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SUMARIO Despachon.° 2153/14:

Tribunal Supremo
Declaracdo n.° 13/14:

Cessa as fungdes de Tobias Epalanga, Juiz Conselheiro do Tribunal

Supremopara efeitos de jubilacdo.

Declaracao n.° 14/14:

Cessa as funcdes de Antdnio Pacos Lopes, Juiz Conselheiro do Tribunal

Supremopara efeitos de jubilacao.

Declaracdo n.° 15/14;

Cessa as fungdes de Augusto da Costa Carnciro, Juiz Conselheiro do

Tribunal Supremopara efeitos de jubilacao.

Governo Provincial de Luanda

Despacho n.° 2145/14:

Exonera Arlina Joana Aparicio Goncalves Feijé do cargo de Directora

Clinica do Centro de Satide da Terra Nova.

Despacho n.° 2146/14:

Desvincula Filipa Salvador, Auxiliar de Limpeza, da Direccao Provincial

da Educacao,para efeitos de reforma.

Despacho n.° 2147/14:

Desvincula Anténio Caquinda, Encarregado Qualificado, do quadro de

pessoal do Governo Provincial de Luanda,para cfeitos de reforma.

Despacho n.° 2148/14:

Desvincula Santa Pedro, Auxiliar de Limpeza, da Direcgio Provincial

da Educacdo, para efeito de reforma.

   
  

  

  

  

  

. Despacho n.° 2149/14;

pa Desvincula Sara Matias José Bernardo, Técnica Principal, da Direccéo
E Provincial da Educagdo, para efeito de reforma.

E Despacho n.° 2150/14:

____Desvincula Raquel Navipui Pestana, Operaria Qualificada, da Direccio

Be: Provincial da Educacao,para efeito de reforma.

___Despacho n.° 2151/14;

Desvincula Madalena Augusto da Silva da Coelho da Conceigao,

Técnica Principal de 1.* Classe, da Direccao Provincial da Educacao,

__para efcito de reforma. a

incula Maria Lela Damiao Francisco, Professora do Ensino

| Auxiliar de 1.° Escalao, da Dee Pr

para feito de reforma.

Desvincula Lina Firmino da Rosa, Professora do Ensino Primario

Auxiliar do 1.° Escalao, da Direcco Provincial da Educa¢ao, para

efeito de reforma.

Despacho n.° 2154/14:
Desvincula Libania Mercedes da Costa Femandes Pimentel, Professora

do Ensino Primario Diplomado do 1.° Escaléo, da Direccaio

Provincial da Educacdo,para cleito de reforma.

Despachon.° 2155/14:
Desvincula Luiza Bunga, Auxiliar de Limpeza, da Direccao|Provincial

da Educaciio,para efeito de reforma.

Despacho n.° 2156/14:
Desvincula Luisa José Cambundo, Operaria Qualificada, da Direc¢io

Provincial da Educacio, para efeito de reforma.

Despacho n.° 2157/14:
Desvincula Luisa Addo Lemos, Auxiliar de Limpeza, da Direcgao

Provincial da Educacio,para efeito de reforma.

Despacho n.° 2158/14:
Desvincula Maria da Conceicio Alexandre, Professora do Ensino

Primario Auxiliar do 1.° Escalao, da Direcgao Provincial da

Educacao, para efeito de reforma.

Despachon.° 2159/14:
Desvincula Joana André Sebastido, Professora do Ensino Primario

Diplomado do 1,° Escalao, da Direccao Provincial da Educacao,

para efeito de reforma.

Despacho n.° 2160/14: ;
Desvincula Isabel Manuel Inacio da Silva, Professora do Ensino

Primario Auxiliar do 1° Escalfo, da Direcgéo Provincial da

Educagao,para efeito de reforma.

Despacho n.° 2161/14:
Desvincula Isabel Manuel Francisco, Auxiliar de Limpeza, da Direcci#o

Provincial da Educacao, para efeito de reforma.

Despachon.° 2162/14:
Desvincula Helena Albano Calombe, Auxiliar de Limpeza, da Direcgao

Provincial da Educagdo,para efeito de reforma.

Despachon.° 2163/14:
Desvincula Helena Alberto, Auxiliar de Limpeza, da Direccado Provincial

da Educacio,para efeito de reforma.

Despacho n.°2164/14:

Desvincula Gabriel Lisose, Professor do Ensino PrimérioAuxiliardo

a

1, Escalo, da Dito Provincialdaa Educerte: para. statacen :

_reforma, pe   

 

   



  

   

   

   

  

    

    

    
  

    

   

 

  

   

   

  

                 

      

   

<\ inculaFrancisca Anténio Pedro, Auxiliar de Limpeza, da Direccdo

—da Educacio, para efeito de reforma.

‘Dispensartina Joana Aparicio Goncalves Feij6, Médica Interno Geral,

ts um periods de 2 anos, de suas actividades laborais.

rasfereCesarino Claudio dos Santos Miguel, Inspector Superior de

2!*Classe, do quadro de pessoal do Governo Provincial de Luanda

~~ para oServico Nacional das Alfandegas.

acho n.” 2169/14:

a ‘Coloca Elisabeth Regina Gomes Figueiredo, Catalogadora de 3.* Classe,

Ro quadro de pessoal da Direccao Provincial da Saiide de Luanda.

ANIP — Agéncia Nacional para
o Investimento Privado

ucdo n.°57/14:
prova0 Contrato de Investimento da Proposta denominada

_«MULAMBI — Alimentos de Angola, Limitada» no valor global

deUSD 1.350.000,00.

Z Resolucdo n.°58/14:

TRIBUNAL SUPREMO

_ Declaracaon.° 13/14
de 28 de Agosto

~ Funcionamento dos Orgiios de Administra¢4o Local do Estado,

_ Sebastido Francisco Bento.

_ de Outubro, do Director Provincial da Educacao,através —

doqual solicita previamente o Despacho de desvinculacao

‘por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto
n. pede Junho,
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Declaracao n.° 15/14
de 28 de Agosto

Declara que Augusto da Costa Carneiro, Juiz Conselheitg
do Tribunal Supremo, cessou fungdes para efeitos de jubi

lago, por deliberacgéo de 20 de Dezembro de 2013, dg

Conselho Superior da Magistratura Judicial, nos. termes

do que dispée 0 artigo 52.° do Estatuto dos Magistrados

Judiciais e do Ministério Publico, com referénciaao artigo 3°

n° | do Decreto n.° 40/08, de 2 de Julho.

Gabinete do Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal

Supremo, em Luanda, aos 13 de Maio de 2014. —O Juiz

Conselheiro Presidente, Cristiano André.

GOVERNO PROVINCIAL DE LUANDA

Despacho n.° 2145/14
de 28 de Agosto

Considerando a carta datada de 2 de Fevereiro de 2012,

relacionado com o pedido de dispensa para formacao de espe-

cialidade de Pediatria, de acordo com a alinea c) do n.°2 do

artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de | de Julho, sobre 0

regimejuridico e condicdes de exercicio de cargos de direc-

¢do e chefia. :

O GovernadorProvincial, nos termos doartigo 20°da

Lei n.° 17/10, de 29 de Julho, da Lei da Organizagao ¢ do

conjugado com o artigo 9.° do Estatuto Orgdnico do Govemo

Provincial, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 276/11, de3!

de Outubro, determinao seguinte:

1. E Arlina Joana Aparicio Goncalves Feijé, Médica
Interno Geral, Agente n.° 86576755, exonerada do cargo de

Directora Clinica do Centro de Satide da Terra Nova, pelo

qual havia sido nomeada por Despacho Interno n.° 502/

GAB.GOV/09, de 2 de Outubro.
2. Este Despachoentra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Despacho n.° 2146/14
de 28 de Agosto

Considerando 0 Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12,de 19

2 que.ddefine as causas da extincio

betaiommen,dos Orgaos da Admiaietneao ;
onjugado com0artigo 9.° do De reto
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prsidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seouinte:

|. E Filipa Salvador, com a categoria de Auxiliar de

Limpeza, Agente n.° 10373446, desvinculada por reforma,

da Direccao Provincial da Educagao.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Sebastido Francisco Bento.

Despachon.° 2147/14
de 28 de Agosto

Havendo a necessidade de se aposentar o abaixo men-

tionado, em virtude de ter atingido o tempodeservi¢o, ao

abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de

29 de Junho, que define as causas da extincdo da relacdo

juidica de emprego;

0 Governador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

Oranizaco e Funcionamento dos Orgaios da Administracao

Local do Estado, conjugado com artigo 9.° do Decreto

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina:

1. E Antonio Caquinda, com a categoria de Encarregado

Qualificado, Agente n.° 00553986, desvinculadopor reforma,

do quadro de pessoal do GovernoProvincial de Luanda.

____2.Este Despacho entra imediatamente em vigor.

e
n

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O. Governador, Bento Joaquim

Sebastido Francisco Bento.
 

   

   

  

 

   

 
  

Despacho n.° 2148/14
de 28 de Agosto

Considerando 0 Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12, de 19

te Outubro, do Director Provincial da Educagao, através

_ doqual solicita previamente o Despacho de desvinculagao
_ porreforma, ao abrigo do n.° 1 do artigo 32.° do Decreto

_ 0.25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extingao

farelacdo juridica de emprego;
_ 0Governador Provincial, nos termos da alinea e)

-Oeda Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

1175

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6
de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim
SebastiGo Francisco Bento.

Despacho n.° 2149/14
de 28 de Agosto

Considerando o Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12, de 19

de Outubro, do Director Provincial da Educacao, através do

qual solicita previamente o Despacho de desvinculagao

por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto

n.° 25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extingao

da relagdo juridica de emprego;

O Governador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

Organizagado e Funcionamento dos Orgaos da Administragdo

Local do Estado, conjugado com artigo 9.° do Decreto

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seguinte:
1. E Sara Matias José Bernardo, com a categoria de

Técnica Principal, Agente n.° 08632490, desvinculada por

reforma, da Direcc&o Provincial da Educacao.

2. Este Despachoentra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Sebastiao Francisco Bento. 3

Despachon.° 2150/14
de 28 de Agosto

Considerando o Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12, de 19

de Outubro, do Director Provincial da Educagao, através

do qual solicita previamente o Despacho de desvinculagao

por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto
n.° 25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extin¢ao

da relagdo juridica de emprego;
O Goverador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da
Organizacao e Funcionamento dos Orgaos da Administrago
Local do Estado, conjugado com o artigo 9.° do Decreto
Presidencial n.° 276/I1, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seguinte:
1. E Raquel Navipui Pestana, com a categoria de

Operaria Qualificada, Agente n.° 06283623, desvinculada _
por reforma, da Direccao Provincial daEducagao.

2. Este Despachoentra imediatamenteemvigor.

Publique-se. he th

Gabinete goneeeee
    

 
  



Despacho n.° 2151/14
ae de 28 de Agosto

~Considerando 0 Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/I2,de 19
ee deOutubro, do Director Provincial da Educacao,através

act- do gual solicita previamente 0 Despacho de desvinculacao

"por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto

~ n°25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extingao

; i relacdo juridica de emprego;
~ Q Governador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

" Orpanizacao e Funcionamento dos Orgaos da Administragao
~ Local do Estado, conjugado com 0 artigo 9.° do Decreto

‘Presidencial n° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

MES. Estatuto do Govemo Provincial de Luanda, determina )

seguinte:

1. E Madalena Augusto da Silya Coelho da Conceicdo,
com a categoria de Técnica Principal de 1.* Classe, Agente
n° 08660701, desvinculada por reforma da Direccao

Provincial da Educacao.
2. Este Despachoentra imediatamente em vigor.

Publique-se.
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Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Sebastiao Francisco Bento.

  aeD Despachon.° 2152/14 .
5 a de 28 de Agosto

de Outubro, do Director Provincial da Educacao, através

______ do qual solicita previamente o Despacho de desvinculaco
por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32° do Decreto

n.° 25/91, de 29 de Junho,que define as causas da extingao
ck relacao juridica de emprego;

____O Governador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

- Organizagao e Funcionamentodos OrgaosdaAdministracao
Local do Estado, conjugado com o artigo 9.° do Decreto

_ Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

- Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina 0
an

4LE Maria Leia Damiao Francisco, com categoria de
Professora doEnsino Primario Auxiliar 1.° Escalao, Agente

n° 10325134, desvinculada por reforma da Direccao
“Provincial daEducagao.

: ‘LEEste Despacho entra imediatamente em vigor.

 

   

  

   

 

   

__Considerando 0 Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12, de 19

eo.Provincial de Luanda, a0 6

i
DIARIO DA REPUBLigy

n. 25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extingdy
da relacdo juridica de emprego;

O Governador Provincial, nos termos da alineg Q
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei

Organizagio e Funcionamento dos Orgaosda Administrariy
Local do Estado, conjugado com 0 artigo 9.° do Decry

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprovay |

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina

seguinte:

1. E Lina Firmino da Rosa, com a categoria de Professor dy

Ensino Primario Auxiliar do 1.° Escalao, Agente n.° 1038384
Desvinculada por reforma, de Direcgdo Provincial &

Educagao.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquin

Sebastiao Francisco Bento.

Despacho n.° 2154/14
de 28 de Agosto

Considerando 0 Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12,de19

de.Outubro, do Director Provincial da Educacao,através

do qual solicita previamente o Despachodedesvinculagio

por reforma, ao abrigo do n.° 1 do artigo 32.° do Decrelo

n.° 25/91, de 29 de Junho, que define as causasda extinga0

da relagao juridica de emprego;

O Governador Provincial, nos termos da alinea ¢)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

Organizacdo e Funcionamento dos Orgaos da Administragio

Local do Estado, conjugado com o artigo 9.° do Decreta

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova 0

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina 4

seguinte:

1. ELibania Mercedes da Costa Fernandes Pimentel, com

a categoria de Professora do Ensino Primario Diplomadodo |

*1.° Escalao, Agente n.° 08634508, desvinculadapor reforms,

da Direcgao Provincial da Educacao.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

 
Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Sebastiao Francisco Bento.

Despacho n.° 2155/14
de 28 de Agosto

  

  

    

Considerando 0 Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12,de 19

de Outubro, ae Dieeior Provincial da Locaata

_ por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Deereo4

n° 25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extingaoce

pejuridica de emprego; j iy “    
dooe
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O Governador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

Organizagdo e Funcionamento dos Orgaos da Administrac3o

Local do Estado, conjugado com artigo 9.° do Decreto

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seguinte:

|. E Luiza Bunga, com a categoria de Auxiliar de

Limpeza, Agente n.° 01414235, desvinculadapor reforma,

da Direcgao Provincial da Educacao.

2, Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Sebastiao Francisco Bento.

Despacho n.° 2156/14
de 28 de Agosto

Considerando o Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12, de 19

de Outubro do Director Provincial da Educacao, através

do qual solicita previamente o Despacho de desvincula¢ao

por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto

n.” 25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extincao

da relagao juridica de emprego;

O Governador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

Organizacao e Funcionamento dos Orgiios da Administragao

Local do Estado, conjugado com o artigo 9.° do Decreto

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seguinte:

I. E Luisa José Cambundo, com a categoria de

Operaria Qualificada, Agente n.° 06683997, desvinculada

por reforma, da Direccao Provincial da Educacao.

2, Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Sebastiao Francisco Bento.

Despacho n.° 2157/14
de 28 de Agosto

Considerando o Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12, de 19

de Outubro, do Director Provincial da Educagdo, através do

qual solicita previamente o Despacho de desvincula¢ao por

teforma, ao abrigo do n.° I do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91,

de 29 de Junho, que define as causas da extincdo da relagao

juridica de emprego;
O Governador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

Organizacdo e Funcionamento dos Orgaos da Administragao ~

i Local do Estado, conjugado com 0 artigo 9.° do Decreto

_ Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

_ Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o
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1. E Luisa Ad&o Lemos, com a categoria deAuxiliar de
Limpeza, Agente n.° 08648189 desvinculada por reforma,
da Direcgao Provincial da Educacao.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim
Sebastido Francisco Bento. .

Despacho n.° 2158/14
de 28 de Agosto

Considerando o Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12, de 19

de Outubro, do Director Provincial da Educagao, através

do qual solicita previamente o Despacho de desvinculagado

por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto
n.° 25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extingao

da relacdo juridica de emprego;

O Governador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da
Organizacdo e Funcionamento dos Orgaos da Administragao

Local do Estado, conjugado com artigo 9.° do Decreto

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que“aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seguinte:
1. E Maria da Conceicao Alexandre, com a categoria

de Professora do Ensino Primario Auxiliar do 1.° Escalao,

Agente n.° 08608037,desvinculada por reforma, da Direccao

Provincial da Educa¢ao.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Sebastido Francisco Bento.

Despachon.° 2159/14
de 28 de Agosto

Considerando o Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12, de 19
de Outubro, do Director Provincial da Educagao, através

do qual solicita previamente o Despacho de desvincula¢ao
por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto
n.° 25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extin¢ao
da relagao juridica de emprego; :

O Governador Provincial, nos ‘termos da alinea e)
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da
Organizacao e Funcionamento dos Orgaos da Administragaio
Local do Estado, conjugado como artigo 9.° do Decreto
Presidencial n.° 276/I1, de 31 de Outubro, que aprova o
Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o
seguinte:

1. E Joana André Sebastiio, com a categoria de
Professora do Ensino Primario Diplomado 1.° Escalao,
Agente n.° 10303842,desvinculada por reforma, da Direccao
Provincial da Educacao.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos6
de Novembro de 2012. — O Governador,n, BentoJoaguim: ss
Sebastido Francisco Bento.

=
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Despacho n.” 2160/14 por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decrety

de 28 de Agosto n° 25/91, de 29 de Junho, que define as causasda extincig

Considerando o Oficio n° 1346/GAB/DPEL/I2, de 19 da relacao juridica de emprego;

de Outubro, do Director Provincial da Educagao,através do O Governador Provincial, nos termos daalinea ¢

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei d

Organizagao e Funcionamento dos Orgaos da Administracio

Local do Estado, conjugado com artigo 9.° do Decreto

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seguinte:
1. E Helena Albano Calombe, com a categoria de

Auxiliar de Limpeza, Agente n.° 01414181, desvinculada

por reforma, da Direcgdo Provincial da Educagao.

qualsolicita previamente o Despacho de desvinculagao por

reforma, ao abrigo do n.° | doartigo 32.° do Decreto n.° 25/91,

de 29 de Junho, que define as causas da extingao da relacao

juridica de emprego;

© Govemador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

Organizacao e Funcionamento dos Orgaos da Administracio

Local do Estado, conjugado com 0 artigo 9.° do Decreto

5

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova 0 2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.
ed Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o Publique-se.

seguinte: . om.
I. E Isabel Manuel Inacio da Silva, com a categoria Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Professora do Ensino Primario Auxiliar do 1.° Escalao, te Novembro ts pul deeao Covernador,(Bengeae
Agente n.°08649450, desvinculada porreforma, da Direccdo eaCECLSCOLICH0-

Provincial da Educagao. aia
2. Este Despachoentra imediatamente em vigor. Despacho n.° 2163/14
Publique-se. de 28 de Agosto

Considerando o Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12, de !9 |

de Outubro, do Director Provincial da Educacao,através |

do qualsolicita previamente o Despacho de desvinculacao

por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto

n.° 25/91, de 29 de Junho, que define as causasda extingao

Despacho n.° 2161/14 da relacao juridica de emprego;

de 28 de Agosto O Governador Provincial, nos termos da alinea e) |
Considerando 0 Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/2012, de do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

19 de Outubro do Director Provincial da Educacao,através

do qual solicita previamente o Despacho de desvinculacao

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaguim

Sebastiao Francisco Bento.

  
 

Organizagao e Funcionamento dos Orgaos da Administracao

f RB : Local do Estado, conjugado com o artigo 9.° do Decreto

Poeauaanacane0 doin. i}do-arligo/32.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova 0
n.° 25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extincfo - Estatuto do G pa ntal de Luanda, detennnma
Harelartojuridicadeemprego: - statuto do Governo Provincial de Luanda, determina

O Governador Provincial, nos termos da alinea e) UT: om
- do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da 1. E Helena Alberto, com a categoria de Auxiliar de

“ Orpanizacao e Funcionamento dos Orgaos daAdministraco Limpeza, Agente n.° 10365004, desvinculada porreforma,
Local do Estado, conjugado com o artigo 9.° do Decreto de Direc¢ao Provincial da Educacao.

 
_ Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.
_ Estatuto do Governo Provincial de pan determina o Publique-se.

Z ‘Seguinte: ¥
1. E Isabel Manuel Francisco com a categoria de Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos6

Auxiliar de Limpeza, Agente n.° 01404805, desvinculada de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim
porreforma, da.Direc¢ao Provincial da Educagao. Sebastiao Francisco Bento.

__ 2. Este Despachoentra imediatamente em vigor.

at_ Publique-se.

  

        

  

Despachon.° 2164/14

Gabinete¢do Govemador Provincia! de Luanda, aos 6 de 28 de Agosto

r de2012. — O Governador,Bento Joaquim Considerando o Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12,de 19
re de Outubro, do Director Provincial da Educagao,através ;

do qual solicita previamente o Despacho de desvinculagao —

pe reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto —

n.° 25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extingao

: de19 a relacdo juridica de emprego; es

acdo, atr ©Governador Provincial, nos termos da alinea’2)
Paiieenachouie nculagdo do artigo 19.’ asLei n.° Tae de 29 de quite — Leida

a
s

l
e
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Organizapao e Funcionamento dos Orgaos da Administracdo

Local do Estado, conjugado com

0

artigo 9.° do Decreto

presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seguinte:

|. EGabriel Lisose, com a categoria de Professor do Ensino

Prméario Auxiliar do 1.° Escalao, Agente n.° 07018523, des-

vinculado por reforma, da Direcgdo Provincial da Educagao.

2, Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

SebastiGo Francisco Bento.

Despacho n.° 2165/14
de 28 de Agosto

Considerando 0 Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/I2, de 19

de Outubro, do Director Provincial da Educacdo, através

do qual solicita previamente o Despacho de desvinculacao

por reforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto

n25/91, de 29 de Junho, que define as causas da extin¢ao

0 Governador Provincial, nos termos da alinea e)

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da

: Organizaco e Funcionamento dos Orgaos da Administra¢dio

: da relacao juridica de emprego;

Local do Estado, conjugado com artigo 9.° do Decreto

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seguinte:

].EFernando Aroma Maiala, coma categoria de Director

do Ensino Primario, Agente n.° 08654899, desvinculado por

reforma, da Direcgdo Provincial da Educacao.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

   

                  

   

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

- Sebastiao Francisco Bento.

Despachon.° 2166/14
de 28 de Agosto

Considerando o Oficio n.° 1346/GAB/DPEL/12,de 19

: _de Outubro, do Director Provincial da Educagio, através

: = do qual solicita previamente o Despacho de desvinculac¢ao

_porreforma, ao abrigo do n.° | do artigo 32.° do Decreto

125/91, de 29 de Junho, que define as causasda extin¢gdo

relagao juridica de emprego;

( peagon Provincial, nos termos da alinea e)

© da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Leida
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Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o

Estatuto do Governo Provincial de Luanda, determina o

seguinte: :
1. E Francisca Antonio Pedro, com a categoria de

Auxiliar de Limpeza, Agente n.° 01415022, desvinculada

por reforma, da Direccao Provincial da Educacao.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Sebastido Francisco Bento.

Despacho n.° 2167/14
de 28 de Agosto

Considerando a Nota n.° 28/DPSL/DRH/12, de 9 de Abril,

relacionada com o pedido de dispensa para formagao de espe-

cialidade de Pediatria, de acordo com 0 n.° 3 do artigo 2.° do

Decreto Executivo n.° 67/03, de 25 de Novembro, sobre o

Regulamento de Bolsas de Estudo da Satde;. .

O Governador Provincial, nos termos do artigo 20.° da

Lei n.° 17/10, de 29 de Julho, da Lei da Organizacao e do

Funcionamento dos Orgaos de Administracao Local do Estado,

conjugado com artigo 9.° do Estatuto Organico do Governo

Provincial, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 276/11, de

31 de Outubro, determina 0 seguinte:

1. E Arlina Joana Aparicio Goncalves Feijé, Médica

Interno Geral, Agente n.° 86576755, colocada na Reparti¢ao

Municipal de Satide do Rangel, dispensada por um periodo

de dois (2) anosde suas actividades laborais, para forma¢ao

de especialidade de Pediatria no exterior do Pais (Republica

de Cuba), com a manutengaodesalarios.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos6

de Novembro de 2012. — O Governador, Bento Joaquim

Sebastiao Francisco Bento.

Despacho n.° 2168/14
de 28 de Agosto

Mediante solicitagéo do Servigo Nacional das

Alfandegas, ao abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, .

de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos da alinea e)

_ do artigo19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho— Lei da ©

Organizagéo e do Funcionamento dos Orgaos Locaisdo

Estado, conjugado como artigo 9.° do Estatuto Organico—

do GovernoProvincial deLuanda, aprovado pelopeeme

Presidencial n° BUSSde 31selefQurabee

pceuinterysaat ag
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Considerando que, o Governo da Republica de Angola

, : doquadro deesol do esta empenhado em promoverprojectos de investimen.

parao Servico Nacional das tos que visam a prossecucdo de objectivos econdmicos¢
; sociais de interesse publico, nomeadamente,diversificacig

da economia, prestagaéo de servicos nos diversossectores

da economia, assim como a melhoria da qualidade de vida

das populacdes, aumento de infra-estruturas industriais, 9

aumento do emprego, bem como o fomento do empresi.

riado angolano.

 

    

 

  
      
    
    
        

Nos termos das disposi¢des combinadas do n° |

do artigo 60.° da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio (Lei do

spacho n 2169/14 Investimento Privado), e do artigo 13.° do Estatuto
ee Organico da ANIP (aprovado pelo Decreto Presidencial

solici SadaiGovernd Provincial doKuando 2° 113/11, de 2 de Junho), o Conselho de Administragao

igodoartigo 29°do Decreto n° 25/91,de  4@ Agencia Nacional para o Investimento Privado,emite

RT i a seguinte Resolugao:

io — o£ aprovado o Contrato de Investimento da

Proposta denominada «MULAMBI — Alimentos de

Angola, Limitada» no valor global de USD 1.350.000,00

(um milhao trezentos e cinquenta mil dolares dos Estados

Unidos da América).

2° — A presente Resolucao entra em vigor na data da

 

    

 

  

 

     

   

sua assinatura.

Re; ina omesSeer Catalogadora _~ Vista e aprovada pelo Conselho de Administragao da

n° 88]58170, colocada no quadro de ANIP, ém Luanda, aos 15 de Maio de 2014. —A President

incadaSaide de Landa do Conselho de Administracio, Maria Luisa Perdigao

  

 

   

 

   
  
  
  

Abrantes.

CONTRATO DE INVESTIMENTO PRIVADO

Governador, Bento Joaquim —PROJECTO MOLAMBI —ALIMENTOS

Begs: DE ANGOLA, LIMITADA

Contrato de Investimento

Entre:

O Estado da Republica de Angola, representado pela

Agencia Nacional para o Investimento Privado, nos termos ;

abet: da delegacaodecompeténcias previsto n.° | do artigo 7.” da 7
___Lein® 20/11, de 20 de Maio— Lei do Investimento Privado 7

— com sede na Rua Cerqueira Lukoki, n.° 25, 9.° andar, ‘a

Edificio do Ministério da Industria, aqui representada pela a

: Presidente. do Conselho de Administrag&o, Maria Luisa i

Perdigao Abrantes,com poderes legals e estatutarios para 0
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O«lnvestidom e o «Estado» quandoreferidos conjunta-

_mente serao referidos como «Partes».

Considerando que:

a) Nos termos da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio (Lei

do Investimento Privado), a ANIP € 0 orgdo

do Estado encarregue de i) executar a politica

nacional em matéria de investimento privado

e ii) promover, coordenar e supervisionar os

investimentos privados em curso em Angola;

. 5) O Investidor pretende investir na provincia do

Luanda, Angola, em parceria com um nacional,

por via da constituigao de uma sociedade de

Direito Angolano denominada «MULAMBI —

Aumentos de Angola, Limitada», na concep¢ao

e implementacao de um projecto no sector da

indistrid transformadora, (adiante designado

por o “Projecto de Investimento” ou «Investi-

mento»);

gd O promotor do projecto, por via do investimento

que ira fazer, pretende desenvolver a sua

actividade na Provincia de Luanda, Zona de

Desenvolvimento A, contribuindo para cria¢gao

de novos postos de trabalho e o crescimento

econdmico da regiao e do pais;

d) O presente projecto do investidor privado, enqua-

dra-se.no regime contratual regulado na Lei do

Investimento Privado por forga do da alinea a)

do seu artigo 51.°;

e) E intengdo do Estado Angolanoapoiar o projecto

de investimento do investidor privadoe é inten-

¢ao deste cumprir com todas as disposi¢des

: deste contrato e dalei.

Nestes termos, animadas pelo propésito de concretiza-

gto doreferido Projecto de Investimento, as Partes acordam

E :__ livremente, de boa-fé e no interesse reciproco de cada uma

delas, na celebragao do presente Contrato de Investimento

P
e
e
t
e
p
e

  
   
  

“ou «Contrato»), que se regera pelo disposto na Lei do

nvestimento Privado, pelos Considerandosanteriores, pelos

peesAnexose pelo disposto nas Clausulas seguintes:

CLAUSULAI?
_(Sociedade executora do Projecto)

  
  

  

| Privado (adiante designado por «Contrato de Investimento» —

1181

CLAUSULA 3.*
(Localizacao geografica do Projecto)

O Projecto de Investimento estara localizado na Via *
Expresso, Sentido Cacuaco - Benfica, BITA em Luanda, na

Zona de Desenvolvimento A.

CLAUSULA4"
(Regimejuridico dos bens do Investidor)

A Sociedade «MULAMBI — Alimentos de Angola,

Limitada», sera a Unica proprietaria das instalagdes, maqui- :

nas e bens de equipamento que vierem a ser adquiridas no

Ambito do Projecto de Investimento.

CLAUSULA5;
(Periodo de vigéncia e denuncia do Contrato)

1. O presente Contrato de Investimento é valido, eficaz

e vinculativo para as Partes por tempo indeterminado, se

nenhumadas Partes o denunciar com antecedéncia minima

de seis meses.

2. Este Contrato entra em vigor na data da suaassinatura

pelas Partes.

-CLAUSULA 6."
(Objectivos do Projecto de Investimento)

Com arealizagao do presente Projecto de Investimento

constituem objectivos principais do Investidor os seguintes:

a) Fornecimento de produtos de elevada qualidade e

a pregos competitivos;

b) Transformagao de arroz;

c) Induzir a criag&o de novos postos de trabalho para

: trabalhadores nacionais e elevar a qualificagao

da mao-de-obra angolana;

d) Obter transferéncia de tecnologia e aumentar a

eficiéncia produtiva; <

e) Diminuir o valor das importagdes e contribuir para

0 equilibrio da balancga de pagamentos;

f) Promover o bem-estar econdmico, social e cultural

das populacGes.

CLAUSULA 7:
(Montante doInvestimento)  

1. O valor global do Projecto de Investimento éde.

USD 1.350.000,00(um milhao, trezentos ecinquentamil

dolares dos Estados Unidos da América). os,

2. Noqade desenvolvimentodo ro aeatd inves-
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CLAUSULA 9?
(Formaderealizado do Investimento Privado)

Q Projecto de Investimento implica nos termos da ali-

nea a) do artigo 13.° da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio,(Lei do

InvestimentoPrivado),a transferéncia de fundosproprios do

exterior no valor de USD 1.350.000,00.

CLAUSULA 102
: (Forma definanciamento do Investimento)

O valor global do investimento declarado, sera finan-

ciado integralmente por capitais proprios do investidor

extemo.

CLAUSULAII!
{Programa de implementacao e desenvolvimento

do Projecto de Investimento)

Aimplementacao do Projecto sera feita no prazo maximo

de catorze (14) meses, contadosa partir da data da assinatura

do presente Contrato, conforme cronograma de execucdo,

conforme anexoI.

CLAUSULA122
(Termos da propor¢do e graduacao percentual

do repatriamento dos dividendos)

1. O Projecto de Investimentoficaré sujeito a legislacao

cambial em vigor na Republica de Angola, e as regras pre-

vistas na Lei do Investimento Privado.

2, Depois de implementado o projectode investimento e

em obediéncia ao disposto nosartigos 18.°, 19.° e 20.° da Lei

n.° 20/11, de 20 de Maio, e nas condicdes estabelecidas na

autorizacao do BNA, conformea legislagao cambial aplica-

vel, ao investidor externo € garantido 0 direito de transferir

para 0 exterior:

a) Os dividendos ou lucros distribuidos, depois

de devidamente verificados e certificados os

respectivos comprovativos do pagamento dos

impostos devidos, tendo em conta o montante do

capital investido e a sua correspondéncia com as

respectivas participacdes no capital proprio da

sociedade;

b) O produto da liquidagdo dos seus investimentos,

incluindo as mais-valias, depois de pagos os

impostos devidos;

¢) Quaisquer importancias que lhe sejam devidas,

com dedugao dos respectivos impostos, previs-

te sd tos em actos e contratos que, nos termosda Lei

2.20/11, de 20 de Maio, constituam Investi-
mento Privado; e

ooProdutodeeee nos termos oon.° 3 do
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CLAUSULA13:
(Concessao de Facilidades, Incentivos Fiscais ¢ Aduanciros)

1. Nos termos do presente Projecto de Investimento ¢

disposigdes legais correspondentes aplicaveis, constantes

da Lei n° 20/11, de 20 de Maio, aos investidoresprivados

assiste 0 direito aos incentivosfiscais seguintes:

Reducio do pagamento de Imposto Industrial em

20% por um periodo de | (um) ano;

Reducdo do pagamento de Imposto sobre a Aplicarig

de Capitais em 10% por um periodo de | (um)

ano para os lucros e dividendos que venhama
ser distribuidos aos sécios decorrentesdeinves-
timento realizado na Zona A;

Reducao do pagamento de Imposto deSisapelaaqui-

sido de terrenos e imdéveis adstritos ao Projecto
de Investimento.

2. O periodo reduc4o conta-se a partir do inicio dalabo-
racdo de pelo menos 90% da forga de trabalhoprevista, no

ambito da implementagdo do projecto de investimento.
3. No futuro, quer no aumento da capacidadeinstalada

quer outra situaco para optimizar a producdo dafabrica,
todos os equipamentos importados deverao beneficiar da
Isengéo do pagamento de direitos e demais imposicées
aduaneiras, com excepcdo do imposto deselo e taxas devi-

das pela prestacZo de servicos, sobre os bens e equipamen-

tos, maquinas, viaturas pesadas e tecnoldgicas, acessdriose

sobressalentes, nos termosdo artigo 28.° da acimacitada lei.

CLAUSULA14.
(Deveres do Estado) :

Para além do disposto no presente Contrato, o Estado
Angolano, através dos seus Orgdos e instituigdes, deve

garantir:

LE garantido ao Investidor, em Angola, pelos princi-
pios que enformam a ordem juridica, politica e econdmica

-angolana, independentemente da origem do capital, um tra
tamentojusto, nado arbitrariamente discriminatorio e equita-

tivo, nos termos da Lei do Investimento Privado, nomeada-

=

ine

gl

{n

 
mente:

a) O acesso aos Tribunais para a defesa e protecgao

dos direitos;

b) O direito de denincia junto do Ministério Publico

de quaisquer irregularidades, ilegalidades ¢

actos de improbidade em geral que atentem

directa ou indirectamente contra os seusinteres-

ses econdémicos;

c) O pagamento de uma indemnizagao justa, prontae

efectiva, cujo montante é determinadode acordo

com as regras de direito aplicaveis, caso 0s
bens objecto do projecto de investimento sejam
expropriados;

d) A garantia do direito de propriedade industrial

sobre toda a criacaointelectual;

é) Garantia dos direitos de posse, uso e aproveita-
mento titulado da terra, bem comosobre outros

recursos dominiais,

f) Nao interferéncia publica na gestio das empresas ne4

privadas, excepto nos casos expressamente Diesa
vistos na lei;
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g) Nio cancelamento de licencas sem o respectivo

processo administrativo ou judicial;

hj Odireito de importagao directa de bens do exterior
e a exportacdo autonoma de produtos produzi-

dos pelos investidores.

9 0 Investidor é obrigado a respeitar a Lei do

gslimento Privado e demais legislacao aplicavel e regu-

etos em vigor na Republica de Angola, bem como os

mpromissos_ contratuats, sujeitando-se as penalidades

ses definidos.
3.0 Investidor é, em especial, obrigado a respeitar os

4s deveres especificos, previsto no artigo 24.° da Lei do

nestimento Privado.

CLAUSULA15."
(Acompanhamento ¢ fiscalizacgao do Projecto)

|, Sem prejuizo dos mecanismos de acompanhamento da

realizado dos investimentos preconizados, a ser efectuado

plaANIP, no quadro do disposto na Lei n.° 20/11, de 20

te Maio, os Orgos do Governo procederao, nos termos e

ma legalmente prevista, a fiscalizacdo sectorial corrente,
i acompanhamento e supervisdo de toda a execucdo do
projecto.
1,0 alnvestidor» devera facilitar 4 ANIP o acompa-

ibamento e fiscalizagao das suas actividades e dos dados e
elementos que possuirem de natureza técnica, econdmica,
financeira ou outra, cujos Técnicos devidamente credencia-
dos teréo 0 direito de visitar o local ou locais de opera¢ées,
alstilas a0 projecto de investimento, devendo ser-lhes
faultadas as condicdes logisticas necessarias, segundo um
miltrio de razoabilidade, ao desempenho da sua missao.

J. No quadro do desenvolvimento do Projecto de
hvestimento autorizado, o alargamento do objecto da socie-
dade veiculo do projecto, os aumentos de capitais para 0
investimento, os aumentosde capital social da sociedade,

- ben como as cessdes de participagdes sociais contratuais

[~ edemais alteracdes das condicdes de autorizacdo, em con-
_ fomidade com a Lei n.° 20/1 1, de 20 de Maio, devem ser

 ‘utorizados pela ANIP.
__ 4.De acordo com o Cronograma de Implementagao e
_ Fxecucéo do Projecto que constitui anexo ao presente con-

tro de investimento, o(s) «Investidor(es)», sem prejuizo
 doestipulado no n.° I do artigo 71.° da Lei n.° 20/11, de
Ade Maio, devera elaborar e apresentar 4 ANIP relatorios

: inmestrais, no periodo de investimento e anual, no periodo

_ te exploraco, com todos os dados relevantes, contendo a

- tkscricao circunstanciada dos trabalhos apuradose indica-

_ dors técnicos e econdmicos realizados, -bem como outros
: -ckmentos de sintese que se afigurem relevantes.

| EP 5, Sempre que necessario as Partes poderdosolicitar a

-relizacio de reunides de balango, no quadro da implemen-

} a0 e execuco do projecto de investimento autorizado.
6As notificagdes ou comunicagées.entre as Partes, no
abit.do presente Contrato de investimento s6 se conside-

ramvalidamente realizadas se forem efectuadas por escrito

peepesoalmente ou enviadas por correio, correio

 

  

       

   

   
   

   

 

  

  

AceLukoki, n.° 25, Edificio do Minis-

io da Industria, 9.° andar, Cuandaks Angola

1183

Telefones: (+244) 222 391 434/331 252
Fax: (+244) 222 393 381 / 393 833
Caixa Postal: 5465

E-mail: geral@ anip.co.ao
b) Investidor:

Endereco: Rua Amilcar Cabral, Prédio n.° 2,

Edificio Maianga, Loja B, Luanda - Angola
Telefone: 928 954 831.
E-mail: josealexandresilva(5)hotmail.com

c) Representante:
Endereco: Rua Marien Ngouabi, n.° 54, rés-do-

-chao, Direito, Luanda - Angola

Telefones: 923 328 322 / 222 001 414.

E-mail: pedromatias@mconsultingangola.com
7. Qualquer alterag%o aos enderegos acima indicados

devera ser prontamente comunicada, por escrito, a outra

Parte. .

CLAUSULA16.*
(Impacto econdmico e social de Projecto)

1. 0 Projecto de Investimento tera o impacto econdmico

e social importante que tem por base a realidade social e

economicanacional, existente a data da sua elaboracao.

2. Nos termos e condicdes que vierem a ser acordados

entre o Investidor e o Estado, estima-se que 0 Projecto tera o

seguinte impacto econdémicoe social:
a) Criacgio de 19 postos de trabalho para cidadaos

nacionais;

b) Contribuigdo para a formagaoatravés da aquisi¢ao

de equipamentose tecnologia de ultima geracdo;

c) Em 2014, o VAB apresentara um valor negativo

de 145.562 em virtude de a empresa ainda se

encontrar em fase de instalacéo e formagdo.

A partir de 2015 vai-se assistir a um aumento

gradual sendo que 2015 é de 143.579, 2016 €

de 752.456, 2017 é de 1.234.392 e 2018 sera de

1.711.320.

CLAUSULA17
(Impacto ambiental)

1. O Investidor fica obrigado a executar o Projecto de

Investimento de acordo com legislagao ambiental em vigor _

aplicavel.

2. Sem prejuizo do eneno numero anterior, a

Sociedade obriga-se a adoptar, nos termos da lei, medidas

de salvaguarda do meio ambiente na execugao do Projecto.

CLAUSULA 18."
(Forca de trabalho c plano de formaciio)

1. O empreendimento criara 2! (vinte e um) postos de
trabalho directos, sendo 19 destinados a mao-de-obra nacio-

nal e dois expatriados. :
2. Espera-se que o numero de rebaadores venha a

crescer a medida que aumente a dimensiio do mercadoalvo.

3. No ambito da execugao do Projecto de Investimento,
o Investidor obriga-se a consultar o INEFOP(Instituto
Nacional de Emprego e FormacaoProfissional), noprocesso
de recrutamento, selecgao eformacdo dos trabalhadores. _

4. A formacao sparicassera acrunsitades noescritério, Wa
sede daempresa . :
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5. 0 plano de formagao dos trabalhadores angolanos a vigor na Republica de Angola, bem como os com;
contratuais.ser ministrado sera parte dado nas instalagdes do formador

e parte na sede da nossa empresa, constitui AnexoIl ao pre-

sente Contrato.

CLAUSULA 192
(Apoio institucional do Estado)

Asinstituigdes publicas angolanas, comprometem-se a

apoiar 0 licenciamento da actividade a exercer pelo projecto,

em conformidade com os procedimentosestabelecidos:

a) A «ANIP» envidara todos os seus esforgos junto

dos organismos publicos parceiros para que

estas entidades efectuem os licenciamentos e

aprovacdes necessarias ao projecto de forma

célere e adequada as exigéncias do mesmo,

em conformidade com legislacio angolana

vigente;

6) Ministerio da Industria, apoiaro licenciamento da

actividade e 0 equilibrio funcional do projecto;

¢) Ministerio da Administracao Publica, Trabalho e

Seguranca Social: (i) apotar as acces de forma-

¢ao e (ii) contribuir para a colmatacao dos custos

de realizacao de estagios profissionais;

d) Ministério das Finangas: (i) concessaodas isengdes

fiscais € (ii) autorizaco dos desalfandegamentos

de todosos bens a importar, nos termosdalei.

e) Ministérip de Ambiente, apoiar na emissio das

licengas ambientais deinstalacao e operacaio;

CLAUSULA 202
(Deveres ¢ direitos do Investidor)

1. O Investidor obriga-se, em geral, a respeitaras leis

tuais e submete-se ao controlo das autoridades competentes,
devendo prestar-Ihes todas as informacdessolicitadas e, em
especial, a:

a) Aplicar o plano de contas e as regras de contabili-

dade estabelecidas no Pais;

b) Promover a formacdo de mao-de-obra nacional

€ a angolanizacao progressiva dos quadros de

direcgao e chefia, sem qualquer tipo de discri-

mina¢ao;

c) Constituir fundos e reservas e fazer provisdes nos

termosdalegislagao em vigor; e

d) Efectuar e manteractualizados, nos termosda lei,

OS seguros contra acidentes e doencas profissio-

nais dos trabalhadores, bem como seguros de

responsabilidade civil por danos a terceiros ou
  

 

   
  

 

  

ambiental.

2. O Investidor ter4 o direito de recorrer ao crédito

: _intemno e extemonostermos dalegislag4o em vigor.

eae  CLAUSULA 21
Z (Leiaplicavel)

1 esthobrigadoarespeitar a Lei n.° 26/11, de

gislacao aplicavel e regulamentos em

regulamentos em vigor, bem como 0s compromissoscontra- .

     

   

   

CLAUSULA 222
(Infraccdes ¢ sancocs)

1. No ambito deste Contrato de Investimenta
prejuizo do disposto em outros Diplomas, em mat| &

Investimento Privado, constituem infraccdes og
actos:

a) A naéo-execugdo do projecto dentro dos

estabelecidos no presente Contrato ou ds

rizacdo do investimento;

autorizado;

c) A pratica de facturac&o que permita a sit

capitais ou iluda as obriga¢gGes a queaempal |

ou associacdo esteja sujeita, designadamen:

de caracterfiscal;

d) A nao execuc&o das acgées de formagao wi

substituicdo de trabalhadores expatriade

nacionais nas condicées e€ prazosestabelecis

e) A sobre-facturagao das maquinas € equipamens

importados para osfins do Projecto de Inve:

mento.

2. Sem prejuizo de outras san¢oes especialmente Pe

tas porlei, as transgressdes previstas no numero anlenus

passiveis das seguintes san¢Oes:

a) Multa, correspondente em kwanzas, que varia ena

equivalente a USD 10.000,00 e USD 500.0000

sendo o minimo e o maximo elevados put!

triplo em caso dereincidéncia;

b) Perda das isengdes e incentivos fiscais ¢ outs

facilidades concedidas;

c) Revogacao da autorizagao do investimento,

3. As competéncias e procedimentos inerentes 42

cacdo e recursos sobre as san¢Ges sao as estabelecidasi®

artigos 87.° e 88.°, ambosda Lei n.° 20/11, de 20 de Mave.

CLAUSULA232
(Resolucio de litigios)

ok

1. Quaisquer litigios ou divergéncias relativos awh

dade, interpretagaéo, cumprimento, alteracado ou vigéncia

presente Contrato de Investimento, bem comosobre init  
pretacaoe aplicacao de quaisquerleis, decretos, regulamet

tos ou decis6es com impacto sobre o mesmo, que sur

entre o Estado e o Investidor Privado, serao submetidest

arbitragem, de acordo com oestabelecido na Lei n° (6th,

de 25 de Julho. ;

2. O tribunal arbitral seré constituido por3 (trés) atti

tros, sendo um designado pelo(s) demandante(s), o segundd:

pelo(s) demandado(s) e 0 terceiro, que desempenharo

fungao de presidente, escolhido por acordoentre os arbi°

nomeados pelo(s) demandante(s) ¢ demandado(s), $e.

arbitros nomeados pelo(s) demandante(s) e demands
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ochegarem a acordo quanto a pessoa a designar para ter- _igualmente fé, destinando-se ao Investidor, ANIP e Imprensa

soirbitro, 0 terceiro arbitro sera designado nos termos da Nacional.

sin’ 16/03, de 25 de Julho. CLAUSULA 252
: F : A

3.0 tribunal arbitral funcionara em Luanda, Angola, e anes)

Pia segundoa Lei Angolana Constituem anexo ao presente contrato os seguintes
g :

4 Aarbitragem sera conduzida em lingua portuguesa. Sees, n
a) Cronograma de Execuc¢do e Implementac&o do

5,0s acrddos, ordens ou decisGes do tribunal arbitral Projecto (Anexo1);

gro finais, vinculativos e irrecorriveis. As Partes, desde b) Plano de Formacdo da mao-de-obra nacional

jarenunciam ao direito de invocar qualquer imunidade ou (AnexoII); e

c) Plano de substituic&o dos expatriados (AnexoI!1).

Tendo as Partes acordado no disposto no presente

Contrato de Investimento, os seus representantes autoriza-

dos assinaram 0 mesmo.

prvilégio de que possam gozarrelativamente aos acérdaos,

ordens ou decisdes do tribunal arbitral e comprometem-se

aprontamente cumprir com as mesmas nos seus precisos

 

 

 

   

 

  

  
  

   
   

       

   

  

 

 

 

 

  

termos. E : ,
Feito e assinado em Luanda, aos 15 de Maio de 2014.

CLAUSULA24. Pelo Estado da Republica de Angola, a Agéncia Nacional

pinerascg Contraco ¢ excmplares) para o Investimento Privado, Maria Luisa Perdigao

0 presente’ Contrato é redigido em lingua portuguesa e  Adbrantes.

em 3 (trés) exemplares de igual teor e validade e fazendo O Investidor, Jorge Pedro Dias Matias.

ANEXO!
Cronograma do Projecto

Tarefas Data Inicial Tempo(Dias) Data Final

Projectos/Documentacdio 1 de Junho de 2014 120 1 de Outubro de 2014

Obras 1 de Outubro de 2014 120 1 de Fevereiro de 2015

| £q. Maquinaria / Transporte I de Janeiro de 2015 90 | de Abril-de 2015

lnstalacio / Montagem 1 de Abril de 2015 60 ] de Junho de 2015

Fomacéo 1 de Junho de 2015 30 I de Juiho de 2015

Testes 1 de Julho de 2015 30 . —

|

I deAgosto de 2015

Investimento Financeiro I de Junho de 2014 426 I de Agosto de 2015      
  

  

CPSs

ye CRONOGRAMADEIMPLEMENTACAO DO PROJECTO

Projectos/Documentacao

Obras

£4. Maquinaria / Transporte

Instalac3o / Montagem

        
  

    
     

Formacso

Testes

; . Financelro
—|)

. 31-Dez-2014 12-Mar-2015 WV icy { Saenaeat ach pn acan has | ei fel el
1-Jun-2014 aiserZo 2G POLE et a sae oes rei ea NOONae :

   
ker tee   

PA ASlseeeCa Aen Rs peat
A SSleia   
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ANEXO Ii

Plano de Formacao

   

  

   

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
   
 

oom we ( : L__SéHORAS

D
e

Forma

HORAS DE Forma ao -oe
| 26 HORAS DEFORMAghS r

56 HORAS DE FORMAChG r
. 968 HORAS NE FORMACKO (

64 HORAS DE FORMAch yat
Pee GAHORAS DEFORMACKO a i

CORIUNICA
(eee | 64 HORAS DE FORMACKO al !

GESTAO DE (- CONTUITOS [ 64 HORAS DE FORMACAD a i

if 64HORAS DE FORMAGRO >)
if 64HORAS DEFORMAGHO |i

Jt 64 HORAS DE FORMACAO 2a

Avaliacao das aptiddes intervencdo e prestado feedback resultante da observa}

Apreciacao critica, da Equipa de Formadores da ritica e constante dos Formadores.

«MULAMBI — Portugal, Limitadan, sobre o grupoe parti  Avaliacao da Satisfacao
wos x , foes Grau de satisfagio dos colaboradores face a todas

cipantes na formacao, e a aprendizagem individual de cada ; ~
: componentes envolvidas na acco (desempenhodoguy

participante. e da equipa de formadores, objectivos e conteldosproge

maticos, equipamentose auxiliares pedagégicos, materialde

apoio, acompanhamento...). ;

ANEXOIl
Plano de Substituicao de Expatriados

Serao apresentados os pontos que mais se evidenciaram

assim comoas areas de melhoria, apresentadas sugestGes de  
Plano de Substituicdo de Expatriados

omeExpatriados

«=== Nacionais

 

 Total de Colaboradores   
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Ano! Ano 2
postos d¢ Trabalho ———} Ano 3 Ano N...
een Nac, Exp. Nac. Exp. Nac

=a 9 4 13 a yas: Exp:
a 13 16 a i

a

Categoria Profissional Ano | Ano 2 Ano3 AnoN.

Nac, Exp. Nac ° Exp. Nac , Exp. Nac. Exp

Ss -fan 0 I 0 l 0 I 0 1

reeves Superiores 0 2 l t 1 1 ;

Tenins Médios l | | I 2 0 2 0

‘adninistrativos 0 2 0 2 0 2 0

pis Espccializados | 0 2 0 4 0 4 0

arios ndo Especializados 6 0 7 0 10 0 10 0Operisi P
4 13 3 19 2 19 2          

 

Tal

pelo Estado da Reptiblica de Angola, a Agéncia Nacionalpara o Investimento Privado, Maria Luisa Perdigdo Abrantes.
Olnvestidor, Jorge Pedro Dias Matias.

Resolucado n.° 58/14
de 28 de Agosto

_ Considerando que, Satish Lallan Mishra, pessoa singu-

br, de nacionalidade Indiana, entidade n&o residente cam-

bial, investidor externo, com morada em A-3 Sargam Flats

Ner Ishwar Bhuvan, India e Neelam Satish Mishra pessoa
singular, de nacionalidade indiana, entidade nao residente
canbial, Investidor Externo, com morada em A-3 Sargam
Fis Near Ishwar Bhuvan, India, representados pelo Satish

- lallan Mishra, na qualidade de potencial sécio, apresenta-
_ fam a0 abrigo do disposto no artigo 54.° da Lei n.° 20/11,

_ 20 de Maio (Lei do Investimento Privado) umaproposta

| telavestinento Externo a realizar na Republica de Angola,

_ ‘onsiderada relevante para o sectorda industria;
_ Considerando que no Ambito desta proposta pretende-se

- Constituir uma sociedade de Direito Angolano denominado,

_ ‘Karam Industria, Limitada»;

: Considerando ainda, que o Governo da Republica de

_ Angola esté empenhado em promoverprojectos de investi-

_ Mentos que visam a prossecu¢ao de objectivos econémicos

_ tS0ciais de interesse publico, nomeadamente,diversificagado

economia, construgao de infra-estruturas econémicas e

f Siaisea melhoria da qualidade de vida das populacées;

_ Nos termos do n.° | do artigo 60.°, da Lei n.° 20/11, de
Ne Maio (Lei do Investimento Privado), o Conselho de
Adninistragéo da Agéncia Nacional para o Investimento

_Thvado, emite a seguinte Resolucao:
=I*_E aprovado 0 contrato de investimento do projecto

aenominado «Karam Industria, Limitadan, no valor global

 

   

 

  

    

   

 

  

   

   
ado pelo Conselho de Administragao da
aos

3

26de Julho de 2013. —A Deseees

CONTRATO DE INVESTIMENTO

ENTREAANIP-E KARAM INDUSTRIA, LIMITADA

Contrato de Investimento Privado-
AsPartes; 5

O Estado da Republica de Angola, representado pela

Agéncia Nacional para o Investimento Privado (ANIP),

com sede na Rua Cerqueira Lukoki, n.° 25, 9.° andar do

Edificio do Ministério da Industria, aqui representada por

Maria Luisa Perdigdo Abrantes, Presidente do Conselho de

Administragao, com poderes para o acto, nos termos da

alinea h) do n.° | do artigo 21.° do Decreto Presidencial

n.° 113/11, de 2 de Junho (doravante «Estado»);

Primeiro: — Satish Lallan Mishra, pessoa singular de

nacionalidade indiana, entidade nao residente cambial,

Investidor Externo, com a morada em A-3, Sargam Flats

Near Ishwar Bhuvan, india;
Segundo: — Neelam Satish Mishra, pessoa singular

de nacionalidade indiana, entidade nao residente cambial,

Investidor Externo, com a morada em A-3, Sargam Flats

Near Ishwar Bhuvan,India.
Todos adiante designados como Investidores, e conjun-

tamente serao referidos como Partes.

- Considerando que:
a) OsInvestidores, tém intengao de se estabelecer em

Angola, através da constituigéo de uma socie-
dade da industria siderurgica; ;

5) O seu know-how a experiéncia acumulada no

sectorjustificam a apresentacao de uma proposta

de investimento; —

c) O mercado angolano apresenta enormespotencia-
lidades de crescimentono sector daindustria

siderirgica que consiste na transformacao de ae

metaisparaartefactos de ferropara'a produglo.
de portas, janelasediversos. paaifhes & ‘:
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CLAUSULA1! fundos do exterior, nos termosdo n2| da ding, a
(Natureza e objecto do Contrato) do artigo 13.° da Lei n.° 20/11, de 20 de Mia

1.0 presente contrato tem natureza administrativa. 2. Os Investidores no quadro do desenvolvimenia 4
2. Constitui objecto do presente contrato, constituigao —_projecto edas necessidades do mercado poderio, 106 te. | b

ie de uma sociedade por quotas cuja actividade principal € mosdalei, solicitar junto da ANIP, aumentos do valor &
ye a industria siderirgica que consiste na transformacdo de  Investimento, com vista a realizado com éxito das acvitg)
pe  metais para artefactos de ferro para a produgao de portas, - des e seu desenvolvimento. ,
ee ___janelas e diversos. : CLAUSULA 82
! és CLAUSULA2? (Forma de financiamento do Investimento)

lee (Duragio do Contrato) O Investimento de USD 2.000.000,00 (dois mithdest |
1. O tempode duracao do Contrato é indeterminado. dolares dos Estados Unidos da América), sera financiag

Seats CLAUSULA34 integralmente por fundos proprios importados do exter

= (Localizario do Investimento ¢ regime juridico dos bens) dos Pais, subscritos da seguinte forma:
a) 1. O projecto de investimento tera a sua sede na pro- a) USD 750.000,00 (Setecentose cinquenta mil dae

; vincia de Luanda - Zona de Desenvolvimento A, no Bairro is dos Estados Unidos daaea B |

Kapalanga, casa sem numero, Municipio de Viana, Provincia Satish Lallan Mishra, transferencta de [und ni

de Luanda, nos termosdoartigo 35.° da Lei n.° 20/11, de 20 ale en
de Maio b) USD 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta ml
. % : . . 4 i eri " h

2. Os bens de equipamento, maquinas, acessdrios e dolares dos Estados Ses oe Ane
outros meios fixos corpéreos, adquiridos e introduzidos sécia Neelam Satish Mishra, transte
pelos Investidores, para a realizacao do objecto do presente fundosdo exterior; +1 dolaree deen ‘
Contrato, esto sob o regime da propriedadeprivada. c) USD 500.000,00 (quinhentos mil dolares WO |

: : ara, dos Unidos da América), através da import | e'

7 (Sociedade executora do Projecto) de maquinas, equipamento e outros mets fae yy
: corporeos. iPelo presente contrato e para a execucao do objecto cons- - :

tante da clausula primeira, os Investidores irao constituir ao CLAUSULA9" i
abrigo da Lei das Sociedades Comerciais, uma sociedade Neerreecnasseeeae:ie“a & |
denominada «Karam Industria, Limitada», que se encarre- No ambito da implementacao e desenvoaE

gara da implementagdo, execucdo e gestao do Projecto de Projecto, sera realizado no prazo de 12 meses, conto

‘Investimento. : cronograma de implementa¢ao. i

Tins: Conforme o cronograma de implementagao do project.
(Objectivos do projecto de Investimento) pensamos que ainda no Ultimo trimestre do corrente ane,

Meteomtcinresente Investimento Investid Ee comecem as operagéesde instalagao do estaleiro, ap0s apt !

pecomic p NE ae O8 eMYEstCOTeS PrOposm-  yagdo do projecto pela ANIP esta fase, devese estendera | |

adaaeear ao primeiro trimestre do ano de 2014, altura em quepens 5
a) Introduzir 0 dominio das novas tecnologia da mos arrancar com as actividades de exploragao.

industria metalurgica; Rar xtiG
= : eee CLAUSULA 102 ;ihe b) Homentar parcerias comempresas nacionais. (Fora de trabalho do projecto ¢ plano de formagio) |

ae 1. O projecto prevé a criaczio de 100 postos de trabalha
a iE 5 et dutante o periodo de execucao da obra, nos seguintes ter 7¥
mplementacao do projecto e cumprimento do A9..

0social er Be perarors de bueno que a) 20 Trabalhadores expatriados visando a cobertua
(aca zal,aleem Operagoesde dos trabalhos nas areas de especialidade da elec |
xterno,nos Rhyoaeas a), b)c) ef) do tricidade, da electronica, da mecanica,financeira |

, de de Maio. e de gestZo que serao reduzidos gradualmene|

de acordo com principio de substituigao pot |
trabalhadores Angolanos;

b) 80 Trabalhadores nacionais; 4

¢) O cumprimento do plane de formacio, capacit |
¢4o da forga de trabalho nacional e substituigio.
gradual da forga de trabalho estrangeira pela

___ hacional num periodo quese estima de 3.a6 anos, |
‘ _dependendo da complexidade da fun f

ntoe deUSD2.000.000,00
Unidosda América) e

~

¢a0, N08.

de20deMaio. ==. além do cumprimento das obri }
10 (ummilhaoe qu smil no da mao-de-oba

também obrigadaa:
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3) Promover a substituic¢fo gradual da mao-de-obra

expatriada, por trabalhadores nacionais, noster-

mos do Decreto n.° 5/95, de 7 de Abril;

j Colaborar com © INEFOP no processo de recru-

tamento, selecco e formagdo profissional dos

trabalhadores Angolanos;

¢ Cumprir com as obrigagdes inerentes a sua qua-

lidade de empregador, designadamente os

descontos de Imposto sobre os Rendimentos

do Trabalho e contribuigdes para a Seguran¢ga
Social, celebrar contratos de seguros de trabalho

e doencas profissionais;

d) Assegurar-se que as empresas subcontratadascele-
brem contratos de seguro contra acidentes de

trabalho a favor dos seus trabalhadores.

}Osinvestidores tem como objectivo proporcionarfor-
qointensiva, transmisséo de conhecimentos, know-how

secimentos técnicos para técnicos nacionais.

CLAUSULA11."
(Impacte ambiental)

Os|nvestidores obriguem-se a implementar o Projecto
:hvestimento de acordo com a Lei n.° 5/98, de 19 de Junho

elM%8, Decreto n.° 51/04, de 23 de Julho de 2004, Decreto

USH7, de 13 de Julho e demais legislacao ambiental em
ieorque for aplicdvel, em particular no que diz respeito a:

q) Salvaguarda do meio ambiente, em matérias de

tuidos, gases, fumos, poeira, gestdo de residuos
e efluentes;

) Pemmitir que as autoridades competentes procedam
a inspecgdes ou estudos paraaferir a regulari-

p dade ambiental das actividades de construgdo e

___ Operagao, das instalagdes dos equipamentos no
F terminal;

)Assegurar 0 adequado tratamento das aguas resi-

duais ¢ dos residuos sélidos, que abranja todos

0S sub-projectos;

_ 4 Patticipar a0 Ministério do Ambiente, quaisquer

ocorréncias andmalas de natureza poluente ou

com efeitos negativo sobre o ambiente.

CLAUSULA 122
(Impacto econdmico ¢ social do Projecto)

  
  

 

   

   

 

   

  

   

cto econdmico e social do Biol traduz-se no

‘Ciagi0 de 80 postos de trabalho directos a nacio-

hais,para a operacao/exploragao do projecto;
=

ma-se que 0 projecto venhacriar 1200 postos
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CLAUSULA13.7
(Apoioinstitucional do Estado)

Asinstituigdes publicas Angolanas, através da ANIP, de

acordo com as suas competéncias e noalcance do interesse

sOcio econdmico do projecto, comprometem-se a apoiar o
licenciamento da actividade a exercerpelo projecto, em con-

formidade com os procedimentosestabelecidos:
a) Ministério da Industria como entidade tutelar,

apoiar o licenciamento daactividade e o equili-
brio funcional do projecto;

b) BNA — Departamento de Controlo Cambial:

emitir as licengas dos capitais autorizados nos
termos legalmente estabelecidos;

c) Ministério da Administracéo Publica, Trabalho e

SegurancaSocial: (i) apoiar as acgdes de formacao.

CLAUSULA142
(Termos da Proporcao e Graduagao Percentual

do Repatriamento dos Dividendos)

1. O projecto de investimentoficara sujeito a legislagao
cambial em vigor na Republica de Angola, e as regras pre-

vistas na Lei do Investimento Privado.
2. Depois de implementado 0 projecto de investimento e

em obediéncia ao disposto nosartigos 18.°, 19.° e 20.° da Lei
n.° 20/11, de 20 de Maio, e nas condigdes estabelecidas na

autorizagdo do BNA,conformea legislagao cambial aplica-
vel, aos Investidores é garantido o direito de transferir para

oO exterior:
a) Os dividendos ou lucros distribuidos, depois

de devidamente verificados e certificados os
respectivos comprovativos do pagamento dos
impostos devidos, tendo em conta o montante do ~
capital investido e a sua correspondéncia com as
respectivas participagdes no capital proprio da

sociedade;

b) O produto da liquidagao dos seus investimentos,
incluindo as mais-valia, depois de pagos os

impostos devidos;
c) Quaisquer importancias que lhe sejam devidas,

com dedugao dos respectivos impostos, previs-

tos em actos e contratos que, nos termos da Lei
n.° 20/11, de 20 de Maio, constituam investi-

mento privado;

d) Produto de indemnizagGes, nos termos do n.° 3 do
artigo 16.° da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio.

CLAUSULA15
(Execucao ¢ gestao do Projecto)

1. O prazo de execugao do Projecto de Investimento é

de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a parts da datada

assinatura do presente Contrato.
2. Para o devido cumprimento dos prazos de execugdO

do projecto de investimento, a ANIP. deveracoordenarcom

as entidades publicas paresltas a RealizaeaG, oportune

 

     
    

 

    



Bestia
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CLAUSULA16.

(Mecanismo de acompanhamento do Projecto de Investimento)p
e
d
e
.

Ai
s (Forca Maior)

|. Sem prejuizo dos mecanismosde acompanhamento da 1. O disposto no presente Contrat
if realizacao dos investimentos preconizados, a ser efectuado estabelecido com a base em determinadas _
4 ; x ae ya. : 3 :
: pela ANIP, no quadro do disposto na Lei n.° 20/11, de 20 economicas, tecnicas e operacionai

Maio,os oreaos de Governo procedera, nos termos€ forma

legalmente prevista, a fiscalizago sectorial corrente, ao

d acompanhamento € supervisao de toda a execucdo do pro-

jecto.

2. O(s) «Investidor(es)» deveraofacilitar 4a ANIP 0 acom-

panhamentoe fiscalizagao das suas actividades e dos dados

e elementos que possuirem de natureza técnica, econdmica,

financeira ou outra, cujos técnicos devidamente credencia-

dos terao0 direito de visitar 0 local ou locais de operacdes,

adstritas a0 Projecto de Investimento ao desempenhoda sua

missao. .

; S €Xistentes eh
a presente data. Caso ocorra umaalteraciioq

ee. aS refer,
cunstancias, que provoque uma modificacao dy ws
contractual existente, as partes comprometem-seq ;' medidas necessarias a pronto reposic¢do do referidy

brio e a nao tentar obter qualquer beneficio oy
dessa situagao.

 g

2. Verificando-se a alteragao de circunstancias nt:

no numero anterior, as partes poder&osolicitar ar

ou modificacio dos termos do Contrato, ou a adony,

qualquer outra medida apropriada, com vista a repos

equilibrio contratual.

3. No caso de os bens objecto de Investimento Pry

serem expropriados por motivos ponderoso € devidane3. No quadro do desenvolvimento do projecto de inves-

timento autorizado,0 alargamento do objecto da sociedade
veiculo do projecto, os aumentos de capitais para o inves-
timento, os aumentos de capital social da sociedade, bem
como as sessies de participagdes sociais contratuais e
demais alteragdes das condicSes de autorizaco, em con-
formidade com a Lei n° 20/11, de 20 de Maio, devem ser
autorizados pela ANIP.

4. De acordo com o cronograma de Implementacao
€ execugao do projecto que constitui anexo ao presente
Contrato de Investimento, o(s) Investidor(es), sem prejuizo
do estipulado no n° 1 do artigo 71° da Lei n° 20/11, de
20 de Maio,devera elaborar e apresentar 4 ANIPrelatorios
trimestrais, no periodo de investimento e anual, no periodo

J de exploragao, com todos os dadosrelevantes, contendo a
if _ descrig&o circunstanciada dos trabalhos apurados e indica-
if dores tecnicos € econdmicosTealizados, bem como outros

elementosde sintese quese afigurem relevantes.
5. Sempre que necessarias as partes poderdosolicitar a

realizacao de reunides de balango, no quadro de implemen-
taco e execucao do projecto de investimento autorizado,

CLAUSULA 172
(Notificacées)

m
a
n
n

1. Todas as notificagdes ou comunicagdes efectuadas ao

abrigo do presente contrato de Investimento s6 serao vali-

das se forem feitas por escrito e enviadas para os seguintes ’
enderecos:

Estado, representado pela ANIP

Endereco: Rua Cerqueira Lukoki, n.° 25, 9.° andar,

Edificio Ministério da Industria;

y Telefone: +244 222 391 434/331 252

Fax:+244 222 393 381
ese E-mail: geral@anip.co.ao

_Investidores:—

 Enderego: Ruade Benguela, Bairro Sao Paulo,n.° 47,

__Municipio do Sambizanga, Provincia de Luanda.

__Telefone: +244 925 070 262 +244 929 367 552
<i 2,Qualquer alteragdo aos enderegos acima indicados

E ‘deverdser ‘prontamente comunicada, por escrito, a outra
eanes eats

ea
eek

   

  

   

justificados de interesse publico,0 Estado assegira Og

mento de uma indemnizac&o justa, pronto ¢ efecta

montante é determinado de acordo com as rograsded

aplicaveis, nos termos do disposto no n° 3 do artigo lhty

Lei do Investimento Privado.

1. Os «investidores» obrigam-se @ respeitaras ist

regulamentos em vigor, bem como 0S ce

tratuais e submete-se ao controlo das autoridadespe

tes, devendo prestar-Ihes todas as informagoes solic

nomeadamente:

   

   

  
    

   

  

  
   

 

CLAUSULA 197

(Deveres ¢ dircitos dos Investidores)

q) Respeitar os prazos fixados para aWe

capitais e para a implementa¢gao 00 pro

acordo com os compromissos assumidos, .

b) Aplicar o plano de contas ¢ as regras da conta

dade estabelecidas no Pais; a

c) Promover a formagao da méao-de-obra wae

a Angolanizacao a nivel das chefias € qu

nacionais.

2. Sem prejuizo dos direitos estabelecidos no preset

. - . ine
Contrato, os «Investidores» gozaraéo ainda dos segut
direitos:

a) A sociedade a constituigao gozara do estatuto &

sociedade de Direito Angolano; \
b) Total protecco e respeitopelo sigilo profissiow! |

bancario e comercial;
¢) Protecco da propriedade industrial e sobre tctt

as criagdes intelectuais. \
3. Nos termos do disposto no artigo 22.° da Lei no 20llt:

de 20 de Maio, os “Investidores” t&m direito a recoret ®
crédito apés a implementacio efectiva do projecto.

CLAUSULA 20:
(Infraccdes ¢ Sancics)

1. No ambito deste Co. ntrato de Investimento, 3prejuizo do disposto em outr pe0s Diplomas, em material ®Investimento Privado, constituem infraccdes os seguinl 4

4

‘



éRIE—N.” 73 — DE 28 DE AGOSTO DE2014
SE

q) Uso de contribuigdes provenientes do exterior para

finalidades diversas daquelas para que tenham

sido autorizadas;

b) A nao execucao do projecto dentro dos prazos

estabelecidos no presente Contrato ou da auto-

tizagao do investimento;

c) A pratica de actos de comércio for a do ambito

autorizado;

q) A pratica de facturagéo que permita a saida de

capitais ou iluda as obrigagdes a que a empresa

ou associacao esteja sujeita, designadamente as

de caracterfiscal;

e) Ando execucdo das ac¢des de formacao ou nado

substitui¢ao de trabalhadores expatriados por

nacionais nas condi¢des e prazos estabelecidos;

fA sobre-facturacaéo das maquinas e equipamentos

importados para os fins do projecto de investi-

mento. !

2.Sem prejuizo de outras sancdes especialmente previs-

ts por lei, as transgressOes previstas no numeroanterior sao

| pasiveis das seguintes san¢Ges:

a) Multa, correspondente em kwanzas, quevaria entre o

equivalente a USD 10.000.00 e USD 500.000.00,

sendo 0 minimo e o maximo e o maximoeleva-

dos para 0 triplo em caso de reincidéncia;

8) Revogacao da autorizacao do Investimento.

3, As competéncias e procedimentos inerentes a apli-

cagao € recursos sobre as sancGes sdo as estabelecidas nos

aigos 87.° € 88.°, ambos da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio.

CLAUSULA21.
(Resolugado de litigios)

I, Quaisquer litigios ou divergéncias relativas a vali-

dade, interpretacdo, cumprimento, altera¢do ou vigéncia do

presente Contrato de Investimento, bem comosobrea inter-

prlarao e aplicagao de quaisquerleis, decretos, regulamen-

los ou decisées com impacto sobre o mesmo, que surjam

entre 0 Estado e um ou ambososInvestidores Privados serao

submetidos 4 arbitragem, de acordo com estabelecido na

Lein. 16/03, de 25 de Jutho.

2.0Tribunal Arbitral sera constituido por 3 (trés) arbi-

ines, sendo um designado pelo(s) demandante(s), o Segundo,

pelo(s) demandado(s) e o terceiro, que desempenharaa fun-
(do de presidente, escolhido por acordo entre os 4rbitros
nomeados pelo(s) demandante(s) e demandado(s). Se os

_ dbitros nomeados pelo(s) demandante(s) e demandando(s)

nao chegarem a acordo quanto a pessoa a designarpara ter-

tir arbitro, o terceiro arbitro sera designado nos termos da
f lein® 16/03, de 25 de Julho.

| 3.0 Tribunal Arbitral funcionara em Luanda, Angola, e

decidir segundo a Lei Angolana.

4. Aarbitragem sera conduzida em Lingua Portuguesa.

| __ 5. 0s acérdaos, ordens ou decisées do tribunal arbitral

| serdo finais, vinculativos e irrecorriveis. As partes, desde

|} 4 renunciam ao direito de invocar qualquer imunidade ou
‘4privilégio de que possam gozarrelativamente aos acordos,

_ ordens ou decisdes do tribunal arbitral e comprometem-se

|} prontamente cumprir com as mesmas nos seus precisos

-_fermos,

he
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CLAUSULA 22:
(Lei aplicavel)

O Contrato de Investimento rege-se pela Lei Angolana,
designadamente pela Lei do Investimento Privado e demais
legislagao em vigor.

CLAUSULA232
(Entrada em vigor)

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assi-
natura.

CLAUSULA242
(Lingua do Contrato e exemplares)

1. As partes acordam que todos os documentos contra-

tuais, descritos na cldusula 20.7 assim como toda a docu-

mentagao que as mesmas venham trocar no ambito da sua

execucdo, deverdo estar em Lingua Portuguesa e em dois

exemplares.

2. Caso qualquer uma das partes produza ou invoque

algum documento em lingua estrangeira, este so sera eficaz

se traduzido para Lingua Portuguesa, sem prejuizo de, em

caso delitigio ou divida, prevalecer a contetido do docu-

mento original! sobre a traducao.

CLAUSULA 252
(Documentos contratuais)

1. O Contrato de Investimento, com os seus Anexos, € 0

CRIP contém todososdireitos e obrigagdes assumidas pelas

Partes, no que diz respeito a definigao e disciplina das rela-

goes entre si no Ambito do Contrato de Investimento,e pre-

valecem sobre quaisquer outros acordos ou entendimentos,

orais ouescritos, de sentidos diversos.

2. Qualquer alteragao ao Contrato de Investimento e os

seus Anexos,para ser valida, tera que constar de documento

escrito assinado por todas as Partes.

3. Em caso delitigio e/ou divergéncia de interpretacdo,

os anexos e o CRIP nao podem ser autonomamenteinterpre-

tadas e/ ou invocadas entre as Partes e/ou peranteterceiros.

4. Havendo contradicdes entre o contetido dos Anexos

e/ou do CRIP € 0 contrato de investimento, prevalecem as

Clausulas do Contrato de Investimento.

CLAUSULA26.3
(Documentos Anexos)

S&o partes integrantes do Contrato de Investimento os

Anexos seguintes:

a) Plano de Formacgado da Mao-de-Obra Nacional;

b) Plano de Substituigéo Gradual da Mao-de-Obra

Expatriada ;

c) Cronograma de Implementagao do Projecto,

Feito em Luanda, aos 26de Julho de 2013.

Pela Republica de Angola, A Agéncia Nacional para o

InvestimentoPrivado, Maria Luisa PerdigaGo Abrantes. —

Presidente do Conselho de Administracao.

Pelos Investidores, Satish Lallan Mishra. — \nvestidor/
Representante Legal.
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ANEXO |

Plano de Formacao da Forca de Trabalho Nacional
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Olin pcaleporst Profissional Formados  
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Formacio

   
  

    

 

Tempode
Formacio

 

 ‘Técnicos Superiores Em Contabilidade;

Engenharia Quimica;
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Angola
     12 Meses

Engenharia de Produgao e de Sistema.

Em Contabilidade;

Relagdes Publicas;

   Técnicos Médios

    
  
  

Tecnologias de Informagao e Recursos Hu-

manos.  
Administradores   

    

 

  
  Secretariado;

 

12 Meses
Relagdes Publicas e Marketing.

   

   

   

 

  

  

vie Bes Operarios Especializados Operagdes com Maquinas e Equipamento. 12 Meses

ANEXO II

Plano de Substituicao da Forca de Trabalho Expatriada
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ANEXOIll

Cronograma de Implementagao do Projecto    

 
  

 

   

Fea face eh me 0o daimplementacao e desenvolvimento do Projecto, ser realizado no prazo de 12 meses, confor

séesa Exccutar  I Trimestre de 2013        

 

; 2003
IL Trimestre de 20123 {Ll Trimestre de 2013 IV Trimestre de

aay

     

   

 

  

 

nas ¢ Equipamentos

m dosEquipamentos  
   

  

  

  

d , implementagao do projecto, Pela Republica de Angola, A Agéncia Nacional

)trimestre do corrente ano,

  

  

   

 

 

y : i Investimento Privado, Maria Luisa Perdigéao Abrantes.—'
da fabrica, apds apro-sa

   

G02 itis _ Presidente do Conselho de Admini x
deve seestenderate Inistragao,

f at Fe ayes By bi

emque pensamos

  
Pelos Investidores, Satish Lallan Mishra. —\

¢ e™ Representante Legal. :
   


