", n.c 1, do Decicfo-Lei n." 105/
77, de 22 de Março, o qual, juntamente com o
presente decreto, sc;á título bastante para todos os
efeitos legais, incluindo os de registo.

2. Em caso de dúvida, servirá de titulo ba.'artc
para as mesmas transmissões a simples declaração At.
conformidade, feita p<2a ENU e confirmada pela
Direcção-ficn'1 do i>utrir..6«io, %obre i« os bens a
transmitir se encontra\am integrados ou afectos aos
patrimônios ou serviços e instalações referidos no
n.« 1.

Art. 3.° — 1. No prazo de noventa dias a ENU
deverá propor a fixação de categorias e remunerações
do pjssoal q»se, nos termos do artigo 3.* éo Dccreto-
-Lei a.° 105/77, de 22 de Março, tenha para ela tran-
sitado, por fon.*ia a tornar possível a aplicação da
contratação co l tcxa vigente.

2. A fixação de categorias e remunerações prevista
no número anterior te:à efeitos de*de a Jata da en-
trada em vigor do premente diploma.

Art. 4." Sempre que se mostrem noces>áriosi à sua
activid ide, a ENU go/* dos direitos do Estado, atri-
buídos nas disposições legais c rcgulamentares apli-
cáveis, quanto:

<0 À ospropripção pv/í utilidade publica urgente,
eítctivscão de despejos aJm-nistrativos «
po-'iciais, ocupavâo dí icrrencs, LvplanJa-
çâo de f:i>a'.los v!c linha» e-ectrica? e tílc-
fón:ca< c d-i ccndulds òc



/ • />// •' Aí.' - JQ5

men to de /onai Jc protccvSo c
de in^taiaçAo;

b) A pro!ecvâ.> das suas instalações.

Art. 5.* O MinMro da Indústria e Tecnologia fica
auto:i/ôdt> a tom.ir trdas as providências que se mos-
ircm necessárias & execução do presente decreto e,
nome.- Jamcnle, a pòr cm pratica o processo de inte-
gr.iv'âo na ENÚ Ja explorado mineira, incluindo o
o tratamento de n>:.icr:os. até ao premente a cargo da
Junta de Energia Nuclear.

Art. 6 / Os poJcres dt. tutela do Governo sobre
a ENU são exercidos pelo Mtni>tro da Indústria e
Tecnologia.

Art. 7.° As dúvidas de interpretação e aplicação
do presente diploma c do estatuto a ele anexo serão
resolvidas por despacho do Ministro da Indústria e
Tecnologia ou por despacho conjunto deste e dos
Ministros competentes em razão da matéria, quando
a dúvida a resolver respeite a mais de um Ministério.

Mário Soares—Henrique Teixeira Queirós de Sar-
ros—Joaquim Jorge de Pinho Campinos—Antônio
Francisco Barroso de Sousa Comes—Henrique Me-
dina Carreira.

Promulgado em 29 de Março de 1977.

Publique-se.
O Presidente da República, ANTÔNIO RAMALHO

EASES.

ESTATUTO DA EMPRESA NACIONAL
OE URÂNIO, E. P. —ENU

CAPITULO 1

Disposfçãts faodamuiteis

SECÇAOI

Da denominação, natwíza o sad*

Anig»l.*

S t « . « . . . ' • '1

Da object?

u>

1. A Empresa Nacional de Urânio, B. P., abrevia»
damente designada por ENU, é uma pessoa colectiva
de direito público dotada de autonomia administrativa
c financeira e com patrimônio próprio.

2. A capacidade jurídica da ENU abrange todos
os direitos e obrigações necessários ou convenientes
à prossecuçâo do sea objective.

Artigo 2.'

(Sede e representações)

1. A ENU um sede na Urgeiriça, podendo descen-
tralizar os seus estabelecimentos, serviços técnicos e
administrativos consoante as necessidades da sua
actividade, que é ^exercida cm todo o território do
continente e ilhas adjacentes.
• 2. A ENU poderá estabelecer delegações ou qual-
quer tipo de rcpicsentação onde for considerado ne-
cessário, incluindo o estiangeiro.

A ENU tem por ohjccto principal:
a) A prospecçüo, pesquisa, reconhecimento t tra-

çagem de ja/Jc»^ de urânio:
/>) A exploração do> jazî *»» àc urânio conheci-

dos ou qu; venham a ser descobertos;
c) O estabelecimento e exploração de msiafcçõú»

de recuperação e de tratamento de miné-
rios de urânio;

d) A comercialização dos produtos obtidos.

Ante» •*•*

(Objecto

1. A ENU pode exercer acessoriamente actividades
relacionadas com o seu objecto principal, incluindo a
venda de serviços c utilidades, nomeadamente as rela-
cionadas com a utilização do urânio nas aplicações
pacíficas da energia nuclear,

2. Para o exercício das suas actividades a ENU
poderá criar ou participar em associações com enti-
dades de natureza pública ou privada, cadonais ou
estrangeiras, em empresas ou sociedades de economia
mista ou privada, ou em sociedades de capitais pú-
blicos, sem prejuízo do disposto no Estatuto do Insti-
tuto das Participações do Estado.

Artigos.»

(Regime de exetadf idade)

A ENU exercerá as acthidades referidas nas alí-
neas b) e c\ d« n.° I Ho artigo 3.° em regime ds exclu-
sivo, r«"C'-alvados os direitos constituídos a favor de
terceiros até à data >1e entrada em vigor deste Esta-
tuto.

SECÇAOm

Do capital estatutário

Arrig«6.«

(Capital tstatatário)

O capital estatutário será fixado nos termos do De-
creto-Lei n.° 490/76, de 23 de Junho, por despacho
conjunto dos Ministros das Finanças e da Indústria
e Tecnologia.

Altigo 7.*

(Modificações do capital estatutário)

1. O capital estatutário pode ser aumentado por
dotações e outras entradas raTrimoniais do Estado e de
outras entidades públicas, bem como por incorporação
de reservas, conforme as necessidades de desenvolvi-
mento da empresa.

2. O capital estatutário só pode ser aumentado ou
reduzido por decúao do Ministro da Indústria e Tecno-
logia e do Ministro das Finanças.
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M CC \O IV

Do pattintnnio

Arti,. 8*

(P.itrimõnh»

1. O pa!rinu»n'o -.J.i eroprcsi é constituído pelos
Jircitos «r obrigações' eJqutmSos ou vor.tr.iido-. para o í l

no exercício Ja >it.i «cmuí-idc.
2. A HNU adminÍMtd « dispõe üircmcnte dos bens

que integram o seu patrimônio, sem sujeição à< nor-
nus relativas ao domínio privado do Estado, salvo o
lÜNfosto nas normas aplicáveis do capítulo tu dcs.:c
Estatuto.

3. Os bens do domínio público mineiro que. nos
termos das alíneas o) e b) do artigo 3.-' deste Estatuto,
estejam ou venham a estai afecios às actividades a
cargo da ENU >âo igualmente por esta administrados,
nos termos previstos no Dccreto-Lei n." 260/76, de 8
& Abril.

Artigo 9.*

(Responsabilidade por divida*)

Pelas dívidas da ENU responde, exclusivamente, o
seu patrimônio.

Artigo 10*

(Itoccítas)

Constituem receitas da ENU as seguintes:

a) As resultantes da sua actividade específica;
b) Os rendimentos provenientes de prestação de

serviços;
c) O rendimento de bens próprios;
d) As comparticipações, a«- dotações e os subsí-

dios não reembolsáveis qus ihw sejam atri-
tuídos; ,

e) O produto da aliínaçf.o de bens ntr.jrios e da
constituição de direitos sobic cies;

/) Doações, heranças ou legados que lhe sejam
destinados;

g) Quaisquer outros rendimentos ou valores que
provenham da Mia actividade ou que, por
)ei ou contrato, lhe devam pertencer.

CAPITULO n

Oos drgãos da empresa

SECÇÃO 1

Disposições preliminares

Artigo 11.*

(Órgãos da empresa)

1. São órgüos da ENU:

<?> O corns"ilhr» de çerencia.
b) ComKsão de fi«al!zj>çâo.

2. O Governo as»egur«râ a iup'em:icia do interesse
público mediante o exercício dos podeic» de tutela

no premente Ksiatuto.

1. Velos act- . "ti «'..:i •'»-•• .: -4J» i.'-j-p.'".'iif:'

a L-i ícr^!.
2 O> in :«ri->v. -Jc

cvilmcntc
*>r.

.-niu dos

ENU

ou v'sta
3. O disposu no> numero, anteriores não

a respor. .ahiiijndc crunnul cm qac cv>-ntuaimente
incorram o> membros Jos órgãos «:a emprega.

SECÇAO II

Conselho de gerencia

Anigo 13.*

(GofBposiçâo)

1. O c o n c h o de gerencia c composto por três ou
cinco adm:ni>u*adores.

2. Oi administradores, e de entre eles o presidente,
são nomeados pelo Conselho de Ministros, mediante
proposta do Ministro da Indústria e Tecnologia, com
previa audiência dos trabalhudores.

3. Consideram-se ouvidos os trabalhadores da em*
presa se estes não se pronunciarem nos vinte dias
segu.ntcs ao da recepção da lum nominal c respectivas
notas biográficas que. para os efeitos do número an-
terior, sejam entregues aos seus representantes.

Artigo 14.*

1. O mandato dos membros do conselho de gerência
é de três anos. renováveis nos termos legais.

2. O mandato cessa obrigatoriamente logo que qual-
quer dos membros do conselho de gerência perfaça*
a idade âxada para a paisagem â reíorma dos traba-
lhadores da empresa.

3. O membro que for nomesdo para o conselho
de gerência em substituição de outro cujo man Jato
haja cessado manter-se-á cm funções ate à data em
que tcrnitn ma o mandato d<̂  substituído.

4. O exercido do mandato tuu> Jcpen Je de prestação
de caução.

Anis» IS.*

(Regime de trabalho)

1. Os administradores exercerão as suas funções em
regime de tempo completo.

2. A< fundes de administrator só <«w acumuláveis
com outras- nos teinttw permitidos pelo Estatuto do
Gestor Público.

Artigo 16.»

(Hcgalia» »o«-ia«)

Os administradores tesão direito as regalias «ociais
J tra'5alh.»il.sies »Ja empresa cm v v i

b U u l a s pa>a c.stes ú]t>mo$.
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O\ idm.n- . JJOU*» lc: Ji« J::cit«i .u> :ih:>a.> IJJ-» ajaJj>
Jc cu«to cm v íor ri.i croprevi c a»» pajsintcnt» Je d o
pesas de tiansporte *»«>•» teimo* que (cum fixation
peio eonselli.» tic gerencia.

Anigo 18/

(Responsabilidade peU condução da «estão»

Para além da responsabilidade civil cm que se cons-
tituam pemmc terceiros üu perante a caipresa e da
responsabilidade criminal cm que incorram, os admi-
nisu adores respondem pela condução da gestão face
ao Governo.

Artigo 19.*

(Compeídncia do c»oi»olho de gerência)

1. O conselho de gerência terá todos os poderes
necessários par-i assegurar a gestão e o desenvolvi-
mento da empresa e a administração do seu patri-
mônio que, por força da le; ou do presente Estatuto,
não estejam atribuídos a outros órgãos.

2. Compete em especial ao consciho de gerência:

a) Definir e manter actualizadas as políticas e
objective* gerais da empresa c controlar
permanentemente a sua execução, designa-
damente através da apreciação de indica-
dores adequados;

b) Deliberar sobre o exercício, modificação ou
cessação de actividades relacionadas com os
objectos principal e acessório da empresa;

c) Celebrar contretos-programas; *
d) Elabor.tr os planos plurianuais de actividade e

financeiros:
e) Elaborar o plano anua? de actividade e os or-

çamentos anuais de exploração c de inves-
timento e suas ac fiüzações:

.0 Elaborar anualmente o balanço, r mta de ex-
ploração, demonstra ç io tíe lesultados c rela-
tório respeitantes ao exercício anterior, bem
como a proposta de epHcação de resultados;

g) Definir o modo de constituição das provisões
c das reservas, bem como o sistema de amor-
tização e reintegração de bens;

h) Definir a organização da empresa e elaborar
os regulamentos internos;

0 Deliberar sobre a criação de qualquer forma
de representação permanente da empresa;

/) Negociar e celebrar convenções colecttvas de
trabalho;

/) Contratar o pessoal e praticar os demais actos
a ele relativos:

m) Deliberar sobre a aquisição, alienação c one-
racão, por qualquer título, de bens móveis
ou imóveis, precedendo parecer favorável
da comissão de fiscalização;

n) Celebrar contratos de arrendamento;
o) Celebrar contratos de mútuo e emitir obriga-

ções;
p) DcFHcrar sobre a aqu.Mçao, oneração ou alie-

nação de participações sociais que a em»
presa seja autorizada a possuir, bem como
sobre a dissolução, liquidação, fusão ou

/ St.IJSÍ. • SlUL.KO :•

*• i- ú.i* .•KJ!;.!..J-% CSJI • •.' • ~p.'.ii •: •""
|<r<->j, dev«dtiT.»:n:í - ÍJÍ»: i i - i , puitivtCiC.

</.» ÜJTiiir, tn-n^gir c conrewr ero q:.Jsqu

t

r) AJmr.r, pr.>m«»-. i, tr::r..ferir e exonerar -•
p.-s.fal c c\ci«"»r -vohrs sh ••• poder JiíCi-
pünar;

v) Estabelecer meios de formará > t %vl'>r:7açSv»
priíjs i«»nai dos tr&búJhadcrss da ernores-a;

/) üeliberar àobre a criação ds J:recções ou ser-
viços regionais e dcfln;r os pt»deres dos re-.-
pectivoi roponsãvcv,

;/) Hstabjkcer as cnnd*\*õ-s em que poderão sir
prestados serviço; a outras cntiJadcs e os
preços a cobrar;

ri Pratiecr os demais actes que lhe ciubim nos
termos da fôi, do preivnte E>tatuto e dos
reguUmentos da empresa.

3. O exercício da competência do conselho de ge-
rencia Aepsr.ái. nos casos previstos neste Estatuto,
da autorização ou aproi-jicào fio Governo ou do pa-
recer da comissão de fiscalização.

Artigo 20.*

(Presíd?r.<e do conselho de gerência)

1. Compete especialmente ao presidente do conselho
de gerência:

a) Coordenar a actividade do conselho de gerên-
cia c convocar as respectivas reuniões, bens

* como as reuniões conjuntas deste conselho
com a comissão de íhcdizaçâo:

b) Resolver sobre assuntos de caracter urgente
que não possam aguardar decisão do con-
selho de gerência, ao qual serão presentes
na reunião imediatamente seguinte;

c) Representar a empresa em juízo ou fora dele:
i) Determinar o que seja necessário * boa admi-

nistração da empresa e ao l.om funciona-
mento e regularidade dos serviços, c\ acordo
com as deliberações do conselho de gerência;

e) Exercer em relação ao pessoa) a rompetêneia
que lhe for atribuída no respectivo estatuto
ou delegada pelo conselho de gerência;

f) Zelar pelo cumprimento das leis e regulamen-
tos aplicáveis, bem como pelo cumprimento
das instruções e directivas do Governo;

g) Exercer \oto de qualJHade e os demais poderes
que lhe sejam conferidos pela lei ou pelo
presente Estatuto.

2. O presidente pode, precedendo deliberação do
conselho de gerência, delegar em um ou mais dos
membros do conselho parte da competência que lhe
é atribuída no número precedente, estabelecendo os
limites e condições das poderei, delegados.

3. Nas suas faltas, ou impedimentos o presidente
do conselho de gerencia será substituído pelo adminis-
trador que i> cwccHio designar para esse efeito.

Artigo 21.*
(Reuniões)

1. O conselho de gerência reúne ordinariamente
pelo menos uma vez por semana, c extraordinaria-
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mente, sempre q'-:«f f->r com >c.nh> r- !" {••••••tdi'n'e.
quer por &ua ir.iíMt.va, quer :> u-queispv.nio da
«na:i»r a d.»< a.!"'.-:; ••!r..i!i"V'«.

2. Apenas são ta!\l..% .K CU»-,V.I.,ÍH-Í que * fi/e-
'ím a todos ON adr.vniNirat'.MC'.

.». ConvdOMin-v.* jveuVtrivnie convocados <>•. admi-
n>iradi>rcs IÍ.U*:

«i) Hajam a»>;nado o aviso convocatório:
/>> Tenham a>.;:>tído a qualquer reunião anterior

cm «jac. na sua pr^enca. houverem sido
lixaJos o dia. a hora c o local da reunião;

c) Tenham sido avisadas por qualquer outra
forma previamente acordada;

d) Compareçam à reunião.

4. Os adm:nistraücres consideram-se sempre devi-
damente convocados para as reuniões ordinárias que
>c realizem cm dias, a horas e cm locais preestabele-
cido«.

Artigo 22.*

(Deliberações)

1. Para o conselho de gerência deliberar validatnente
é, salvo o disposto no artigo seguinte, indispensável
a presença pessoal c efectiva da maioria dos seus
membros.

2. As deliberações do conselho são tomadas pela
maioria absoluta dos votos expressos, sempre que não
seja exigida maioria qualificada.

3. Nâo é admitido o voto por correspondência ou
procuração.

4. De todas as reuniões serão lavradas actas.

Artigo 23.*

(Deliberação sobre dclegaç?" de poderes)

1. O conselho de gerência, p;!a maioria de dois
<srços do número dos seus membros, pode delegar
poderes em qualquer ou quaisqvcr deles.

?. As delegações do conselho de gerência estabele-
cerão sempre cs limites dos poderes delegados e os

. termos do respectivo exercício.

Artigo 24.*

(Sespensão da executoriedado das deliberações)

1. O presidente do conselho de gerência pode, me-
diante declaração fundamentada, suspender a executo-
riedade das deliberações relativamente às quais:

a) Entenda necessário conhecer-se a orientação
do Governo, através do Ministro da Tutela;

b) Considere serem contrárias à lei ou ao pre-
sente Estatuto;

c) Se verifique terem sido tomadis sem a presença
de todos os membros em exercício e apro-
vadas por menos de metade dos mesmos.

2. No caso das alíneas <rt e b) do número anterior,
considerar-se-A nac a apreciação da deliberação sus-
pensa 6 devo!.-ida ao prudente critério do conselho de
gerência se o Ministro d? Tutela não se pronunciar
nos quinze dias posteriores à wspensão, da qual lhe
deverá ser dado conhecimento nos três d'as imediatos.

A\
n.

25.
nicntc

livrmos cm que a

1. A empresa só w ob*iga:

a) Pelas av.in<it<jras conjunta» de doh admini-
tradores:

h) Pela assinatura de um adn*.:n:\:rador que pan
tanto haja recebido delegação do conselho
de gerencia:

c) Pela assinatura de um administrador acom-
panhada da assinatura de !>m trabalhador
autorizado pelo conselho de gerencia para
esse efeito:

d) Pela assinatura de procurador legalmente cons-
tituído, no âmbito dos poderes constantes da
procuração;

e) Pela assinatura do trabalhador da empresa
para tal especialmente mendatado.

2. Nos actoi ou contratos que determinem respon-
sabilidades de montante superior a 10 OCO contos, a
empresa só se considerará obrigada nos termos da
alínea a) do número anterior se uma das assinaturas
for a do presidente.

SECÇAO III

Da comissão de fiscalização
»

Artigo 26*

(Composição)

1. A comissão de fiscalização é composta por três
membros, que escolhem de entre si o p.c:.:Jente, e
por dois suplentes, todos designados por três anos,
renováveis.

2. Os membros da comissão de fiscalização serão
nomeados por despacho conjunto dos Ministros das
Faianças e da Indústria e Tecnologia, sendo um efec-
thro e um suplente indicados pelos trabalhadores da
empresa de entre si.

3. Um dos membros efectivos da comissão de fis-
calização será obrigatoriamente revisor oficial de con-
tas. •

4. No caso de os trabalhadores da empresa não
fazerem a indicação a que se refere o n.° 2 deste
artigo até trinta dias decorridos da data da recepção
do convite que para tanto lhes for dirigido, as nomea-
ções do membro efectivo e do suplente a que se refere
o mesmo n." 2 serão feitas por livre escolha dos Mi-
nistros das Finanças e da Indústria e Tecnologia.

5. Ao mandato dos membros da comissão de fis-
calização aplica-se. c*>m as necessárias adaptações,
o disposto nos n."* 2 e 3 do artigo 14.°

Artifio 27.*

(Remunerações, abonos e despesas de áeslococio)

I. A remuneração dob membros da comissSo de fis-
l f r ã que actuem cm tempo parcial será acumu-
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lave! com qua.*<;ct*r • «tta* r.-": nor .s«»>. «'curt. 0. .
l»nrtiN e cvUi.1 ».<"...:••.:?:.•» «.^.u» c .;t'n;l«.vits<'%.

2. Os RK'inbuK J.i vi<m;vj,' Ji «Vaii/",••»" ciuc. no
excretei»» J;i% sua» i.ipy«\r». h:iji«i Jc U>*%l"car-M- d-j
itV.iliil:iJ>* onde h.i^iictíivori'. lOMtfem l ew «!••••.;•!•>
ao ahi'no J J » :.j:.»f.ts de 01M.» em vigor ria empio-a e
at» pj.samcnto tie despeso» i!c ti.inspt.ru. n«»s tcrnu»-.
que lorcni fixado* :\>!o cons.-'.h.i dt gctcncsa.

cia; '..i •».<. 'JJ : <t i . ^

c . i -c . • •;» 5i re c-..'i: •
i» -* 2 a 4 di, íiitp.> 21.

u«t . •• d-r-

Ani,go iji.*

(Compcicncin da comissão «Si»

1. Compele à comis«ão do fiscalização:

a) Veiar pelo cumprimento da$ normas regula-
doras Ja acti\ idade da emproi;

b) Fiscalizar a gestão da emprega;
c) Acompanhar a execução dos planos de activi-

dade e de financiamento plurianuais, do*
programa» anuais de trabalho e financia-
mentos e dos orçamentos anuais;

d) Examinar a contabilidade da empresa;
é) Verificar as existências de valores de qualquer

espécie pertencentes à empresa ou por ela
recebidos em garantia, cm depósito ou a
outro título;

/ ) Verificar se o patrimônio da empresa está cor-
rectamente avaliado;

g) Verificar a exactidão do balanço, da conta
de exploração, da demonstração dos resul-
tados e dos restantes elementos a apresen-
tar anualmente pelo conselho de gerência
e emitir parecer sobre os mesmos, bem
como sobre o relatório anual do referido
conselho; »

h) Dar conhecimento aos órgãos competentes
das irregularidades que apurar na gestão da
empresa;

1) Pronunciar-se sobre i le^«;;J<jdc c conveniên-
cia dos actos á< -onselho de gerência nos
casos em que, n-->s termos da r i ou do Esta-
tuto, o deva fazei,

/*) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de inte-
resse para a empresa que seja submetido à
sua apreciação pelo conselho de gerência.

2. A comissão de fiscalização poderá fazer-se assis-
tir, sob sua responsabilidade, por auditores internos
da empresa, se os houver, e por auditores externos
contratados pelo conselho de .gerência.

3. A comissão de fiscalização tem livre acesso a
todos os sectores e documentos da empresa, devendo,
para o efeito, requisitar a comparència dos respectivos
responsáveis.

Artigo 29.'

(Presidente da comissão de fiscalização)

A competência do presidente da comissão de fiscali-
zação regula-se pelo.disposto nas alíneas a), b) e d)
do n.° 1 do artigo 20.°, com as necessárias adaptações.

Artigo 30.*

(Reuniões)

I. A comissão de fiscalização reúne ordinaria-
mente uma vez por mês, c extraordinariamente, sem-

(UcIíbfl.lÇÍKAI

I. É requisito de vaüd-.i: i!:«- de«:bert>;;.c'. i*
comissão de fi-ca'r/.a<üo d pre-.vrça p.*v*>al e e'et-Vj
da maioiiu dai seu» HIÍ.VIÍTÍK rm reuniões *rJe tla-
>cjam tomadas.

sujeitas ao estabskciJo no arngo 22.*, na p-r.s apli-
cável.

Artigo 32."

I \«fcu*ncfa às reunion do conselho de gerência)

1. A comissão de fiscai./.^ao assistirá obrigatoria-
mente às reuniões do conselho de gerencia em que :&
apreciem as contas do exercício.

2. Fora do caso prevista no número precedente, os
membros da comissão de fiscali/avão poderão aisi<t?r,
individual ou conjuntamente, às reunites do cnnseih^
de gerencia sempre que o presidente deste o entenda
conveniente.

CAPÍTULO III

Intervenção do Governo

Artigo 3.V

(Do Ministro da Ináústria c Tecnologia)

1. O Ministério da Tutela é o Ministério da Indús-
tria e Tecnologia.

2. Compete ao MiniMro da Indústria e Tecnologia
no exercício dos poderes de tutela:

e) Decidir os recursos interpostos pelo presidente
do conselho de gerência da não aprovação
pela comissão de fiscalização de actos que
requeiram a concordância desta, quando o
desacordo respeite à conveniência ou opor-
tunidade dos mesmos actos:

b) Aprovar os planos'plurianuais de actividade e
financeiros;

c) Aprovar o plano anual de activiJades:
d) Aprovar os orçamentos anuais de exploração

e de investimento, bem como as suas actua-
li/ações. nos casos previstos na lei;

e) Aprovar as contas da empresa e a aplicação
dos resultados, designadamente a constitui-
ção de reservas;

f) Aprovar ds contratos-programas celebrados
pela empresa;

g) Aulori/ar o exercício. moJileação ou cessa-
cão de acm idaJes acv>M>rias do ohjecto prin-
cipal da «mpresa;

h) Autori/ar a cooperação ou associação com
outras entidade» nacionais, orrangeíras ou
internacionais;
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i) fixar ai remuiu*r.><;<*?$ dt»v r.icmbn» J<> con-
selho de geréncij. <>c -ICOSJJ com <> <Ji>?o»u»
no E%ia'jto d.» IKxor Fubl.cn, e i2a com»-
MU de (fccdlúvicãv:

/) Autorizar a acumubçSo de funçiV» públicas
com o curg» de membro do conselho de
gerencia, nos termos previstos no n." 2 do
artigo 15.";

/) Fixar os preços de venda, no âmbito das me-
didos de política definidas pelo Conselho
de Ministro».

*
.1. A tutela, a cargo úo Ministério da Industria e

Tecnologia, compreende ainda:
aí O poder de dar directivas e instruções gené-

ricas aos administradores da empresa, no
âmbito da política geral de desenvolvimento
do sector;

b) O poder de exigir teias as informações e do-
cumentos julgados úteis para acompanhar de
modo continuado a actividade da empresa;

c) O poder de ordenar inspecções e inquéritos ao
funcionamento da empresa eu a certos as-
pectos deste, independentemente da exis-
tência de indícios da prática de irregulari-
dades;

d) O exercício de quaisquer outros poderes de
tutela econômica e financeira que lhe sejam
conferidos por lei ou pelo presente Estatuto.

Artigo 34.'

(Dos Ministros das Finanças e da Indústria e Tecnologia)

Compete aos Ministros das Finanças e da Industria
e. Tecnologia:

a) Autorizar a realização de empréstimos em
moeda nacional, por prazo superior a sete
anos, ou em moeda eü.anjeira. hem como
aprovar o plano e dc-n\s condições da ope-
ração, incluindo as garantias a pre-tar, sem
prejuízo da legislação «eral aplicável;

b) Autorizar a emissão de obrigações;
c) Autorizar a aquisição ou alienação de parti-

cipações no capital de sociedades comer-
ciais, sem prejuízo do disposto no Estatuto
do Instituto de Participações do Estado;

d) Aprovar os princípios a que deve obedecer a
reavaliação e os respectivos coeficientes e
os critérios de amortização e de. reintegração
dos bens da empresa.

Attig»».*

(Dos Mmbtros da Indústria e Tecnologia e do Tnbalho)

Compete aos Ministérios da Indústria e Tecnologia
e do Trabalho aprovar o estatuto do pessoal.

(Sujeição ao planeamenio econômico nacional)

Sa. elaboração dos planos de actividade e financei-
ro* da empresa, o conselho de gerencia observara im-
perativamente as opções e prioridades fixadas nos pla-
nos nacionais de médio prazo.

CAWfliLO IV

Gestão patrinumial o financeira

Artigo ;7.»

tDK|>n.iváu r jdm:nKlraí'm de bens»

1. A EXUdi.jõe e chr.inLtra o» l.jn* que ir.:.>2r,i.T.
o seu patrimônio s;m íujcícão u% normas r.-kt. JS:
ao domínio privado J'> Ksfado.

2. A empreta a<?n>ini-tr<i ;iinü.t os bsr.> do Jon;i.'i;:,
público do Esta !> alctus às ^ctiv.duJj; a ^ u cargo,
mantendo em úid o re»p^c!ho i.ud<i>tro, afecta^tiu-
•lhe os bens que nele convenha inco; parar e des&fsc-
tando os dUpcn^ávcss à sua activiJade própria.

3. É da excluiixa competência da EN'U a cobrança
das suas receitas, bem como a realização de todas ai
despesas inerentes à pro<>secução do seu objecto.

Artigo 38.*

(Princípios básicos de gestão)

1. A gestão da ENU deve ser conduzida de acordo
com os imperativos do planeamento econômico na-
cional, tendo em atenção o tneihor aproveitamento
dos recursos nacionais de urânio, e segundo princípios
de economicidade que possam ser objectivamente fixa-
dos e controlados em relação às diversas funções e
actividades por ela desenvolvidas.

2. Na gestão da empresa observar-se-ão, nomeada-
mente, os seguintes princípios:

a) Os preços praticados devem assegurar recei-
> tas que permitam a cobertura dos custos

totais de exploração e assegurem níveis ade-
quados do autoGnanciamcnto e de remu-
neração do capital investido;

b) Pertencerá ao Estado, nos casos em que, por
razões de política econômica e S W J ) , sejam
impostos à empresa preços interiores aos
referidos na alínea anterior, proporcionai à
empresa receitas extraordinárias que a com-
pensem de tal imposição;

c) Devem ser claramente fixados, sempre que
possível através de contratos-programas, ob-
jectivos econômicos e financeiros de médio
prazo, designadame&te no que respeita à
remuneração do trabalho e do capital in-
vestido ou à obtenção de um adequado au-
lofinanciamento;

d) A evolução da massa salarial deve respeitar os
objectivos enunciados na alínea anterior,
bem como a necessidade de adoptar políticas
de preços que não acentuem seriamente as
tensões infiacionistas, devendo sempre su-
bordinar-se à política nacional de salários e
rendimento?;

e) Na apreciação de projectos de novos inves-
timentos deve procurar obter-se uma ade-
quada taxa de rentabilidade financeira dos
capitais investidos, sem prejuízo de, em re-
lação a certo» projectos, a determinação da-
quela taxa de rentabilidade poder basear-se
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auma anali>c de eu 'tos e bsnefiüos cconó-
nnco-socui»;

/') Deve ter-se conto ubjeuivo a minimuacâo do>
cu>to> Jc p'vJi\.m me Junte o wrlhor apro-
veitamento J<« riourw» po»to<> â disposição
da entprcta, ci»m \i»tj a sitinfir o máximo
de eficácia n.i Mia contribuirão para o de-
senvniwiiK'Mo civnomsco c social;

g) 'dm corto* casos espeeijí-». os objectivos men-
cionados na ahnca «) poderão entender-se
como referidos a uni período superior a um
ano.

Artigo 39.»

(Venda de produção)

1. A ENU só poderá vender a sua produção me-
diante contratos aprovaJos pelo Ministro da Indús-
tria e Tecnologia, tendo em atenção o disposto no
artigo 37."

2. O Estado garante à ENU a compra da produção
desta quando os contratos não sejam aprovados pelo
Ministro da Indústria e Tecnologia.

Artigo 40."

(Instrumentos de gestão previsonal)

A gestão econômica e financeira da empresa é
planeada mediante a eldbomvãu dos seguintes instru-
mentos:

a) Planos pluríanuais de actividades; '
b) Planos pluríanuais de financiamento;
c) Plano anual de actividades:
d) Orçamentos anuais, individualizando, pelo me-

nos, os de exploração c de investimento, e
suas actuatizaçõ.s.

Artiço 41.*

(Planos pluríanuais de acliviúade e financeiros)

1. O plano plurtanual de actividades deverá conter
a ordenação das decisões no tempo, os aferidores do
crescimento da empresa e os meios previstos para os
respectivos controle e revisão.

2. Os planos financeiros devem prever, em relação
aos períodos a que respeitem, a evolução das receitas
e das despesas, os investimentos projectados e as fon-
tes de financiamento a serem utilizadas.

3. Os planos financeiros plurianuais serão actuali-
zados em cada ano e, com observância do disposto
no atigo 37.°, deverão traduzir a estratégia da em-
presa a médio prazo.

Anigo 42.*

(Orçamentos)

1. A ENU deve elaborar, em cada ano econômico,
orçamentos de exploração c Jc investimentos por
grandes rubricas, a svrem submetidos à aprovação do
Ministro da Tutela, sem prejuízo dos desdobramentos
internos, desrnados a permitir conveniente descentra-
lização de responsabilidades c adequado enntrtVe de
pe-tão.

2. A* actualt/a^Oes orçamentai-;, a celebrar, peto
inem*>, sem •.:rúlTic;:c. iic\sso ser aprovadas pelo
Mumtto da lut-.!a:

j) Qn s:i!.' u>.» nrctiRicnt' . c'e «p'-vaca.. JÍ:ÁÍC
ij::c f»ri;'ineni dcsi/' i -.igri/icativos nos rs-

Z»> Quanto a»/, .«rçamento, .!e investimento-, .sm-
pre que, cm conseqüência deles, %ja;.i ~gr:-
ficutivan.unte altcra-Jn o» valores inicial-
mente atribuídos a cada grupo de project:*
ou sector de acti\ idade.

3. Os projectos dos orçamentos a que se refers
o n." 1 wrão remefdos. ate 30 de Outubro de cada
ano, ao MinUao ds Tutela, que v» aprovará, c;pu:-.
dá ouvido o Ministro responsável do planeamento, até
15 de De/embro seguinte, considaran jo-is tacitamerue
aprovadas uma \ez decorrido aquele prazo.

4. Sem prejuízo do disposto nos n&asros an:er.°<>-
res, a empresa d e c enviar ao Ministro da Tutela c
ao Ministro do Plano e Coordenação Econômica, uiè
31 de Agosto de cada ano, uma primeira versão dos
elementos básico.-, dos seus planos de produção e in-
vestimento para o ano seguinte, a fim de poderem
ser considerados no processo de elaboração do piano
econômico nacional e de este poder ter, por sua vez,
influencia na fixação dos projectos definitivos dos
orçamentos de exploração e de investimentos.

Artigo 43.»

(Amortizações, reintegrações e reavaliações)

1. A amortização c reintegração dos bens e a rea-
valiação do activo imobilizado serão efectuadas nos
termos que forem definidos polo conselho de gerência,
com parecer favorável da comissão de fiscalização,
de acordo com critérios aprovados pelo Ministro da
Tutela, sem prejuízo da aplicabilidade Jo disposto na
lei fiscal.

2. O valor anual das amortizações constitui encargo
de exploração e será escriturado cm conta especial.

3. A empresa deve proceder periodicamente à .rea-
valiação do activo imobilizado, em ordem a obter
uma mais exacta correspondência entre os valores
patrimoniais e contabtlisticos.

Artigo 44.*

(Aplicação dos resultados)

3. Se houver lucros, será constituída uma provisão
para pagamento dos impostos que sobre cies incidem.

2. O rcm&nescente será aplicado pelo modo se-
guinte:

a) Na constituição ou reforço das provisões, te-
servas e fundos criados nos termos do ar-
tigo 45.", com observância do que no mesmo
vai disposto;

b) Entregand^se ao Estado o que sobrar após
a aplicação prevista na alínea anterior.

3. Na etaboNicüo da proposta de aplicação do re-
sultado do exercício o conselho de gerência deverá ter
cm conta as necessidades de retenção de lucros na
empresa para fa/er face ao reembuko de Bnancia-
mentes contraídos e ao auíoiinanchmento de inves-
timento-; pn>»rari:u!o>, bem como à compensação <los
efeitos dcsfiivoráu"'1. v!i inflação monetitia.
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(Kr\ci»a\ e fundi»»

1. É obrigatória ;i con<ii:uição Ja» «.epiinte-» re-
servas e íundt»%:

á) Reserva geral:
b\ Reserva para investimentos
c) Fundo para fins sociais.

2. A reserva geral será coy-.tituúla por uma parte
dos lucros de cada exercício, no mínimo de 10 °í.

3. A reserva geral poJe scY utilizada para cobrir
eventuais, prejuízos át exploração.

4. A reserva para investimentos \erá constituída
verbas que. cm cada ano, lhe furem destinadas

j conselho de gerência, tende» em conta as neces-
sidades financeiras Ja empresa, derivadas dos investi-
mentos feitos ou a farcr, e ainda pelo que, nos termos
J:> lei, lhe deva ser afectade.

5. O fundo para fins sociais será constituído pela
porcentagem dos resultados que, para cada ano, for
lixada e destina-se a financiar bcncficks sociais eu
fornecimento de serviços rolectivos aos trabalhadores
da empresa.

6. O conselho de gerência pode deliberar a cria-
ção de outras reservas, fundos ou provisões.

Artigo 46*

(Contabilidade)

A contabilidade deve responder às necessidades da
gestão empresarial corrente e permitir um controle
orçamentai permanente, bem como a fácil verificação
de correspondência entre os valores patrimoniais e
contabilisticos.

Artigo 47.°

(Documentos de prestação de contas)

1. Serão elaborados, com referência a 31 de De-
zembro de cada ano, os documentos seguintes:

o) Relatório do conselho de gerência, dando conta
da forma como foram atingidos os objec-
tivos da empresa e analisando a eficiência
desta nos vários domínios da sua actuação;

b) Balanço e demonstração de resultados;
c) Discriminação das participações no capital de

sociedade e dos financiamentos realizados
a médio e longo prazos;

d) Mapa de origem e aplicação de fundos.

2. Atê 28 de Fevereiro do ano seguinte, o conselho
de gerência remeterá à comissão de fiscalização os do»
cumentos indicados no número precedente, referentes
ao exercício terminado em 31 de Dezembro anterior.

3. Os documentos referidos no n." 1 e o parecer
da comissão de fiscalização serão enviados, até 31 de
Março, ao Ministro da Tutela, que os apreciará e apro-
vará até 30 de Abril, considerando-se aprovados taci-
tamente decorrido esse pra/o.

4. Os documentos mencionados no n." 1 terão, apôs
a sua aprovação pelo Ministro da Tutela, enviados ao
órgão central do planeamento.

5. O relatório anual do conselho de gerência, o
alanço. a demonstração de resuitados e o tiarecer da

<\i *í<..tlw».-' vr,'-" • •'K-C-Í''. • *>.> I}'á-
. j«»r ei .'.« Ja •-••«;:• .••»!

ft. \ a p •••«•.••..V> p-ra -i p-ni • .JVJ<> 'círi!«*.i
numer'» pu-.-c*le» i: d- .'.r:j s<:r icii i i-; •> se-, -.-rita c
após a aprova\f»i d<«<> :!i<ciijr.etu' • nsle m.-?:c: <njtJ-

íAprovaf.i'» d.

1. As contas da emnre J não %ã> s'lbnctidas a jul-
gamento úo Tnlunal de Conta-».

2. A aprovarão das contas Ja emprega compete ao
Ministro da Indústria c Tecnologia, a quem deverão
ser remetida» até ao final do iiiCs Je Marçr>. acom-
panhadas iU parecer da comNíão de fucalr/ação.

Artigo 49.*

(Isenção je formalidades)

1. Os contratos, actos ou operações de qualquer na-
tureza, mesmo os que dêerri lugar a encargos em mais
de um exercício que não seja aquei-.* em qus são cele-
brados ou praticados, es:ão isentos de visto do Tribu-
nal de Contas e de registo na Direcção-Geral da Con-
tabilidade Pública.

2. Os contratos de arrendamento cuja celebração
se mostre necessária à actividade da empresa estão
isentos de todas as formalidades exigidas para o arren-
damento de imóveis destinados ao serviço do Estado.

Artigo 50.»

(Cadastro)

O cadastro .-«os, Icr.s *z empresa e do domínio pti-
blico a cargu ^cla será actualizado até 31 de Dezem-
bro de cada ano.

Artigo 51.'

(Arquivo)

1. A empresa conservará cm arquivo os documen-
tos da sua escrita principal e a correspondência pelo
prazo de dez anos.

2. Poderão os documentos que devem conservar-se
em arquivo ser microfilmados e os microfilmes auten-
ticados com a assinatura do responsável pelo serviço.

3. Os originais dos documentos que hajam siJo mi-
crofilmados nos termos do núrtWro anterior poderão
ser inutilizados.

4. Aŝ  fotocópias autenticadas de documentos arqui-
vados tem a mesma força probatória que os originais
mesmo quando se trate de ampliações de microfilmes.

CAPÍTULO V

8o pessoal

Artiso 52.'

(Regime de peruai)

O regime jurídico do pcs.soal é derinúlo:

<?) Pelas leis gerais do contrato indiviJuol de tra-
balho;



. - \i:\tr.HQ ..;

it) }\'.x :n-..íii- u!itc>% tv rcfufcwcnt.sção cnlcc-
:na «'•» !ral'illiti «juc fi>ret:i .iphcôveis à
cmpic<>a'.

t i Petos ticnuK n,'rnni> quc integram o eitatulo
do |>.S'MMI if;« cmpitsi. elaborado pelo con-
celho Uc actcnci.i.

Artig» 5.1.

(ComMu-t de senivo. Aciinmlavnosl
•

I. Podem exercer funçõe.% Jc caracter específico na
empresa, em comissão d>" serviço, por período não
superior a um ano ou pelo período do mandato,
quando se tratar do exercício de cargos nos órgãos
da> empresas, funcionários do Estado, das autarquias
locai» e dos institutos públicos, bem como trabalha-
dores de outras empresa* públicas, os quais manterão
iodos os direitos inerentes ao seu quadro de origem,
incluindo os benefícios de aposentação ou reforma
e sobrevivência, considerando-se todo o período da
comissão como serviço prestado nesse quadro.

2. Nas mesmas condições, também os trabalhadores
da empresa podem exercer funções no Estado, autar-
quias locais, institutos públicos ou outras empresas
públicos, ou nos órgãos de gestão de empresas subsi-
diárias ou associadas da ENU.

3. Os funcionários ou trabalhadores que, nos ter-
mos dos números precedentes, foram investidos em
comissão de serviço poderão optar pelo vencimento
auferido no quadro de origem ou pelo atribuído ãs
funções da respectiva comissão.

4. O ver cimento correspondente à comissão de ser-
viço constituirá encargo da entidade para quem o
serviço for prestado, salvo disposição legal cm con-
trário.

Artigo «;.•

(Situação dos trabalhador»- nomeados para cargos
dos órgão;, ia empresa)

A situação dos trabalhadores da ENU que sejam
clamados a ocupar cargos nos órgãos da empresa
em nada será prejudicada por esse facto, regressando
aos seus lugares logo que termine o seu mandato.

Artigo 55.»

(Regime de previdência do pessoal)

Ao pessoal da empresa é aplicável o regime geral
da Previdência, com salvaguarda dos direitos e rega-
lias já adquiridos.

Artigo 56.»

(Regime .Iscai do pessoal)

Os rendimentos do trabalho do pessoal da empresa
estão sujeitos a tributação em termos idênticos aos
previstos na lei fiscal para os trabalhadores das em-
presas privadas.

Artigo 57.»

<Intcr«enção «tos trabalhadores)

Os trabalhadores <ta ENU exercerão, através dos
seus órgãos representativos, todos os direitos inerentes
oo controle de gestão qus vierem a ser consagrados
na respectiva lei.

• \rni f i vi
Regime fiscal da empresa

Ar*!-.-.» *'<

•Regime fiscal»

A eniproa fita sujeita ã lrbjtô^2;.> dircu'a c :r,J-
recta, nos termos gerais de i!irci:o íôcal.

CAPITULO VII

Disposições finais e transitórias

Artigo 59.»

(Revisão do IMifuto)

O presente Estatuto será revisto, em fac: do regime
do controle de gestão pelos trabalhadores que tier
a ser consagrado em lei. nos sessenta dias posteriores
ao da publicação do referido diploma.

Artigo 60.»

(Integração da exploração mineira
da Junta de Energia Nuclear)

O Ministro da Indústria e Tecnologia fica autori-
zado a tomar todas as providências que se mostrem
necessárias para assegurar a execução do presente
diploma e, nomeadamente, para pôr em prática o
processo de integração na ENU da exploração mi-
neira, incluindo o tratamento de minérios, que tem
estado "a cargo da Junta de Energia Nuclear.

O Ministro do Plano e Coordenação Econômica e da
Indústria c Tecnologia, Antônio Francisco Barroso de
Sousa Gomes. — O Ministro das Finanças, Henrique
Medina Carreira.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA f PESCAS

Ufl-SiENSA :<ACIONA1.-CASA DA


