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Assunto: Credito aos Empregados 

0 Banco Cenral de Sdo Tome e Principe no use da competencia estabelecida pelos 
Artigos 38.° alinea d) e Artigo 8.° d) e J), da sua Lei Organica, tendo em conta as 
disposicoes do Artigo 27.° da Lei das Insiituicoes Financeiras; 

Considerando a necessidade de regulamentar os creditos aos empregados das 
instituicOes financeiras, o Banco Central de S. Tome e Principe determina: 

Artigo 1°  
Da politica de credit° aos empregados 

1. 0 Conselho de Administracdo de instituicdo financeira autorizada a operar em Sdo 
Tome e Principe esta obrigado a estabelecer, por escrito, uma politica sobre o credit° e 
outras formas de assistencia financeira concedidos aos empregados, ou para o beneficio 
dos mesmos, e assegurar a implementacao dessa politica pela respectiva Direccao. 

2. A politica devera ser aplicada a todos os empregados do banco que ndo sejam 
consideradas pessoas ligadas, segundo as disposicoes da Lei das Instituicoes Financeiras e 
da Norma sobre Negocios corn Pessoas Ligadas. 

3. Cada instituicdo financeira devera estabelecer os procedimentos necessarios para a 
fiscalizacdo do cumprimento dessa politica. 

4. 0 Conselho de Administracdo devera rever esta politica em cada dois anos. 

5. A politica de credit°, nomeadamente, devera: 
a) Impor limites obrigatorios as operagOes de credit() corn os empregados, que nao 

devem exceder os limites maximos previstos; 
b) Proibir que a instituicdo financeira conceda quaisquer outros beneficios na 

atribuicdo de credit° ou outra forma de assistencia ndo previstos, por escrito, na politica 
adoptada pelo Conselho de Administracao; e 
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c) Proibir a instituicao financeira de alterar os criterios de concessao de credit°, os 
procedimentos de cobranca, ou qualquer outro procedimento ou politica de 
administracao de credit°, para permitir a realizacao de uma operacao em beneficio do 
empre gado . 

Artigo 2° 
Restricties 

1. A instituicao financeira nao pode conceder credit° a empregados a taxes de juros 
inferiores ao custo medio de captacao de fundos. 

2. A instituicao financeira nao deve prover qualquer assist8ncia financeira a 
empregados a urn custo inferior ao da instituicao ou que resulte em prejuizo para a 
instituicao. 

Artigo 3° 
Entrada em Vigor 

A presente NAP entra em vigor apOs sua publicacao. 

Banco Central de Sao Tome e Principe, 03 de Marco de 2008 
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