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COMANDANTE-EM-CHEFE
DAS FORCAS ARMADAS ANGOLANAS

Ordem do Comandante-Em-Chefen.° 23/14
de 23 de Junho

O Presidente da Republica determina, nos termos da

alinea e) do artigo 122.° e do n.° 4 do artigo 125.°, ambos

da Constitui¢ao da Reptblica de Angola, conjugados com a

alinea d) do artigo 10.° da Lei n.° 2/93, de 26 de Marco— Lei

de Defesa Nacional e das Forgas Armadas;

Ouvido o Conselho de Seguran¢a Nacional, determino:

E promovidoo Oficial Superior Reformado abaixoindicado;

Aograu militar de Brigadeiro:

O Tenente-Coronel do Exército (NIP 68726992) Jodo

Alberto da Silva Gaspar.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Junho de 2014.

O Comandante-Em-Chefe das

Angolanas, José Eouarpo pos Santos.

Forgas Armadas

 

 

MINISTERIO DOS PETROLEOS

Decreto Executivo n.° 184/14
de 23 de Junho

Considerando que o Decreto Presidencial n.° 103/14,

de 14 de Maio, aprovou o Estatuto Organico do Ministerio

dos Petréleos;

Convindo de igual modo aprovar a organiza¢ao e o fun-

cionamento dos diferentes servi¢os que o integram;

Em conformidade com os poderes delegadospelo Presidente

da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituicao da

Republica de Angola, determino:
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Artigo 1.° — E aprovado o Regulamento Interno da

Direccdo Nacional de Seguran¢a Industrial, Emergencias

e Ambiente do Ministério dos Petréleos, anexo ao presente

Decreto Executivo e que dele é parte integrante.

Artigo 2.° — As duvidas e omiss6es que se verificarem

na interpretacdo e aplicagao ao presente Decreto Executivo

sao resolvidas pelo Ministro dos Petrdleos.

Artigo 3.° — O presente Diploma revoga o Decreto

Executivo n.° 69/13, de 6 de Marco. .

Artigo 4.°—O presente Decreto Executivo entra em vigor

na data da sua publicacdo.

Publique-se.

Luanda, aos 28 de Maio de 2014.

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.

REGULAMENTO INTERNO
DA DIRECCAO NACIONAL DE SEGURANCA
INDUSTRIAL, EMERGENCIAS E AMBIENTE

CAPITULO I
Definigdo e Atribuicées

ARTIGO 1°
(Definicdo)

A Direc¢ao Nacionalde Seguranca Industrial, Emergéncias
e Ambiente, abreviadamente DNSEA, é0 servi¢o que promove,
assegura € coordena a implementacdo da politica nacional e
sectorial em matéria de Seguran¢a industrial, gestdo e controlo
de emergéncias operacionais e na proteccao do ambiente nasactividades petroliferas.

ARTIGO 2°

(Atribuicdes)

S4o atribuicgdes da Direcgao Nacional de Seguranca
Industrial, Emergéncias e Ambiente, as seguintes:

a) Assegurar com os demais servicos do Ministério
dos Petréleos, a implementacdo daspoliticas,
estratégias e orientacdes nacionaise sectorial
Sobre a seguranca industrial, gestdo e controlo de
emergéncias e proteceao do ambiente;

5) Promover e colaborar nos estudos necessarios aoaprimoramento de praticas e procedimentosrela-
tivos a Seguran¢aindustrial, gestio e controlo deemergéncias e Protec¢ao do ambiente no que serefere a matéria de riscos, incidentes tecnoldgicos,
Prevencao e controlo da polui¢do, gesto ambiental
bem como na adop¢do dos melhores modelos outecnologias disponi vels;

c) Coordenar e colaborar com os demais servicos doMinistério dos Petrdleos na elaboracao de normas,regulamentos, manuais e especificagdes técnicasrelativas a Seguran¢aindustrial, gestao e controlode cmergencias € protec¢ao do ambiente, em todasas actividades petroliferas e de biocombustiveis:d) Emitir pareceres técnicos sobre og planos de segu.Tanga industrial, gestio e controlo de emergénciase de protecco do ambiente, bem como de outros

estudos afins, apresentados pelas Em
Sector e demais Entidades, em colabo
o Gabinete de Inspecgao bem como a
a respectiva execucéo;

Presag do
Tagao com

Companhar

e) Pronunciar-se, no acto de licenciamento Para 0
exercicio de actividades de exploracdo, Produgio,
tratamento de petréleo,refinacao de petréleo bruto
e petroquimica, biocombustiveis e distribuicao,
bem comosobre 0 carregamento e transporte de
produtos petroliferos, sobre os aspectos de segu-
ran¢aindustrial, gest&o e controlo de emergéncias
e de protec¢ao do ambiente;

J) Participar com os demais servic¢os do Ministério dos
Petrdéleos e de outras instituigdes em Consultas

Publicas, Avaliagdo de Impactes Ambientais e no

Licenciamento Ambiental de todos osprojectos

do Sector Petrolifero e de biocombustiveis;

g) Coordenar e promovera elaboracao de programas de

formagdo e de exercicios no dominio da seguranga

industrial, gestéo e controlo de emergéncias e de

protecc4o do ambiente em todasas actividades

petroliferas e de biocombustiveis;
h) Coordenar, colaborare participar em programas e

projectos de cardcter multissectorial, de integra-

¢ao regional e internacional, relacionados com a

seguranga industrial, gest%o e controlo de emer-

géncias e de protecgdo do ambiente; ;

i) Assegurar e colaborar no cumprimento dalegisla¢ao

em vigor no pais, bem como na celebra¢ao de

memorandos, acordose tratados,relativas a segur

ranga industrial, gestao e controlo de emergencias
e de protecc&o do ambiente no Sector Petrolifero

e de biocombustiveis;

J) Pronunciar-se sobre os sistemas de seguranc¢a industrial,

gest&o e controlo de emergéncias e de protec¢40 do

ambiente de todasas instalagdes e equipamentos
petroliferos, no ultimo ponto de partida antes de

entrada em territério nacional;

k) Colaborar com outras entidades publicas € privadas
em matéria de seguranga industrial, gestao . eon

trolo de emergéncias e de protec¢ao do ambiente,
!) Desempenhar as demais tarefas que lhe sejam aco-

metidas por lei ou por determinagdo superior

CAPITULO I
Estrutura

ARTIGO 3°
(Estrutura Organica)

A Direc¢ao Nacional de Seguranca Industrial, Emergencias
€ Ambiente,é constituida pelos seguintes érgaos:

1. Direcgdo;

2. Departamento de Seguranca Industrial;
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3. Departamento de Gest&o e Controlo de Emergéncias;

4. Departamento de Protec¢ao do Meio Ambiente.

CAPITULOIII
Atribui¢gées e Competéncias em Especial

SECGAO I

Direcgao0

ARTIGO 4°
(Director Nacional)

1. A Direcgao Nacional de Seguranga Industrial, Emergéncias

e Ambiente€ dirigido por um Director Nacional a quem compete:

a) Dirigir e coordenaras actividades dos 6rgdos que

constituem a Direcc4o;

6) Responderpela actividade da Direcgéio perante o

Ministro ou perante quem este delegar;

c) Representar a Direc¢ao em todos os actos para os

quais seja expressamente mandatado;

d) Submeter a apreciacao do Ministro, os pareceres,

estudos, projectos, propostas e demais trabalhos

relacionados com actividade da Direccao;

e) Propor nos termosdalei, a nomeagdo, exoneracdo

e transferéncia dostitulares dos cargos de chefia

€ pessoal técnico da Direcgdo;

J) Submetera despacho superior todos os assuntos que

excedam a sua competéncia e informar de todas

as ocorréncias e medidas tomadas;

g) Assegurara ligac4o da Direc¢ao com osoutros 6rgaos

do Ministério e empresas do Sector;

h) Efectuar e mandar efectuar visitas de controlo e

apoio no 4mbito das atribuigdes da Direccdo e

nos termosdalegislacao em vigor;

}) Mantera disciplina e exercer a accdo disciplinar de

acordo com as suasatribuicdes e nos termos da

legisla¢ao em vigor;

J) Propora deslocagao dos funcionarios da Direc¢ao

em objecto de servigo dentro e fora do Pais;

k) Apresentar para aprovacao superior, o planodeférias

€ proceder a sua execucdo;

)) Assinar toda a correspondéncia da Direc¢4o;

m) Realizar a avaliagdo de desempenhode todos os

trabalhadores sob sua dependéncia;

n) Colaborar na execucaodaspoliticas e metodologias de

gestdo de recursos humanossob sua dependéncia;

0) Desempenhar as demais fungdes que lhe sejam

acometidas porlei ou por determinagao superior.

2. Na sua auséncia ou impedimento, o Director Nacional
de . .
Ve propor Superiormente o seu substituto.
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SECCAO II

Departamentos

ARTIGO 5°
(Departamento de Seguranga Industrial)

Sao atribuigdes do Departamento de SegurancaIndustrial,

abreviadamente DSI, as seguintes:

a) Velar pela execugdo da politica nacional e secto-

rial em matéria de seguranga, satide e higiene,

superiormente definida e pelo cumprimento das

normas, regulamentose especificacdes técnicas;

b) Colaborar na elaboracdo de normas, regulamentos

e especificacées técnicas relativas 4 seguranca,

salde e higiene nas actividades petroliferas;

c) Analisare dar parecer sobre os demais planos e pro-

gramas relativos 4 seguranca industrial, satide e

higiene das actividadespetroliferas;

c) Assegurar que as empresas petroliferas elaborem,

implementem e mantenham actualizado o plano

de gest&o de seguranca, satide, higiene;

d) Realizar periodicamente, accdes de verificacao e

controlo as instalacédes petroliferas, visando a

identificagado de situages que possam trazer riscos

para a seguranga operacionale pessoal;

e) Assegurar que as empresas petroliferas divulguem

aos seustrabalhadores, informagées sobre segu-

ranga, saude e higiene;

J) Participar, em colaboragao com outros servicos do

Ministério dos Petréleos e demais entidades na

analise das causas das doengas e acidentes de

trabalho e propor medidas para a solugdo dos

problemas identificados;

g) Pronunciar-se, no acto de licenciamento para 0

exercicio de actividades de exploracao, produgao,

transporte, refinagdo, petroquimica e distribui-

¢do de petrdleo e seus derivados, bem como de

biocombustiveis, sobre os aspectos de seguranc¢a

industrial, com o intuito de prevenir a ocorréncia

de acidentes;

h) Solicitar 4s empresas petroliferas, quando necessa-

rio, as informagéese outros dados sobre questdes

que tenham interferido na seguranca e satide dos

trabalhadores,

i) Promovere participar, em colabora¢do com os outros

servicos do Ministério dos Petroleos, empresas

petroliferas e demais entidades nacionais e inter-

nacionais, em acces de prevencdo e minimizacado

de acidentes de trabalho;

j) pronunciar-se sobre os sistemas de seguran¢ga ope-

racional de todas as instalaces e equipamentos
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petroliferos, no ultimo ponto de partida antes de

entrada em territério nacional;

k) Desempenhar as demais fungées determinadas

superiormente.

ARTIGO 6.° _

(Departamento de Gestio e Controle de Emergéncias)

Sao atribuigdes do Departamento de Gesto e Controlo de

Emergéncias, abreviadamente DGCE,as seguintes:

a) Velar pela execucao dapolitica nacional e sectorial

em materia de gest4o e controlo de emergéncias

operacionais e demais contingéncias, superior-

mente definida e pelo cumprimento das normas,

regulamentose especificacées técnicas em vigor;
6) Colaborar na elaboracdo de normas, regulamentos

e especificacées técnicas relativa a gestao e con-
trolo de emergéncias nas actividades petroliferas;

c) Identificar e elaborar mapas deriscos operacionais em
todo 0 ciclo de vida das actividades petroliferas;

d) Assegurar que as empresas petroliferas implementem
eficazmente os planos de prevencao e resposta a
emergéncias;

e) Procedera estatistica dos acidentes de trabalho e
manter umabase de dados e informacées actua-
lizadas sobre as Causas, Consequéncias e detalhes
desses acidentes;

J) Promovere coordenar em colaboracdo com outros
Servicos do Ministério dos Petréleos e demais
entidades, estudos e accdes conducentes a dotar0 Pais de meios de combate a poluicdo petrolifera
€ propor os pontos estratégicos para umainter-venc¢ao rapida e eficaz;

Petroliferos e biocombustiveis;hy) Solicitar as empresas petro] iferas, quando necess4-
5 . ~0, as informacdes € outros dados sobre questées

k) Desempenharas demais fun¢des deter: Minadas
superiormente.

ARTIGO 7.°
(Departamento de Proteccao do Ambiente)

Sao atribuigdes do Departamento de Proteccdo do Ambiente
abreviadamente DPA,as seguintes:

a) Velar pela execugao dapolitica do ambiente supe-
riormente definida e pelo cumprimento dag nor.
mas, regulamentos e especificacdes técnicas
sobre 0 ambiente, nas actividades petroliferas e
de biocombustiveis;

5) Promoverestudos e ac¢des conducentes a defini-
gao de umapolitica sobre a defesa do ambiente e
combate a poluic¢ao por petrdleo;

c) Pronunciar-se sobre o licenciamento para 0 exercicio
de actividades de exploracao, produc&o,transporte,
refinagdo, petroquimica e distribuicdo de petrdleo
bruto e seus derivados, bem como de biocom-
bustiveis, com o intuito de controlar, prevenir e

minimizar situagdes de poluicdo;
d) Compilar e preparar para divulgag4o materialinfor-

Mativo-pedagdgico no dominio da ambientologia
de forma a manter a opinido publica esclarecida
sobre a necessidade de protec¢4o do ambiente
contra a polui¢ao petrolifera;

e) Promoverestudos em colaboracao com outras ins-

tituigdes nacionais e estrangeiras sobreosefeitos

da polui¢ao petrolifera na faunae flora, por forma

a propor recomendac¢éessobre 0 desenvolvimento
da actividade petrolifera e de biocombustiveis;

J) Promover a colaboragao do Sector Petrolifero com

os demais sectores de actividade do Pais, na fisca-
lizag&o, monitoriza¢ao, controlo e elimina¢a0 “e
poluentesresultantes das actividades petrolifer®’

8) Participar em projectos de caracter multissector!4
e de integraco regional relacionados com a pro-
teccao do ambiente; ,

A) Solicitar as empresas petroliferas, quando necessar ;

as informag6es e outros dados sobre quest0es _
tenham interferido no cumprimento estrito i

normas sobre a protecgao do ambiente; .

i) Propore velar pela inclusao de clausulas0
Protecco do ambiente e conservagao da nature a€m todos os contratos e projectos respeitanies
industria de petrdleo e de biocombustivels; 40

J) Colaborar a produgaoe actualizagao de legislasde
ambiental especifica do Sector Petrolifero ©

biocombustiveis; legis”
k) Participar na elaboracgao e na actualiza¢ao da leg :

lag4o geral sobre a protecgio do ambiente ¢

10,

combate 4 poluicdo;
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}) Pronunciar-se sobre os sistemas de protecc4o do
ambiente detodas as instalagdes e equipamentos

petroliferos, no ultimo ponto departida antes de
entrada em territério nacional;

m) Desempenhar as demais funcSes determinadas

superiormente.

ARTIGO8.°

(Competéncias do Chefe de Departamento)

1, O Chefe de Departamento programa,organiza, dirige,

coordena, orienta e controla a actividade do Departamento

de acordo com a Jegisla¢Zo em vigor e com asorientagdes

do Director Nacional, tendo em vista o bom desempenhodas

atribuigdes acometidas ao Departamento.

2. Para efeitos do disposto no ntimero anterior, compete

ao Chefe de Departamento:

a) Submetera despachosuperior todosos assuntos que

excedam a sua competéncia e comunicartodas as

ocorréncias e medidas tomadas;

5) Decidir sobre os assuntos da sua competéncia ou

para os quais lhe tenha sido dada delegac4o;

c) Dirigir, coordenar e orientar os trabalhos sob sua

dependéncia e promovera sua adequadadistri-

buicao pelos técnicos do Departamento;

d) Manter a disciplina e propor medidas ou accdes

disciplinares nos termosdalegislag¢&o em vigor;

e) Apresentar sugestdes de aperfeicoamento organiza-

tivo e funcional do Departamento;

J) Propor accées de formacio e aperfeigoamento do

pessoal sob a sua dependéncia, bem comoas

medidas e accdes que julgue convenientes para

valorizagao e racionalizacéo do quadro de pessoal

e eficiente desempenho das tarefas que incubem

ao Departamento;

&) Organizare controlar a actividade do Departamento,

velando pelo cumprimento e execucdo dos pro-

gramas estabelecidos.

3. Na auséncia ou impedimento, o Chefe de Departamento

deve propor superiormente o seu substituto.

CAPITULO IV
Pessoal

ARTIGO 9°

(Quadro do pessoal)

O quadro do pessoal da Direcc4o Nacional de Seguran¢a,

Emergéncias e Ambiente é 0 constante do mapa AnexoI ao

Presente Regulamento Interno e do qual é parte integrante.

ARTIGO 10.°

(Organigrama)

O organigrama da Direcgao Nacional de Seguranga,
Emergéncias e Ambiente é 0 constante do mapa AnexoII ao

Presente Diploma do qual é parte integrante.
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ANEXO I

Quadro de pessoal a que se refere o artigo 9.°

do presente Diploma e que dele faz parte integrante
 

 

 

 

 

 

 

 

    
     
 

   

 
 

 
 

Indicacgao Obrigatoria PG . :
de Peco Carreira] Categoria/Cargo de Especialidade numer

Profissional a Admitir* [°° “U84FeS

Direecao Director Nacional 1

DireccZo Chefe 3
¢e Chefia de Departamento

Assessor .
Principal Seguranca & Ambiente 1

Primeiro :
Assessor Seguranca &Ambiente 1

A 5
Técnico Técnica a : Seguranga & Ambiente I

Superior Superior '°S- Superior 7 :pe pe Principal Seguranca & Ambiente !

Tec, Superior de .
1? Classe Seguranga & Ambiente 2

1 Superior de Engenharia* & Ambiente 5
2." Classe

Total 15

ANEXO II

Organigrama

DIRECTOR

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
SEGURANCA CESTAO E PROTECCAO DO
INDUSTRIAL CONTROLO DE AMBIENTE

EMERGENCIAS        

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.

Decreto Executivo n.° 185/14
de 23 de Junho

Considerando que o Decreto Presidencial n.° 103/14,

de 14 de Maio, aprovou o Estatuto Organico do Ministério

dos Petréleos;

Convindo de igual modo aprovar a organiza¢ao e o fun-

cionamento dos diferentes servigos que o integram;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente

da Republica, nos termosdoartigo 137.° da Constituigao da

Republica de Angola, determino:

Artigo 1.°— E aprovado o Regulamento Intemoda Direccao

Nacional de Refinacdo, Petroquimica e Biocombustiveis do

Ministério dos Petréleos, anexo ao presente Decreto Executivo

e que dele é parte integrante.

Artigo 2.° — As diividas e omissGes que se verificarem

na interpretacdo e aplicagao ao presente Decreto Executivo

sao resolvidas pelo Ministro dos Petrdleos.

Artigo 3.°—O presente Decreto Executivo entra em vigor

na data da sua publicagao.

Publique-se.

Luanda, 28 de Maio de 2014.

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.
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REGULAMENTOINT
;

DA DIRECCAO NACIONAL
DE REFINACAO,

PETROQUIMICAE BIOCOMBUSTIVEIS

CAPITULO 1
Definicao e Atribuicgoes

ARTIGO 1°
(Defini¢ao)

1. A Direccdo Nacional de Refinacao, Petroquimica ¢

Biocombustiveis abreviadamente DNRPB é0 servigo respon-

savel pela execugao da politica nacional sobre a refinagao,a

petroquimica € os biocombustiveis.

ARTIGO 22

(Atribuicées)

Sao atribuigdes da Direcgao Nacional de Refinagao,

Petroquimica e Biocombustiveis as seguintes:

a) Promovere colaborar nos estudos necessarios a

definicao das politicas relativas ao exercicio das

actividades de refinaco de petroleo, petroqui-

mica, produgaoe utilizagdo de lubrificantes e de

biocombustiveis;

b) Acompanhar e controlar as actividades de refinagdo

de petréleo, petroquimica, produgao e utilizagao

de jubrificantes e de biocombustiveis;

¢) Propore colaborarna elaboracdo de normas, regu-

lamentos e especificacdes técnicas relativas a

refinac&o, petroquimica, produgdo de lubrificantes

e de biocombustiveis;

d) Realizar estudos para o estabelecimento e desenvol-

vimento da industria petroquimicae utilizacao de

biocombustiveis no pais;

e) Propor e acompanhar em coordenac4o com o Gabinete

de Inspeccao a execucdo de politicas conducentes

a constituico de reservas de seguranga e estraté-

gicas de produtospetroliferos e biocombustiveis;

Jf) Acompanhara evolucao dos pregos de mercado dos
produtospetroliferos e dos biocombustiveis de
maneira a estabelecer estratégias para o desen-
volvimento e producao;

g Emitir parecer e acompanhara execugdodos planos

gerais de desenvolvimentoe producao de produtos
petroliferos e de biocombustiveis;

h) Colaborar na emissao de pareceres sobre projectos
relacionados com a distribuicdo, armazenagem,
tratamentoindustrial e transporte de combustiveis

e lubrificantes;

)) Velar pelo cumprimento de outras funcdes definidas
Porlei ou por determinacao superior.
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CAPITULO II
Estrutura

ARTIGO 3.°
(Estrutura Organica)

A Direccdo Nacional de Refinagao, Petroquimica¢

Biocombustiveis, € constituida pelos seguintes drgaos:

1. Direcgdo;

2. Departamento de Refinagao;

3. Departamento de Petroquimica;

4. Departamento de Biocombustiveis.

CAPITULOIII

(Atribuicées e Competéncias em Especial)

SECCAO I
(Direcgiio)

ARTIGO 4.°

(Director Nacional)

1. A Direcco Nacional de Refina¢ao, Petroquimica

e Biocombustiveis é dirigida por um Director Nacional a

quem compete:

a) Dirigir e coordenar as actividades dos orgaos que

constituem a Direc¢ao;

b) Responderpela actividade da Direccao perante 0

Ministro ou perante quem este delegar,

c) Representar a Direcgao em todos os actos para 0S

quais seja expressamente mandatado;

d) Submeter a apreciacgdo do Ministro os pareceres,

estudos, projectos, propostas € demais trabalhos

relacionados com actividade da Direcg40;

e) Propor nos termosda lei a nomea¢ao, exoneragao &

‘ efiae ~
transferéncia dostitulares dos cargos de ch

pessoal técnico da Direcgao;

f) Emissao de licencas de projectos da refinagdo & petro-

quimica e acompanhar a respectiva implementoet"’

g) Submeter a despacho superior todos 0S assuntos 4

excedam a sua competéncia; Refi-

h) Assegurara ligagao da Direc¢ao Nacional de os

nado, Petroquimica e Biocombustivels one r

outros servicos do Ministério e empresaso-si
i) Efectuar e mandarefectuarvisitas de controlo €apeal

no Ambito das atribuigdes da Direc¢a0Na e

de Refinac4o, Petroquimica e Biocombustlve!

nos termosda legislagao em Vigor; ar de
j) Mantera disciplina e exercer a ac¢ao disciplin da

acordo com assuas atribuigdes € nos termos

legislac¢Ao em vigor; - ecca0
k) Propor a deslocagdo dos funcionarios da Dire ms

Nacionalde Refinagao, Petroquimica ¢ Bioco 1,

bustiveis em objecto de servigo dentro ¢ fora
territorio nacional;

!) Apresentar para aprovagdo superior 0 plano de

€ proceder a sua execugdo;

férias
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m) Assinartoda a correspondéncia da Direcco Nacional

de Refinacao, Petroquimica e Biocombustiveis;

n) Realizar a avaliacao de desempenhode todos os

trabalhadores sob sua dependéncia;

o) Colaborarna execug¢ao daspoliticas e metodologias de

gest4o dos recursos humanos sob sua dependéncia;

p) Desempenhar as demais funcdes que the forem

atribuidas superiormente.

2. Na sua auséncia ou impedimento, o Director Nacional

deve propor superiormente o seu substituto.

SECCAO II

Departamentos

ARTIGO 5.°

(Departamento de Refinagao)

I. Sao atribuigdes do Departamento de Refinacdo, abre-

viadamente DR,as seguintes:

a) Colaborarna definigaoda politica de abastecimento

de ramas e matérias-primas 4s refinarias e uni-

dades de transforma¢ao, de formulacdo de éleos

lubrificantes e controlar a sua execucdo;

6) Promoverestudos e accdes conducentesao licen-

ciamento das actividades de refinacdo;

c) Acompanhar a execugao dos projectosde refinacao;

d) Propor e acompanhara execucaode politicas con-

ducentes 4 constituigdo de reservas obrigatdrias e

estratégicas de petrdleo bruto e produtospetroli-

feros, a ser mantidas pelas empresas de refinagdo

especialmente designadas;

¢) Colaborar na definic&o, estabelecimento e controlo das

especificacdes técnicas dos produtos petroliferos;

J) Colaborar e participar na pesquisa e adop¢ao de

novas tecnologias na refinagdo e processamento

de petrdleo bruto;

g) Colaborar nas analises e propostas de alteragdes

aos custos de refinaco e de fabricagao de dleos

lubrificantes;

h) Colaborarnos estudos relacionados com a formula-

¢ao dos precos de combustiveis e derivados e suas

relagdes com o desenvolvimento das actividades

econdémicas;

)) Colaborar nos estudos sobre o aproveitamento racio-

nal dos recursos energéticos do Pais;

J) Promoverestudos e acgdes conducentes ao funcio-

namento e rendimento das maquinas-auto e indus-

triais que utilizam combustiveis e lubrificantes

de forma a adequar esses produtos 4 evolu¢ao

tecnolégica das mesmas;

k) Participar na elaboragdo de normas e regulamentos
com vista a garantir a seguranga das instala¢oes

de refinagdo e dos equipamentosindustriais;

!) Promovera implementagao de projectos que visem
dotar o Pais de infra- estruturas laboratoriais e de
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investigagao nos dominiosda refinac4oe fabrica-
¢ao de lubrificantes;

m) Participar na elaboragao e actualizacdo da legislacdo

que regula as actividades derefinacdo.

ARTIGO 6.°

(Departamento de Petroquimica)

S4o atribuigdes do Departamento de Petroquimica, abre-
viadamente DPQ,as seguintes:

a) Propor e colaborar comoutros servicos do Ministério

dos Petréleos e outras entidades, na definico de

politicas e criac¢&o de incentivos para a realizacao

de pesquisa e adopgdo de novas tecnologias na

area de petroquimica e para a comercializacdo e

utilizagao dos produtos;

5) Emitir parecer sobre o licenciamento de projec-

tos de petroquimica e acompanhar a respectiva

implementacao;

c) Participar na definicdo, estabelecimento e controlo das

especificagées técnicas dos produtos petroquimicos;

d) Participar na elaboracao de normas e regulamentos

com vista a garantir a seguranga das instalagdes

e equipamentosindustriais;

e) Velar pela utilizagao de técnicas eficientes e ambien-

talmente seguras.

ARTIGO 7.°

(Departamento de Biocombustiveis)

S4o atribuigdes do Departamento de Biocombustiveis,

abreviadamente DB,as seguintes:

a) Colaborar na elaboragaoe actualizagao delegislacao

que regula a produgdo, comercializagao utiliza-

¢ao de biocombustiveis;

6) Acompanhar a elaboragdo de estudos técnico-eco-

ndmicostendo em vista as actividades de investi-

gacdo, desenvolvimento e inovagao relacionados

com a produgado, comercializa¢adoe/ouutilizacdo

de biocombustiveis;

c) Velar pela utilizagao de técnicas eficientes e ambien-

talmente seguras em toda a cadeia de valor dos

biocombustiveis;

d) Analisar e emitir parecer sobre o licenciamento de

empresas especializadas na producdo, comercia-

lizacdo e/ou utilizagao de biocombustiveis;

e) Coordenara realizagao de estudos e accdes condu-

centes 4 celebracéo de contratos para a producdo,

comercializacao e/ouutilizagao de biocombustiveis;

fp Proceder ao controlo estatistico e manter uma base

de dados e informagéesactualizadas sobre a dis-

ponibilidade e necessidade de matérias-primas,

terras disponiveis e outras informagées de modo a

satisfazer as necessidades nacionais de producdo,

comercializacdo e utilizagdo de biocombustiveis:
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g) Colaborar com 0s demais servi¢os do Ministerio

dos Petrdleos e outras entidades no estabeleci-

mento de incentivos 4 produgao e consumo de

biocombustiveis.

ARTIGO 8.°

(Competéncias do Chefe de Departamento)

1. O Chefe de Departamento programa, organiza, dirige,

coordena, orienta e controla a actividade do departamento

de acordo com a legislac4o em vigor ¢ com as orientagoes

do Director Nacional dos Petrdleos, tendo em vista o bom

desempenhodas atribuigdes acometidas ao departamento.

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, compete

ao Chefe de Departamento:

a} Submeter a despacho superior todos os assuntos que

excedam a sua competéncia e comunicar todas as

ocorréncias e medidas tomadas;

5) Decidir sobre os assuntos da sua competéncia ou

pata os quais lhe tenha sido dada delegacdo;

c) Dirigir, coordenar e orientar os trabalhos sob sua

dependéncia e promover a sua adequadadistri-
buicao pelos técnicos do departamento;

d) Mantera disciplina e propor medidas ou accbes
disciplinares nos termos da legislagao em vigor;

e) Apresentarsugestdes de aperfei¢oamento organiza-
tivo e funcional do departamento;

J) Propor acgdes de formacio e aperfeigoamento do
pessoal sob a sua dependéncia;

g) Colaborar na elaboragdo de programas de forma-
¢ao e de aperfeicoamento dos trabalhadores do
departamento;

h) Organizar e controlar a actividade do departamento,
velando pelo cumprimento e execugdo dos pro-
gramas estabelecidos;

)) Representar o Ministério nas reunides das Comissées
de Operacées das concessdes petroliferas quando
mandatado;

J) Desempenhar as demais fungdes que lhe forem atri-
buidas superiormente.

3. Na sua auséncia ou impedimento,o Chefe de Departamento,deve propor superiormente © seu substituto.

CAPITULO Iv
Pessoal

ARTIGO 92
(Quadro do pessoal)

O quadro do pessoal da Direc
Toquimica e Biocombustiveis

I a0 presente Regulamento Intern

¢40 Nacional de Refinagao,
€ 0 constante do mapaAnexo
0 € do qual é parte integrante.

ARTIGO 102
(Organigrama)

O organigrama da Di
Petroquimicae Biocombus
Il ao presente diploma do

rec¢ao Nacional de Refinacdo,
tiveis 6 0 constante do mapaAnexo
gual é parte integrante.

i
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ANEXO I

Quadrode pessoal, a que se refere 0 artigo 9°

do presente diploma e quedele faz parte integrante
 

Grupo de

 

Indicaca ieatéor:
Categoria/cargo n dsEa Obrigatéria Re]

pessoal a Especialidade lugares

i
andDirecgio {Director

]
eChefia |Chefes de Departamento 3

 

Técnico |Assessor Principal Eng.Quim/Quim/Agr ]

Superior |Primeiro Assessor Eng.Quim/QuimJAgr

Assessor Eng.Quim/Quim.

Técnico Superior de 1." Classe |Refin/Petroq/Qui

!

1
1

Técnico Superior Principal Eng.Refin/Petroq/Qui Eng. |

j
Técnico Superior de 2.° Classe |Eng.Refin/Petroq/Qui 2
   
    
 

Técnico |Técnico Médio de 1." Classe Técnico Médio QuimJAgro. 1
Médio {Técnico Médio de 2Classe Técnico Médio Quim/Agro. J

Técnico Médio de 3." Classe Técnico Médio Ref./Quim. 1

Total 14

ANEXO II

Organigrama da Direccdo Nacional dos Petréleos,

a que se refere 0 artigo 10.° deste Diploma

 

  
 

 
 

 

 

 
    

DIRECTOR

! ‘0 DEDEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE ee iS

REFINACKO PETROQUIMICA BIOCOMBUSTIVE

 

da Reptiblica, nos termos do artigo 137.° da Constituig4
Republica de Angola, determino:

: ~ : ecuna interpretagao e aplicacdo ao presente Decreto Ex
Sdo resolvidas pelo Ministro dos Petréleos.

   

 

 

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.

Decreto Executivo n.° 186/14

de 23 de Junho

. : /14,Considerando que o Decreto Presidencial n.° 103
. ns inistériode 14 de Maio, aprovou o Estatuto Organico do Min)

dos Petréleos;
‘ . ‘acco eo fun-Convindo de igual modoaprovar a organizagao

cionamento dto dos diferentes servicos que o integram,
idente

Em conformidade com os poderes delegados pelo Preside 4,

: jrecgdo
Artigo 1.°— E aprovado 0 Regulamento Interno da Direc¢

; ae 5 exo a0Nacional de Petréleos do Ministério dos Petréleos, rete

presente Decreto Executivo e que dele é parte integr4
.

.
‘ ~

ificarem
Artigo 2.° — As dividas e omissdes que se ver! tivo

i reto
Artigo 3.° — O presente Diploma revoga © Dee

Executivo n.° 65/13, de 5 de Marco.
. . vigor

Artigo 4.°— Oo presente Decreto Executivo entra em g
na data da sua publicacéio.

Publique-se.

Luanda, aos 28 de Maio de 2014.

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.
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REGULAMENTO INTERNODA DIRECCAO
NACIONALDE PETROLEOS

CAPITULO I
Definicao e Atribuicdes

ARTIGO 1°
(Definigao)

A Direcgao Nacional de Petréleos, abreviadamente DNP,é

o servi¢o que promove a execugao dapolitica nacional sobre

0 petrdleo e gas, no que respeita as concessdes e novas areas,

exploracdo, desenvolvimento e producdo.

ARTIGO 2.°
(Atribuigées)

Sao atribuigdes da Direcgao Nacional de Petroleos
as Seguintes:

a) Assegurar com os demais érg4os do Ministério a

implementagdo dapolitica petrolifera nacional;

b) Promovere colaborar nos estudos de base necessa-

rios a definicdo da politica relativa ao exercicio

das operagées petroliferas;

c) Promovero aproveitamento racional dos recursos

petroliferos, estudar e implementar medidas com

vista ao conhecimento, quantificagao e reposic4o

das reservas petroliferas;

@) Realizar e coordenar os programas de investigagao

para o desenvolvimento das opera¢éespetrolife-

ras, exigindo a utilizagao de técnicas eficientes,

actualizadas e sustentaveis em todas as activida-

des do sector;

e) Emitir parecer e acompanhara execugdo dos planos

anuais de exploracdo, desenvolvimento e produ-

¢ao e respectivos orgamentos, relatérios e planos

de abandono;

J) Propore colaborar na elaboracfo de normas, regu-

lamentos e especificagdes técnicas relativas as

operacéespetroliferas;

g) Acompanhara evoluc4o dos precos do mercado do

petrdleo bruto por forma a estabelecera estratégia

de exploracdo, de desenvolvimento e de produgao

dos campospetroliferos descobertos;

h) Organizare preparar, em coordenacao com 0s demais

servicos do Ministério, os processos para a atri-

buicdo de licencas de prospec¢4o, assim como

pronunciar-se sobre a prorroga¢do, renova¢ao €

termo das mesmas;

i) Propor e acompanhara execugao de politicas con-

ducentes 4 novas areas para concess6es.

J) Participar, em coordenagdo com os demais servi¢os

do Ministério no processo de atribuig&o de con-

cessées petroliferas, bem como participar nas

respectivas negociacbes;

k) Acompanharo cumprimentodas obrigacées contra-

tuais das concesséespetroliferas;

!) Analisar e emitir parecer sobre 0 licenciamento das

concesséespetroliferas;
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m) Propor e acompanhara execucaode politicas con-
ducentesa constitui¢ao de reservas estratégicas
de petrdleo e gas natural;

n) Participar nas reunides das comissdes de operacées
das concesséespetroliferas;

9) Velar pelo cumprimento das normas legais e contra-
tuais em vigor que regem a actividade das empresas
petroliferas que operam no Pais;

p) Acompanhare controlar a actividade de desen-

volvimento e produgdo, promovendoas accées

necessérias para que se processem de acordo com

a legislagado em vigor e as regras técnicas e cien-

tificas modernas e correctas e em conformidade

com 0 interesse nacional;

q Participar com os demais servigos do Ministério em

negociac¢des sobre memorandosde entendimento,
protocolos, acordos e tratadosrelativos ao sector

petrolifero;

r) Colaborare assegurar o cumprimentodas obrigacdes

decorrentes da adesdo 4 OPEP;

5) Participar em projectos de caracter multissectorial;

t) Desempenharas demais fun¢gdes que lhe sejam

acometidas porlei ou por determinag4o superior.

CAPITULO I
Estrutura

ARTIGO 3°
(Estrutura Organica)

A Direccao Nacional de Petréleos, abreviadamente, é

constitufda pelos seguintes érgaos:

1, Direcgdo;

2. Departamento de Concessées e Novas Areas;

3. Departamento de Explorag4o;

4, Departamento de Producao.

CAPITULOIII
Atribuicgées e Competéncias em Especial

SECCAO I

Direccdo

ARTIGO 4.°
(Director Nacional)

1. A DirecgZo Nacional de Petrdéleos é dirigida por um

Director Nacional a quem compete:

a) Dirigir e coordenaras actividades dos érgdos que

constituem a Direc¢ao;

b) Responderpela actividade da Direcgdo perante o

Ministro ou perante quem este delegar;

c) Representar a DireccAo em todosos actos para os

quais seja expressamente mandatado;

d) Submeter a apreciacéo do Ministro os pareceres,

estudos, projectos, propostas e demais trabathos

relacionados com actividade da Direccdo;

e) Propornos termosdalei a nomeacao, exoneracao e
transferéncia dostitulares dos cargos de chefia e

pessoaltécnico da Direc¢ao;
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f Assegurar a participagao no proceso de reobern

para atribui¢ao de concessoes petroli eras, :

como nas reunides das comissoes de operacoes

das mesmas, .

g) Submeter a despacho superior todas OS assuntos

que excedam a sua competéncia, nomeadamente:

j, os programas € OS planos para atribuicao de

concess6es,licencas de prospeccao, exploragao

e producdode petrdleo e gas;

ii, os programas anuais de trabalho referente a

exploracio e produgao de recursos petroliferos,

bem comoosrespectivos or¢amentos;

iii. os programas de investigacao relativos ao

desenvolvimento das operacGes petroliferas;

iv. as normas e regulamentosrelativos as ins-

talagdes, equipamentos e manuseamento de

petrdleo e gas;

h) Assegurar a ligacao da Direcgao Nacionalde Petréleos

com os outros orgdos do Ministério e empresas

do sector;

i) Efectuar e mandar efectuar visitas de controlo e apoio

no ambito das atribuigdes da Direcgdo Nacional

de Petréleos e nos termos dalegislagdo em vigor;

j) Mantera disctplina e exercer a acgdo disciplinar de

acordo com as suas atribuicdes e nos termos da

legislagdo em vigor;

k) Propor a deslocagao dos funcionarios da Direccdo

Nacionalde Petrdleos em objecto de servico dentro

e fora do territério nacional;

}) Apresentar para aprovac3o superior o planode férias

e proceder a sua execucio;

m) Assinar toda a correspondéncia da Direcc4o Nacio-

nal de Petréleos;

n) Realizar a avaliagio de desempenhode todosos
trabalhadores sob sua dependéncia;

0) Colaborar na execugiiodas politicas e metodologias de
gestao dos recursos humanossob sua dependéncia;

P) Desempenharas demais fungdes que the forem
atribuidas superiormente.

2. Na sua auséncia ou impedimento, o Director Nacional
deve propor superiormente o seu substituto.

SECCAO II
Departamentos

ARTIGO 5°
(Departamento de Concessdes ¢ Novas Areas)

1. Sao atribuicdes do Departamento de Concessdes e Novas
Areas, abreviadamente DCNA,as seguintes:

a) Representar a Direcg&o Nacional de Petréleos no
processo de negociacdes para a licitagao de con-
cess6espetroliferas:

b) Pronunciar-se sobre a prorrogac¢do do periodo de
pesquisa;

¢) Propor e acompanhara execu¢do das politicas con-
ducentes a criagdo de novas areas para concessdées;

ae
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d) Participar em coordena¢gao com os demais Servicos

do Ministério no processodeatribuicdesde con.

cessdes petroliferas, bem como nas respectivas

negociagdes;

e) Participar nas reunides das concess6es de operacéeg

das concessées petroliferas;

f) Colaborar na andlise e emissao de parecer sobre og
planos anuais de trabalho de explora¢ao devida-

mente pormenorizados e or¢amentados submeti-

dos pela Concessionaria Nacional ao Ministério;

g) Acompanhar o cumprimentodas obriga¢Ges contra-

tuais das concesséespetroliferas;

h) Analisar e emitir parecer sobre o licenciamento das

concessoes petroliferas.

ARTIGO6.°

(Departamento de Explora¢ao)

1. Sdo atribuigdes do Departamento de Exploracao,

abreviadamente DEX,as seguintes:

a) Analisar e emitir parecer sobre os planos anuais de

trabalho de explorac4o devidamente pormenori-

zados e orcamentados, submetidos pela Conces-

sionaria Nacional ao Ministério;

b) Pronunciar-se sobre a prorrogagao € extensdo dos

periodos de pesquisa;

c) Participar em colaboragao com 0 Departamento de

Concessdes e Novas Areas (DCNA) no processo

de negociagdes para a licitag&o de concessdes

petroliferas;

d) Colaborarnos estudos técnico-econdmicos sobre 0s

recursos petroliferos e formular as bases gerais

que possam conduzir a definigao € aprova¢ao ¢e

umapolitica nacional para 0 seu aproveitamento;

e) Promover estudos conducentes ao conhecimento do

potencial nacional em petrdleo e gas nao conven

cionais, bem como 0 seu aproveitamento; .

JS) Promover accdes para a obtengao & sistematizage®

de informacées e dados sobre toda a actividade

de prospeccaio, pesquisa e avalia¢4o de forma @

dispor-se de uma base de dados permanente e

actualizada;

g) Velar pelo cumprimento da obriga¢4o da Conces:

sionéria Nacional de comunicar ao Ministério 4

descoberta de qualquer jazigo de petroleo, bem

como de manter este continuamente informado
sobre os planos para futuros estudos & respect!

vos resultados; ;

h) Organizar e preparar, em coordenagao com osdemale

servicos do Ministério, o processo de atribuiga?

de licengas de prospec¢do; .

i) Velar pelo cumprimento da obriga¢ao da Conees

sionaria Nacional de comunicar a0 Minister® ‘
existéncia de jazidas de outros recursos minerals,

incluindo agua doce esais;
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j) Velar pelo cumprimento, da obrigacdo da Conces-

sionaria Nacional, de apresentar ao Ministério, no

prazo legalmente fixado, de um relatério circuns-

tanciado sobre a perfuracdo de qualquer poco de

pesquisa apds a completacdo da sua perfuracao;

k) Colaborar na elaboracaoe actualizagao da legis-

lagéo que regula a actividade de prospeccio, de

pesquisa e avaliacao;

) Velar pelo cumprimento da obrigagdo da Concessio-

naria Nacional, de apresentar ao Ministério, caso

se verifique a existéncia de um po¢o comercial,

um relatorio detalhado dosseus aspectos técnico

e comercial sobre 0 jazigo.

ARTIGO 7.°

(Departamento de Produgio)

Sao atribuicdes do Departamento de Producdo, abrevia-

damente DPRO,as seguintes:

a) Promoverestudos e accdes conducentes a celebracao

de contratos para o desenvolvimento e produ¢ao

de campospetroliferos;

5) Promovera apresentacdo de projectos de desenvolvi-

mento e produgao para prossecuc4o dos objectivos

superiormente definidos;

c) Propor e acompanhar a execugao depoliticas con-

ducentes a constituigdo de reservas estratégicas

de petrdleo bruto e gas natural;

d) Pronunciar-se sobre os pedidosde inicio da producao

comercial de jazigos petroliferos;

é) Pronunciar-se sobre os casos de unitizacdo de jazigos

e desenvolvimento conjunto de campospetroliferos;

J) Analisar e dar parecer sobre os planos e programas

de desenvolvimento e de produgao, controlar as

reservas e os niveis de produgao,fazer o balango

dos mesmose propor medidas adequadaspara a

reposicao das reservas produzidas e para a utili-

zacdo racional das existentes;

&) Acompanhare controlar a actividade de desenvol-

vimento e de produgdo, promovendo as acgées

necessdrias para que se processem de acordo com

a legislagao em vigore as regras técnicase cien-

tificas modernas e correctas e em conformidade

com 0 interesse nacional;

h) Acompanharas acces que visam 0 aproveitamento

do gas natural:

i) Promoveracgées para a obtengao e sistematizagao

de informag&o e dados sobre toda a actividade de

desenvolvimento e producdo por formaa dispor- se

de umabase de dados permanentee actualizada;

J) Pronunciar-se sobre a comercialidade dos campos

petroliferos e sobre a delimitagao geografica dos

mesmos;
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k) Pronunciar-se sobre a prorrogacdo, renovacdo, ou

termo do periodo de producio no ambito dos
contratos petroliferos celebrados pela Conces-

sionaria Nacional;

)) Colaborar nosestudos técnico-econdémicos sobre

Os recursospetroliferos e formular bases gerais
que possam conduzir 4 definigdo e aprovacdo de

umapolitica nacional para o seu aproveitamento;

m) Colaborar na elaboragao e actualizacao dalegisla-
¢ao que regula a actividade de desenvolvimento

e€ producao;

n) Colaborare assegurar 0 cumprimento das obrigagdes

decorrentes da adesao 4 OPEP;

o) Pronunciar-se sobre o abandonodefinitivo de pogos

produtores e planos de abandono de campos

petroliferos;

p) Velar pela utilizagdo de técnicas eficientes e actuali-

zadas na realizagdo das actividades de producdo e

contribuir para a dinamizacao e desenvolvimento

de projectos e programas que visem dotar o Pais

de estruturas laboratoriais e de investigagao

apropriadas.

ARTIGO 8.°

(Competéncias do Chefe de Departamento)

1. O Chefe de Departamento programa, organiza,dirige,

coordena, orienta e controla a actividade do departamento

de acordo com a legislagao em vigor e com as orientagdes

do Director Nacional dos Petréleos, tendo em vista o bom

desempenhodas atribuic¢des acometidas ao departamento.

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, compete

ao Chefe de Departamento:

a) Submeter a despacho superior todosos assuntos que

excedam a sua competéncia e comunicar todas as

ocorréncias e medidas tomadas;

b) Decidir sobre os assuntos da sua competéncia ou

para os quais the tenha sido dada delegacdo;

c) Dirigir, coordenar e orientar os trabalhos sob sua

dependéncia e promover a sua adequadadistri-

buigdo pelos técnicos do departamento;

d) Manter a disciplina e propor medidas ou ac¢ées

disciplinares nos termosda legislac&o em vigor;

e) Apresentar sugestdes de aperfeigoamento organiza-

tivo e funcional do departamento;

fp Proporacgdes de formagao e aperfeicoamento do

pessoal sob a sua dependéncia;

g) Colaborar na elaboracéo de programas de forma-

¢io e de aperfeic¢oamento dos trabalhadores do

departamento;

h) Organizar e controlar a actividade do departamento,

velando pelo cumprimento e execucdo dos pro-

gramas estabelecidos;  
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-
i) Representar © Ministério nas reunides das Comiss6es

de Operacdes das concessdes petroliferas quand
o

mandatado,
.

Dp Desempenharas
demais fungdes que the forem atri-

buidas superiormente.

3, Na sua auséncia ou impedimento, © Chefe
de Departamento,

deve propor superiormente 0 Seu substituto.

CAPITULO IV

Pessoal

ARTIGO 9°

(Quadro do pessoal)

O quadro de pessoal da Direc¢’o Nacional dos Petroleos

é 0 constante do mapa Anexo | ao presente Regulamento

Interno e do qual€ parte integrante.

ARTIGO 10.°

(Organigrama)

O organigrama da Direc¢ao Nacional dos Petroleos DNP

éo constante do mapa AnexoI] ao presente Diplomado qual

é parte integrante.

ANEXO |

Quadro de pessoala quese refere 0 artigo 9°

do presente Diplomae que dele faz parte integrante

 

 

 

  

  

       
 

Grupo de ; Indicagao °

Pessoal Categoria/cargo Obrigatéria da it de

Especialidade ugares

Direcgdo e

|

Director | 1

Chefia Chefe de Departamento | 3

Assessor Principal Eng. Petr/Geof/Geol. }

Primeiro Assessor Eng. Petr/Geof/Geol. 1

— Assessor | Eng, Pets/Geof/Geol. !

upenior Técnico Superior Principal Eng, Petr/Geof/Geol. \

Técnico Superior de 1." Classe Eng. Petr/Geof/Geol. 2

Técnico Superior de 2Classe | Eng. Pet/Geof/Geol. | 3
steno |omade i*Classe |Téc.Méd.Econ/Pet. | 1
Médio Técnico Médio de 2." Classe Téc.Méd.Econ/Petr. \

Técnico Médio de 32 Classe Téc.Méd.Econ/Petr. 2

Total 17

ANEXOI]

Organigrama da Direccdo Nacional dos Petréleos,

a quese refere 0 artigo 10.° deste Diploma

DIRECTOR

 |
DEPARTAMENTO DEee DEPARTAMENTO DE |CONCESSOFS FE

NOVAS AREAS
PRODUCAO

 

DEPARTAMENTO DE

 

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.

MINISTERIOS DAS FINANCAS
E DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS

 

Despacho Conjunto n.° 1280/14

de 23 de Junho

Considerando terem sido observados todos0srequisitos

referentes a legalidade da instrucdo dos processos de aquisigao

da nacionalidade, constantes don’ | do artigo 12.°da Lein. 105

de | de Julho — Lei da Nacionalidade;

Em conformidade com os poderes delegadospelo Presidente

da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituigao da

Republica de Angola, e de acordo com 0 disposto noartigo 1.° do

Despacho Presidencial n.° 67/12 de 22 de Maio, os Ministros

do Interior e da Justiga e dos Direitos Humanos, determinam:

E concedida a nacionalidade angolana, por casamento, @

Maria Rosoleida da Silva Magalhaes Madaleno,natural de Atei,

Mondim de Basto, Republica Portuguesa, de nacionalidade

portuguesa, nascida em 30 de Junho de 1935, a qual so podera

gozarosdireitos € prerrogativas inerentes depois de cumprido

o disposto no artigo 19.° da Lei n° 1/05 de | de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 29 de Maio de 2014.

_ O Ministro do Interior, Angelo de Barros Veiga Tavares.

O Ministro da Justica e dos Direitos Humanos, Rui Jorge

Carneiro Mangueira. eee

e
e

ORGAOS AUXILIARES
DO PRESIDENTE DA REPUBLICA

CASA CIVIL
SS

Rectificacao n.° 8/ 14

de 23 de Junho

Porter saido inexacto a publica¢ao do Despacho Presidencia

n° 81/14, que aprova as minutas de Contratos de Empreitadas

de Reabilitagao da Estrada Camacupa/Cuemba/Munhang

na Provincia do Bié e da Estrada Dundo/Cambulo, “

Provincia da Lunda-Norte, a serem celebrados com 4 Empres?

Marsanto-Pesca e sua Industria, Importa¢ao € Exportage®

LDA, constante do Didrio da Republica no 8s, I serie,

de 7 de Maio, procede-se a seguinte rectificagao n@ alinea D)

do ponto | do referido Diploma,nos termos da alinea b) de

n° 4, do artigo 9.°, da Lei n.° 7/14, de 26 de Maio-

Onde se !é «Estrada Dundo/Cambulo»

deve-se ler «Camaxilo/Lubalo».

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Junho de 2014.

29
sapate

O Ministro de Estado e Chefe
da Casa Civil do president

da Reptiblica, Edeltrudes Mauricio Fernandes Gaspar

Costa.
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