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IMPRENSA NACIONAL-U.E.E. Observagdes: 

— 

CIRCULAR 

Excelentissimos Senhores: 

Havendo necessidade de se evitarem os inconve- 

nientes que resultam para os nossos servigos do facto 

das respectivas assinaturas do Didrio da Republica 

nao serem feitas com a devida oportunidade. 

Para que nao haja interrup¢ao na remessa do Didrio 

da Repiblica aos estimados clientes, temos a honra 

de informa-los que esto abertas a partir desta data até 

‘15 de Dezembro de 2000, as assinaturas do Didrio da 

Republica para o ano de 2001 pelo que deverao provi- 

denciar 0 respectivo pagamento. 

1. Os precos das assinaturas do Didrio da Republica, 

no territério nacional passam a ser os seguintes: 

AS 3 séries .............. Kz: 45 000,00 

1° série eee Kz: 25 400,00 

2," série oo. Kat 177 380,00 

Be" S68IC oe Kz2 10 700,00 

2. As assinaturas serao feitas apenas no regime anual. 

3. Aos precos mencionados no n.° 1 acrescer-se-d 
um valor adicional para portes de correio por via 
normal] das trés séries, para todo o ano, no valor 

de Kz: 7 500,00 que podera sofrer eventuais alteracées 

em funcio da flutuagio das taxas a praticar pela 
Empreca Nacional da Carreing de Angola no ano 2001. Empresa Nacional rrelos de Angola no 

_ Os clientes que optarem pela recepgaio das suas assina- 

' turas através do correio deverio indicar o seu endereco 
: completo, incluindo a Caixa Postal, a fim de se evitarem 
atrasos na sua entrega, devolucio ou extravio, . 

a) estes pregos poderdo ser alterados se houver uma desvaio- 

rizagdo da moeda nacional, numa proporcdo superior & 

hase que determinou o seu cdleulo, 
b) as assinaturas que forem feitas depois de 15 de Derembro 

de 2000 sofrerda um acréscimoe de unta taxa correspon- 

dente a 15%. 

c) aos organismos do Estado que nao regularizem os seus paga- 

mentos até 15 de Dezembro do ano em curso nda thes 

serda concedidas a crédito as assinaturas do Didrie da 

Republica para o ano de 2001. 
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aD 

CONSELHO DE MINISTROS 
  

Decreto-Lei p.° 7/00 
de 3 de Novembro 

Considerando que os crimes de furto, fogo posto e dano 

em edificagdo ou construg&o pertencente a outrem, previstos 

nos artigos 421,°, 469.° e 472.° do Cédigo Penal em 

vigor, sio abstractamente punfveis em fun¢io dos valores, 

expressos em moeda nacional, dos objectos subtrafdos, 

incendiados ou danificados,
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Considerando que a depreciagéo da moeda, causada ao 

longo dos anos, nas condigSes do Pais pela inflacyao dos 

precos, desactualizou, de forma desmedida, os valores esta- 

belecidos naqueles e em outros preceitos insertos quer no 

antigo Cédigo Penal quer em legistagao penal avulsa; 

Considerando que essa desactualizagiio podera ser fonte 

de gravisssimas injustigas e conduzir A aplicagio de penas 

infquas e sem proporgao com o dano social causado pelas 

condutas criminosas, com o risco de se transformarem em 

factores de mais e mais criminalidade e de gerarem um 

substancial aumento da producio das penitencidrias, ja a 

bragos com graves dificuldades; 

Considerando, finalmente, que os montantes das multas 

previstas na alfnea 5) do artigo 63.° do Cédigo Penal e em 

outras disposigdes deste diploma ou de legislagéo penal 

avulsa perderam, pela mesma raziio, relevancia penal efec- 

tiva, mas sabido que os redimentos do trabalho, nomeada- 

mente os saldrios, nio aumentaram, na mesma proporgao 

dos precos e das taxas de inflacgio; - 

Tendo em atencdo a politica do Governo para 0 sector da 

Justica, em particular da justiga penal; 

Nestes termos, no uso da autorizagio legislativa conce- 

dida pela Resolugdo n.° 22/00, de 11 de Agosto da Assem- 

bleia Nacional e nos termos das disposigdes combinadas da 

alinea 2) do artigo 90.° e do artigo 113,° da Lei Constitucio- 

nal, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.° — 1, Os valores estabelecidos no Codigo 

Penal e demais legislagdo penal avulsa, com excepgdo dos 

valores relativos as multas, expressos em Kwanzas Reajus- 

tados, so actualizados multiplicando-os peio factor 0,6. 

2. Os valores relativos as multas, estabelecidos no 

Cédigo Penal e demais legislagio penal avulsa, expressos 

em Kwanzas Reajustados s&o actualizados multiplicando-os 

peio factor 0,1. 

Art. 2.° — De acordo com o disposto no artigo anterior, 
os artigos 63.°, 123.°, 421.°, 430,°, 469.° ¢ 472.° do Cédigo 

Penal passam a ter a seguinte redacgao: 

ARTIGO 63° 

(Multa) 

A pena de multa consiste no pagamento: 

a) de quantia determinada ou a fixar entre um 

minimo e um mdximo declarados na lei; 
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») de quantia proporcional aos proventos do 

condenado, pelo tempo que a sentenga fixar 

até dois anos, ndo sendo, por dia inferior A 

Kz: 2,00 nem superior a Kz: 40,00. 

§ 1.° — Os limites estabelecidos na alinea 5) 

deste artigo sero elevados ao triplo: 

1.° — Se a infracgao tiver sido cometida com 

fim de lucro. 

2.° — Se, em virtudé da situagio econédmica do 

réu deve reputar-se ineficaz a multa dentro 

dos limites normais. 

§ 2.° — O quantitativo da pena de multa fixada 

em sentenca nado pode ser acrescido de quaisquer 

adicionais. 

§ 3,° — Da importancia de todas as multas upti- 

cadas em processo penal, incluindo as resultantes 

de conversao da pena de prisiio, reverterd metade 

para a Fazenda Nacional e metade para o Cofre 

Geral de Justia. 

ARTIGO 123° 

(Convencio e substituigio da pena de multa) 

A pena de multa, na falta de bens suficientes e 

desembaragados, pode ser modificada na. sua 

execugao: 

ponte. 

2. Pela substituicdo por prestagdo de trabalho. 

§ Unico: — Quando a multa for de quantia 

taxada pela lei, sera convertida em prisfio 4 razdo de 

Kz: 5,00 por dia, nao excedendo a sua duragio dois 

anos no caso de muita aplicada por qualquer crime 

e seis meses no caso de multa aplicada a contra- 

vencoes previstas na lei. - | 

A taxa didria de convencao da multa em prisdo 

nao seré, porém, inferior & que resultar da divisio 

do seu total pelo m4ximo de tempo em que pode ser 

convertida a pera de multa. - 

" ARTIGO 421.2 

(Furta _
 

Aquele que cometer o crime de furto, subtra-_ 

indo fraudulentamente uma coisa que Ihe nao 

pertenga, sera condenado:
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1. A priséo até seis meses e multa até um més, 

se o valor da coisa furtada nao exceder a 

‘Kz: 1200.00. — 

2. A priséo até um ano e multa até dois meses, 

se exceder a esta quantia e nao for superior a 

Kz: 6000,00. 

_ 3. A prisdo até dois anos e multa até seis meses, 

se exceder a Kz: 6000,00 e nao for superior a 

Kz: 24 000,00, 

_. 4. A prisio maior de dois a oito anos, com 

multa até um ano, se exceder a Kz: 24 000,00 e nao 

for superior a Kz: 600 000,00. 

5. A prisdo maior de oito a doze anos, sé exce- 
oe re ee + 

der a Kz: 600 600,00, 

§ Unico: — Considera-se como um s6 furto o 

total das diversas parcelas subtrafdas pelo mesmo 

individuo 4 mesma pessoa, embora em épocas 

distintas. 

ARTIGO 430° 

(Crime particular de furto} 

Em todos (os crimes particulares de furto) 

casos declarados nesta seccio nao excedendo o 

furto a quantia de Kz: 120,00 nem sendo habitual, 

s6 terd lugar a pena, queixando-se o ofendido. 

§ 1.° — O que entrar em terreno alheic para 

colher frutas e comé-los no mesmo lugar, seré 

punido queixando-se o ofendido, com a pena de 

repreensio. 

§ 2.° — O que do mesmo modo entrar em 

terreno alheio para rebuscar ou respigar, nado 

estando ainda recolhidos os frutos, serd preso até 

seis dias, queixundo-se 0 ofendido. 

§ 3.° — Nos casos dos dois pardgrafos antece- 

dentes, a pena sera de pris&o, se for segunda reinci- 

déncia ou se forem habituais os crimes af 

declarados. 

ARTIGO 469,° 

(Fogo posto em colsa de menor valor) 

Se o valor de algum dos objectos existentes 

fora de povoado, enumerados no artigo 464.°, nao 

exceder a Kz: 120,00 e o fogo tiver sido voluntaria- 

mente posto, mas sem perigo, nem, propésito de 

" prorrogagdo, a pena ser4 a de prisio de um més a 

um ano ¢ multa correspondente. 
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ARTIGO 472." 

(Dano em edificio ou construgio pertencente a outrem) 

Aquele que por qualquer meio derrubar ou des- 

truir voluatariamente, no todo ou parte, edificagio 

ou qualquer construgdo conclufda ou somente 

comegada, pertencente a outrem ou ao Estado, sera 

condenado. 

1. A prisao até dois anos e multa até seis meses, 

se o valor do prejuiza exceder a Kz: 6000,00. 

2. A prisio até um ano e multa até trés meses, 

se nao exceder esta quantia mas se for superior a 

Kz; 2400,00. 

3. A prisio até seis meses e multa até um més 

se exceder a Kz: 600,00, nao sendo superior a - 

Kz: 2400,00. 

4. A prisdo até trés meses e multa até 15 dias, se 

exceder a Kz: 600,00. 

§ 1.° — Se, nos casos previstos no corpo deste 

artigo, o valor do dano nao exceder a Kz: 120,00, o 

procedimento criminal s6 terd lugar mediante 

acusagio particular e nos mesmos casos, dependera 

da participagio do ofendido, se ultrapassar tal valor. 

§ 2.° — A segunda reincidénia seré punida no 

caso do n.° 4 com a pena do n.° 3, no n.° 3, com a 

do n.* 2, no n.° 2, com a do n.? 1, non? 1, com 

prisdo maior de dois 4 oito anos. 

§ 3.° — Aquele que voluntariamente destruir ou 

desarranjar, em todo ou em parte, qualquer via fér- 

rea ou colocar sobre ela algum objecto, que emba- 

race a circulagdo ou que tenha por fim fazer sair o 

comboio dos carris, serad condenado 4 prisio maior 

de dois 4 cito anos. 

§ 4.° — Se de qualquer dos factos indicados no 

pardgrafo antecedente resultar a morte de alguma 

pessoa, a pena serd a de prisdo maior de 20 a 

24 anos; se resultar alguma das ofensas corporais 

especificadas no artigo 361.°, a pena serd a de 

prisio maior de 12 4 16 anos; se for alguma das 

designadas no artigo 360.°, a pena sera a de prisdo 

maior nunca inferior & trés anos, sete meses e seis 

dias. 

§ 5.° — A destruigo de telégrafo, poste ou 

linha telegrafica ou telef6nica, destruig#o ou corte 

de fios, postes ou aparelhos telegrdficos ou oposi- 

gio com violéncia ou ameaga ao seu estabeleci- 

mento, sera punida com prisao e multa. 

Art. 3.° — Estée diploma entra em vigor na data da sua 

publicagéo e salvo no que se refere &s multas, aplica-se a
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todos os processos em curso, inclusive aos que tenham 

subido em recurso. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, 

aos 28 de Abril de 2000. 

-+ Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, José Epuarpo pos SANTos. 

Decreto n.° 54/00 

de 3 de Novembro 

Considerando que na sequéncia das transformagées 

operadas na moeda nacional, através do Decreto executivo 

n.° 85/99, de 11 de Junho, foi processada a actualizagao da 
Tabela Geral do Imposto do Selo; 

Tendo em conta que, de acordo com a referida tabela, 

a estampilha fiscal é das formas de pagamento do Imposto 

do Selo cujas taxas se encontram desactualizadas; 

Convindo, portanto, proceder A necessdria actualizagio 

das taxas das estampilhas fiscais; 

Nos termos das disposigdes combinadas da alfnea c) do 

artigo 112.° e do artigo 113.°, ambos da Lei Constitucional, 

o Governo decreta 0 seguinte: 

Artigo 1.° — As taxas das estampilhas fiscais passam a 

ser, em ordem crescente as seguintes: 

Cé: 50 (Cinquenta céntimos); 
Kz: 1,00 (Um Kwanza); 

Kz: 2,00 (Dois Kwanzas); 

Kz: 5,00 (Cinco Kwanzas); 

Kz: 20,00 (Vinte Kwanzas); 

Kz: 30,00 (Trinta Kwanzas); 

Kz: 50,00 (Cinquenta Kwanzas). 

Art, 2.° — O formato, dimensdes, cores e caracteristicas 

de impressao, das estampilhas fiscais actualmente em 

circulagéo, manter-se-4o, a excepgio da designagio (Selo 

de Reconstrugaéo Nacional) na sua parte superior, que sera 

substitufda por (Estampilha Fiscal), tal como se ilustra no 

anexo a este diploma, que dele é parte integrante. 

Art. 3.° — As ditividas e omiss6es suscitadas na inter- 

pretagao e aplicacéo do presente decreto serdo resolvidas 

por despacho do Ministro das Finangas. 

Art, 4.° — Este decreto entra em vigor na data da sua 
publicagao. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, 

aos 25 de Agostode 2000. =, 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, Jost Epuarpo pds SANTOS 

DIARIO DA REPUBLICA 

ANEXO 

A que se refere o artigo 2.° do decreto que antecede 

  

  

  

                
O Presidente da Reptblica, José Epuarpo pos Santos. 

  

  

MINISTERIO DAS FINANCAS 

Despacho n.° 212/00 
da 3 de Novembra 

Considerando que a firma ANGOLAVES-Empreen- 
dimentos Avicolas e Agro-Pecudrios, Lda., requereu autori- 
zagdo para transferir a quota que o sécio Pao de Acucar, 
(SUPA) detém na referida firma, para o sédcio Agrocara- 

mulo, S. A., no quadro da Lei do Investimento Estrangeiro; 

No uso da faculdade que me € conferida pelo artigo 16.° 
da Lei n.° 15/94, de 23 de Setembro e pelo n.° 3 do 
artigo 114.° da Lei Constitucional, determino: 

1,° — E autorizada a transferéncia da totalidade da quota 
que a firma Pio de Agicar (SUPA) detém na firma Ango- 

laves-Empreendimentos Avicolas e Agro-Pecudrios, 

Limitada, para a firma Agrocaramulo, S. A. 

. 2.° — Este despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se. 

Luanda; aos 26 de Outubro de 2000. 

O Ministro, Julio Marcelino Vieira Bessa. 
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