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Despacho n.° Â502/Í4
de 10 de Setembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com as disposições com
binadas dos n.051 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e das alíneas d) e l) do n.° 1 do 
artigo 3.° do Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, 
aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, de 4 de 
Dezembro, determino:

1. É Zulmira João Mitange da Rocha, Técnica Média 
de 1? Classe da Carreira Técnica Média deste Ministério, 
nomeada para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 
Chefe do Posto de Atendimento Fiscal do Kilamba da Direcção 
Nacional de Impostos deste Ministério.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Março de 2013.

O Ministro, Armando Manuel.

1 MINISTÉRIO DA CULTURA

Despacho n.° 1503/14
de 10 de Setembro

Havendo necessidade de adequar a organização e o fun
cionamento dos Grupos Carnavalescos, enquanto pessoas 
colectivas registadas junto das entidades competentes dos órgãos 
da Administração Local do Estado e orientar o cumprimento 
da legislação em vigor sobre as associações privadas;

Convindo criar as condições para a regularização da situação 
e natureza jurídica dos Grupos Carnavalescos Angolanos;

Após a auscultação à Comissão Nacional Preparatória 
do Carnaval;

Em conformidade com os poderes delegai^,, 

da República, nos termos das disposições 

artigo 137.° da Constituição da República 

artigo 2.° do Decreto Presidencial n.°6/10,del^ ■ 

e da alínea h) do n.° 2 do artigo 5.° doDeaet^ 

n.° 211 /10, de 27 de Setembro, determino:
ARTIGO L° B

(Forma dc constituição)
•

Os Grupos Carnavalescos devem constituas
$ 

pessoas colectivas, observando o previstopàt. 

jurídico das associações privadas, aprovado pelais 

de 18 de Janeiro, publicado na l.a sériedoD: 

República n.° 12.

ARTIGO 2.° 
(Competência dos órgãos eserviços)

Compete à Direcção Nacional de Acção Cultural,^ 

Provinciais da Cultura e os demais serviçosdaAte 

Local do Estado que asseguram os serviçoscultw 

panhamento, registo e suporte ao referido processo.'
ARTIGO 3.° Í

(Dúvidas c omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretâ • 

aplicação do presente Diploma serão resolvidas poiDs- 

da Ministra da Cultura.

ARTIGO 4.° 
(Entrada em vigor)

O presente Despacho entra em vigor na 
sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 10 de Julho de 2014.

A Ministra, Rosa Maria Martins da CruzeSiki
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Presidente da República
Decreto Presidencial n.° 251/14:

Aprova o Estatuto Orgânico do Instituto-Oftalmológico Nacional de 
Angola. — Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no 
presente Diploma.

Despacho Presidencial n.° 179/14:
Autoriza a construção do novo edifício sede do Ministério das Finanças, 

na zona baixa da Cidade de Luanda, situada entre a Rua Amílcar 
Cabral e a Rua da Ásia e entre a Rua Frederic Engels e a Rua Fernando 

Brique, e a celebração do contrato para a elaboração do projecto de 
arquitectura e engenharia para a construção do referido edifício, com a 
empresa DAR Angola Consultoria, Limitada, bem como a realização 
da despesa inerente ao contraio a celebrar e delega competência ao 
Ministro das Finanças para a prática de todos os actos relacionados 
com a celebração do referido contrato.

Assembleia Nacional
Resolução n.° 56/14:

Aprova a movimentação de Mawete João Baptista, do Grupo Nacional 
às Organizações Parlamentares Regionais, para o Grupo Nacional 
aos Parlamentos de África; Domingos Kajama, do Grupo Nacional 
aos Parlamentos de África, para o Grupo Nacional às Organizações 

Parlamentares Regionais; Armando da Cruz Neto, do Grupo Nacional 
aos Paises de Língua Portuguesa (CPLP), para o Grupo dos Parlamentos 
da América Central e do Norte; Ágata Maria Florindo Mbaka Raimundo, 

do Grupo dos Parlamentos da América Central e do Norte, para o Grupo 
Nacional aos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e designa Mawete 
João Baptista para Presidente do Grupo Nacional aos Parlamentos de 
África, em substituição de Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, 
e Armando da Cruz Neto para Presidente do Grupo Nacional aos 
Parlamentos da América do Norte e Central em substituição dc João 
Manuel Gonçalves Lourenço.

Ministérios da Administração 
do Território e da Educacão

Decreto Executivo Conjunto n.° 273/14:
Cria as Escolas do 1 Ciclo do Ensino Secundário de Calussinga c 

11 dc Novembro, situadas no Município do Andulo, Província 
do Bié, com 12 salas de aulas, 36 turmas, 3 turnos, e aprova o 
quadro de pessoal das Escolas criadas.

Decreto Executivo Conjunto n.° 274/14:
Cria as Escolas do Ensino Primário de Capina, Samango, Lomanda, 

Alanda-Lianjango, Salembe, Chipumu, Capeio, Chinhundo, Samunqui, 
Samihamba, Sacatanga, São Bento, Canhanola, Munda, Jundo, Bândua, 
Canduunga, Binja, Imbobol, Caluvalala, Chuingalambinda, Epamdi, 
Calupele, Vipupo, Satumbo, Calibongue, Cachambo, Chitalela, 
Sambungo e de Lomene 2, situadas no Município de Nharea, Província 
do Bié, com 6 salas de aulas, 12 turmas, 2 turnos e aprova o quadro 
de pessoal das Escolas criadas.

Dccrcto Executivo Conjunto n.° 275/14:
Cria a Escola do Ensino Primário e I Ciclo do Ensino Secundário de 

Cangolongolo, situadas no Município da Nharea, Província do Bié, 
com 6 salas de aulas, 12 turmas, 2 turnos, e aprova o quadro de 
pessoal da Escola criada.

Decreto Executivo Conjunto n.° 276/14:
Cria as Escolas do Ensino Primário da Chilata, Sambango, Salamba, 

Camahundu, Buli, Cangulo, Chilandi 2, Calima, Calanambelo, 
Bambi, Chipolocosso, Huminho, Calipangêla, Catala, Chiquito, 
Elavoco, Sacatala, Chivovo, Candumbo, Cambuale, Sohengue, 
Rique, Cahala, Santa-Ana, Samulisso, Chihusa, Duruma, Sapessi, 
Wuanga e de Ecoma, situadas no Município da Nharea, Província 
do Bié, com 6 salas de aulas, 12 turmas, 2 turnos, e aprova o quadro 
de pessoal das Escolas criadas.

Ministérios das Telecomunicações 
e das Tecnologias de Informação 

e da Ciência e Tecnologia
Despacho Conjunto n.° 1504/14:

Cria uma Comissão de Monitoramento e o Grupo Técnico de trabalhos 
para a transferência da raiz do Domínio. AO de Portugal para Angola.

Ministério das Finanças
Despacho n.° 1505/14:

Subdelega plenos poderes a Américo Miguel da Costa, Secretário Geral, 
para representar este Ministério na assinatura do Contrato de Adesão 
para o Licenciamento do Produtos Microsoft, que vincula a empresa 
MENSHEN — Consultoria, Formação e Sistemas de Redes, Limitada.

Ministério do Planeamento 
e do Desenvolvimento Territorial

Despacho n.° 1506/14:
Cria um Grupo de Trabalho para a Identificação e Criação de Condições 

para a elaboração do Plano Nacional de Ordenamento do Território 
— PNOT (GT-PNOT), supervisionado por Pedro Luís da Fonseca, 
com a assistência de Eduardo Juarez. Aguire.
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Despacho n.° J5Ú7114*.
Subúdega plenos poderes a Mdo Alberto Clemente Sambo, Director do 

Gabinete de Intercâmbio, para assinar os Contratos Administrativos de 
Provimento dos Candidatos seleccionados para a cobertura de vagas 
do Ensino Secundário do Sector da Educação na Província de Luanda.

Ministério da Cultura
Despacho n.° 1508/14:

Autoriza a abertura do concurso público, a nível nacional neste Ministério 
para o ano de 2014, nas modalidades de acesso e ingresso nas carreiras 
do regime geral e nomeia o Júri do concurso público encarregue de 
recrutar e seleccionar os candidatos ao referido concurso.

Despacho n.° 1509/14:
Autoriza a abertura do procedimento concursal relativo à empreitada de 

reabilitação e construção de gabinetes e do teco da Biblioteca Nacional 
de Angola e nomeia a Comissão de Avaliação.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Decreto Presidencial n.° 251/14 
de 11 de Setembro

Considerando que o artigo 31.° da Lei n.° 21 -B/92, de 28 

de Agosto, prevê a possibilidade dos hospitais adquirirem 

personalidade jurídica e a autonomia administrativa e finan

ceira a definir por lei;
Tendo em conta que o Decreto n.° 41/02, de 9 de Agosto, 

converte em Institutos Públicos os Hospitais Centrais, dotando- 

-os de autonomia administrativa financeira e patrimonial;
Considerando que o Decreto Presidencial n.° 260/10, 

de 19 de Novembro, que aprova o Regime Jurídico da Gestão 
Hospitalar define as Bases de Estruturação, Coordenação, 
Organização e Funcionamento dos Hospitais;

Havendo necessidade de se estabelecer e adequar as Regras 
de Organização e Funcionamento do Instituto Oftalmológico 
Nacional de Angola ao disposto no Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) 
do artigo 120.° e do n.° 1 do artigo 125.°, ambos da Constituição 
da República de Angola, o seguinte:

ARTIGO l.°
(Aprovação)

É aprovado o Estatuto Orgânico do Instituto Oftalmológico 

Nacional de Angola, anexo ao presente Decreto Presidencial 
e que dele é parte integrante.

ARTIGO 2.°
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no 

presente Diploma.

ARTIGO 3.°
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas 
pelo Presidente da República.

ARTIGO 4.° 
(Entrada cm vigor) 

o presente Diploma entra em Vlêornaáto 
Apreciado em Conselho de Ministros 5 

aos 28 de Maio de 2014. ’ v

Publique-se.

Luanda, a 1 de Agosto de 2014.
O Presidente da República, José Eduardobs^

ESTATUTO ORGÂNICO DO INSTCliiu ■. 
OFTALMOLÓGICO NACIONAL

CAPÍTULO 1
Disposições Gerais

ARTIGO l.° |

(Definição c natureza)

1. O Instituto Oftalmológico Nacional deAn^
viadamente designado por «IONA», é um estabta 

especializado de referência nacional quétemeomo^ 
a prestação de assistência de saúde no domíniodapretttá 

diagnóstico de patologias de foro oftalmológico,bemacu.• 

tratamento especializado e complexo de pacientespotf, 

de doenças oftalmológicas. j

2. O Instituto é uma pessoa colectiva de direitopí^, 

dotada de autonomia administrativa, financeira epatnrn^ 
cuja capacidade jurídica abrange todos os direitoseobn^, 

necessários ao cumprimento das suas atribuições.

ARTIGO 2.°
(Objectivos) i

O IONA tem os seguintes objectivos:
a) Prestar assistência médica e de enfermagem^

cializada de excelência, respeitando o 
atendimento de acordo com as prioridades tl*- 

e standards nacionais de tempo de espera,
b) Especializar médicos e outros profissionaisdes^

em oftalmologia, cirurgias e facultaráreis&i 

estágios de especialidade;
c) Ser um serviço de referência nacional na área

assistência oftalmológica, considerando semp, 

como meta a excelência através da avaliação^ 
manente do estado da arte, desenvolverprojecto ,̂ 

investigação científica e creditação internacional- -

ARTIGO 3.°
(Princípios)

O IONA e os seus colaboradores, no desenvolvimento^ 
sua actuação, regem-se pelos seguintes princípios:

a) Humanização na prestação de serviços;
b) Ética e deontologia profissional;

c) Respeito pelas diferenças;
d) Valorização, capacitação e desenvolvimento dos

recursos humanos;
e) Trabalho em equipa multidisciphnar e multiprofissionat
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f) Zelo com o património público;
g) Comprometimento dos funcionários e parceiros com

os valores do Hospital;
h) Pontualidade.

ARTIGO 4.°
(Atribuições)

OIONA tem as seguintes atribuições:
a) Assegurar permanentemente a assistência médica e

medicamentosa em oftalmologia;
b) Assegurar a implementação das políticas, progra

mas e pianos nacionais na prevenção das doen
ças oftalmológicas, bem como o seu tratamento 
especializado;

c) Realizar as acções de formação e investigação no
domínio da oftalmologia;

d) Propor normas de actuação clínica, laboratorial,
investigação, pedagógica e laboral no que se refere 
a prevenção e combate às doenças oftalmológicas 
e o tratamento das mesmas;

e) Colaborar com os organismos nacionais e interna
cionais que actuam na área da oftalmologia;

J) Zelar pelo desenvolvimento dos profissionais e 
auto-satisfação;

g) Exercer as demais atribuições estabelecidas por lei 
ou determinadas superiormente.

ARTIGO 5.°
(Legislação aplicável)

O Instituto rege-se, entre outros diplomas, pelo presente 
Estatuto e pela seguinte legislação:

a) Lei n.° 21 -B/92, de 28 de Agosto, sobre as Bases do
Sistema Nacional de Saúde;

b) Decreto Legislativo Presidencial n.° 3/13, de 23
de Agosto, que estabelece as Regras de Criação, 
Estruturação, Organização e Extinção dos Servi
ços da Administração Central do Estado e demais 
organismos legalmente equiparados;

c) Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, de 25
de Junho, que estabelece as Regras de Criação, 
Estruturação e Funcionamento dos Institutos 
Públicos;

d) Decreto Presidencial n.° 260/10, de 19 de Novembro,
sobre o Regime Jurídico da Gestão Hospitalar;

e) Decreto n.° 41/02, de 9 de Agosto, que transforma
algumas Instituições Sanitárias em Institutos 
Públicos;

j) Decreto n.° 54/03, de 5 de Agosto, que define o 
Regulamento Geral das Unidades Sanitárias do 
Serviço Nacional de Saúde.

ARTIGO 6.°
(Tutela c superintendência)

0 IONA funciona sob tutela e superintendência do Ministério 
da Saúde, exercidas de acordo com os artigos 10.° e 11.° do 
Decreto Presidencial n.° 260/10, de 19 de Novembro.

CAPÍTULO II 
Organização em Gerai

ARTIGO 7.°
(Estrutura orgânica)

A estrutura orgânica do IONA compreende os seguintes 
órgãos e serviços:

1. Órgão Deliberativo: 

Conselho Directivo.
2. Órgãos de Direcção:

a) Director Geral;
b) Direcção Clínica;
c) Direcção de Enfermagem;
d) Direcção Pedagógica e Científica;
e) Administração.

3. Órgão Consultivo:

Conselho Geral.
4. Órgão de Fiscalização:

Conselho FiscaL
5. Órgãos de Apoio Técnico:

a) Conselho Clínico;
b) Conselho de Enfermagem;
c) Conselho Administrativo;
d) Conselho Pedagógico Científico.

6. Comissões Especializadas:
a) Comissão de Ética e Deontologia;

b) Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar;
c) Comissão de Farmácia e Terapêutica (Padronização

de Medicamentos e Gastáveis);
d) Comissão de Humanização e Qualidade dos Serviços.

CAPÍTULO III
Organização em Especial

SECÇÃO I
Conselho Directivo

ARTIGO 8.°
(Composição e funcionamento)

1.0 Conselho Directivo é o órgão deliberativo composto 

pelos seguintes membros:
a) Director Gerai que, o preside;

b) Director Clínico;
c) Director de Enfermagem;

d) Director Pedagógico e Científico;

e) Administrador.

2. O Presidente pode convidar a participar nas reuniões 

do Conselho Directivo quaisquer funcionários do Instituto ou 

individualidades, cujo parecer entenda necessário.

3.0 Conselho Directivo reúne-se ordinariamente de 3 (três) 

em 3 (três) meses e extraordinariamente, sempre que convocado 
pelo seu Presidente.
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ARTIGO 9.°
(Competências)

O Conselho Directivo tem as seguintes competências:

a) Aprovar o plano estratégico, os planos anuais e os 

documentos de prestação de contas;

b) Aprovar o projecto de orçamento e as fontes de 
gerência a serem submetidos ao Órgão de Tutela 

do Instituto;

c) Aprovar os regulamentos internos;

d) Apreciar previamente os projectos para celebração

de contratos-programa internos e externos;

e) Abordar todas as questões relacionadas com aspectos

estruturais, materiais e humanos que lhe sejam 

apresentadas pelos diversos órgãos do Instituto 

ou por outras instâncias;

j) Definir as linhas de orientação a que devem obedecer 

a organização e o funcionamento do Instituto, nas 

áreas clínicas e não clínicas, propondo a criação 

de novos serviços, a extinção ou a modificação 

dos já existentes;
g) Definir as regras atinentes à assistência prestada aos 

doentes, assegurar o funcionamento articulado dos 
serviços de assistência e garantir a qualidade e a 

prontidão dos cuidados de saúde prestados pelo 
Instituto;

h) Promover a realização, sob proposta do Director 
Clínico, da avaliação externa do cumprimento 
das orientações clínicas relativas à prescrição de 
medicamentos e meios complementares de diag
nóstico e terapêutica, bem como dos protocolos 
clínicos adequados às patologias mais frequentes, 
em colaboração com as ordens dos profissionais 
envolvidas e instituições nacionais e internacio
nais de índole científica de reconhecido mérito;

i) Autorizar a introdução de novos medicamentos e 
de outros produtos de consumo hospitalar com 
incidência significativa nos planos assistenciais 
e económicos;

—---------- -—----------21^22^4

n) Garantir a execução das políticas 
recursos humanos, designadamente^; 

à sua admissão, nomeação, dispensa,^ 
regime de trabalho e horário, feitas,^ t 
segurança e incentivos; 2 (

o) Exercer as demais competências estatal^ ( 

lei ou determinadas superiormente. V

SECÇÃO II I i
Director Geral ■ (

ARTIGO 10.° I
(Definição e provimento) j

1.0 Director Geral é uma individualidade derec<. 
mérito, com o grau académico de licenciatura,fornia^ 

gestão hospitalar, experiência e capacidade adequadas^ 

funções a desempenhar no Instituto. |
2. O Director Geral é nomeado em comissão 

por um período de 3 (três) anos renovável, por Despafe
|

Ministro da Saúde. |
3. No exercício das suas funções, em caso de ausêncua, 

impedimento, o Director Geral é substituído pelo DirecloiOW

ARTIGO ll.°
(Competências)

O Director Geral tem as seguintes competências:
a) Representar o Instituto em juízo e fora dele; |
b) Coordenar e dirigir todas as actividades do Imitei

mediante a planificação, controlo e avaliaçànij. 

seu funcionamento no âmbito dos seusDeW 

mentos, tendo em atenção os serviços que
c) Executar as políticas e os programas de saúdei’

Instituto;
d) Elaborar o plano estratégico e os planos anuais

Instituto, incluindo os respectivos orçamentos^ 
submetê-los à aprovação do Conselho DirectW

e) Propor a nomeação e exoneração dos titularei

cargos de direcção e chefia;
j) Assinar o contrato de provimento de pessoal;
g) Elaborar normas internas que se mostrem necessánas

j) Aprovar a criação de comissões especializadas e a
indicação dos seus integrantes e responsáveis;

k) Velar para que a assistência no Instituto seja desen
volvida dentro das normas éticas que presidem a 
assistência sanitária;

l) Decidir sobre a realização de ensaios clínicos e
terapêuticos, ouvida a Comissão de Ética e Deon
tologia, sem prejuízo das disposições aplicáveis;

m) Controlar e dar respostas às queixas e reclamações
que sejam formuladas pelos utentes sobre a assis
tência recebida, bem como determinar medidas 
sancionatórias no caso dos pagamentos irregulares 
realizados pelos doentes ao pessoal do instituto;

ao funcionamento dos serviços;
h) Fazer cumprir as disposições legais e regulamen

tares aplicáveis;
i) Prestar contas sobre o programa de trabalho eo

orçamento executado;
j) Planificar e garantir a manutenção do instituto;
k) Adoptar medidas para possibilitar a continuidade

do funcionamento do Instituto, especialmenK 
nos casos de calamidade, emergência e outras 
circunstâncias especiais;

l) Assinar contratos-programa internos e externos'
m) Exercer as demais competências estabelecidas’^

lei ou determinadas superiormente.
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ARTIGO 12.°
(Gabinete dc Apoio ao Director Geral)

1. 0 Gabinete de Apoio ao Director Geral é o órgão de 
apoio directo e pessoal que assegura a actividade do Director 
Geral, no seu relacionamento com os órgãos e serviços internos 
do Instituto e com outras entidades públicas ou privadas.

2. As funções de assessoria jurídica, segurança interna, 
marketing e cooperação internacional, gestão de informação 
e documentação estão integradas no Gabinete de Apoio ao 
Director Geral, dirigido por um Chefe de Gabinete com a 
categoria de Chefe de Departamento.

3.0 Gabinete de Apoio ao Director Geral é composto por 
um jurista, um técnico de marketing e cooperação internacional 
eum técnico de comunicação social.

ARTIGO 13.®
(Gabinete do Utente)

0 Gabinete do Utente é o órgão de apoio ao Director Geral, 
ao qual compete o seguinte:

a) Informar aos utentes os seus direitos e deveres rela
tivos aos serviços de saúde;

b) Sensibilizar os profissionais sobre a importância da
qualidade dos serviços de saúde prestados ao utente;

c) Receber e tramitar as reclamações, sugestões, queixas
e outros pronunciamentos sobre o funcionamento 
e organização dos serviços e sobre o comporta
mento dos profissionais;

d) Redigir as reclamações orais feitas nos termos da
alínea anterior, quando o utente não pode ou não 
saiba fazê-lo;

e) Encaminhar ao Director Geral ou aos respectivos ser
viços as reclamações e sugestões dos utentes, com 
vista ao melhoramento da prestação de serviços;

j) Efectuar o tratamento estatístico e a avaliação das 
exposições apresentadas;

g) Exercer as demais competências estabelecidas por 
lei ou determinadas superiormente.

SECÇÃO III
Direcção Clínica

ARTIGO 14.°
(Definição e composição)

LA Direcção Clínica é o órgão encarregue de dirigir, 
coordenar e supervisionar todas as actividades dos Serviços 
Clínicos e Técnicos.

2. A Direcção Clínica é dirigida por um Director, escolhido 
mediante eleição prévia, dentre médicos especialistas de reco
nhecida idoneidade moral e cívica, do quadro permanente da 
carreira médica hospitalar, com a categoria de chefe de serviço 
ou, se não existir, com a categoria inferior, pertencentes ao 
Serviço Nacional de Saúde.

3.0 Director Clínico do Instituto é nomeado, em comissão 
de serviço, por Despacho do Ministro da Saúde, sob proposta 
do Director Geral, por um período de 3 (três) anos renovável.

4. À Direcção Clínica são adstritos os seguintes serviços:
a) Serviços Clínicos e Técnicos;
b) Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica;
c) Serviço de Admissão e Arquivo Médico-Estatístico.

ARTIGO 15.° 
(Competências do Director Clínico)

O Director Clínico tem as seguintes competências:
a) Dirigir, supervisionar, coordenar e assegurar o

funcionamento dos serviços médicos e outros 
serviços clínicos, propondo ao Director Geral as 
medidas necessárias para o melhor funcionamento 
do Instituto;

b) Compatibilizar, do ponto de vista técnico, os planos
de acção global do IONA;

c) Detectar permanentemente, no rendimento assistencial
do Instituto, os eventuais pontos de estrangula
mento, tomando ou propondo medidas adequadas 
para o seu melhor funcionamento;

d) Fomentar a ligação, articulação e colaboração entre
os serviços de prestação de cuidados clínicos, com 
vista a ser obtido o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis através de uma utilização 
não compartimentada da capacidade instalada;

e) Resolver os conflitos que surjam entre os serviços
de acção médica;

f) Apreciar o processo de admissão e promoção do
pessoal médico e de diagnóstico e terapêutica;

g) Promover acções que valorizem o pessoal médico
e de diagnóstico e terapêutica;

h) Zelar pelo cumprimento dos programas ou normas
nacionais sobre as patologias mais frequentes, 
garantindo o cumprimento dos respectivos pro
tocolos clínicos, incluindo a prescrição de medi
camentos e meios complementares de diagnóstico 
aprovados;

i) Coordenar a elaboração dos protocolos clínicos;
j) Aprovar medidas sobre o diagnóstico e o tratamento

em cada serviço, assegurando a viabilidade, a qua
lidade e a relação custo-benefício da assistência, 
sempre que se mostre conveniente e não existam 
programas ou normas nacionais sobre a matéria;

k) Desenvolver a implementação de instrumentos de
garantia de qualidade técnica dos cuidados de 
saúde prestados aos utentes;

l) Velar pela observância da ética e deontologia médica
e decidir sobre qualquer dúvida ou omissão nessa 
matéria, enquanto se aguarda o competente pro
nunciamento da Comissão de Ética e Deontologia;

m) Velar pelo desenvolvimento das carreiras médicas
e de diagnóstico e terapêutica;



n) Aprovar o plano de férias dos médicos e outros 

profissionais sob o seu pelouro;

o) Avaliar e aprovar as escalas de urgência e consultas 

externas do pessoal do seu pelouro;

p) Colaborar com os demais órgãos do Instituto nas 

actividades de formação e investigação permanente;

q) Emitir parecer técnico sobre as acções desenvolvi

das nas áreas e em todos os assuntos de interesse

comum;

r) Coordenar o processo de elaboração do plano de 

acção anual dos serviços sob sua responsabilidade;

s) Elaborar os regulamentos internos dos serviços sob 

sua responsabilidade;

t) Propor ao Director Geral a criação de comissões

especializadas da sua esfera de actuação;

u) Presidir o Conselho Clínico e as comissões especiali

zadas que sejam criadas na sua esfera de actuação;

v) Exercer as demais competências estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente.

SUBSECÇÃO 1
Serviços da Direcção Clínica

ARTIGO 16.°
(Serviços Clínicos e Técnicos)

1. Aos Serviços Clínicos e Técnicos incumbe, com a sal
vaguarda das competências técnicas e científicas atribuídas a 
outros serviços, planear e dirigir toda a actividade do respectivo 
serviço de acção médica, sendo responsável pela correcção e 
prontidão dos cuidados de saúde a prestar aos doentes, bem 
como pela utilização e eficiente aproveitamento dos recursos 
postos à sua disposição.

2. Os Serviços Clínicos e Técnicos são dirigidos por médicos 
especialistas dos correspondentes serviços, com o cargo de 
Director de Serviço, nomeados por Despacho do Ministro 
da Saúde, sob proposta do Director Geral e classificam-se 
em dois grupos:

a) Serviços Ambulatórios que compreende:
I. Oftalmologia
í. Pólo Anterior;
ii. Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo;
Ui. Glaucoma;
iv. Retina;
v. Oculoplástica e Oncologia.
II. Oplometria

h) Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica 
que compreende:
i. Laboratório de Análises Clínicas;
ii. Farmácia;
Ui. Imagíologia;
iv. Central de Esterilização;
v. Bloco Operatório.
III. Serviço de Internamento,

3-OSSe™çosaínrae (

seguintes competências:
a) Elaborar o Regulamento^^

b) Definir a organização da prestação de

saúde e orientar, a observância 

tidas pelas entidades competentes; ■

c) Elaborar o plano anual de actividades

orçamento; I
d) Analisar mensalmente os desvios verificado^ 

actividade esperada e às verbas orçamen^ 

fim de corrigi-los ou, se necessário,propo^. 
das correctivas ao Director Clínico; |

e) Assegurar a produtividade e eficiência dos#

de saúde prestados e procederá sua avfc 

sistemática; |
f) Promover a aplicação dos programas deco# 

qualidade e de produtividade, zelando pela k. 

ria contínua da qualidade dos cuidados»:

g) Garantir a organização e constante actuafofc 

dos processos clínicos, designadamente,»',: 
da revisão das decisões de admissãoedeM 

mantendo um sistema de codificação 

atempado das altas clínicas,
h) Propor ao Director Clínico a realização deaifcl

rias clínicas; !
i) Garantir a actualização das técnicas utilizadas,pt®j

vendo, por si ou propondo aos órgãos cornai, 

as iniciativas aconselháveis para a valorizai 

o aperfeiçoamento e a formação profissional^ 

pessoal do Serviço; I

j) Organizar e supervisionar todas as actividades | 

formação e investigação;
k) Tomar conhecimento e determinar as medidas ade

quadas em resposta às reclamações apresentadas 

pelos utentes;
l) Assegurar a gestão adequada dos recursos humanos, 

incluindo a avaliação interna do desempenho 

global dos profissionais, dentro dos parâmetros 

estabelecidos;
m) Exercer o poder disciplinar sobre todo o pessoal 

do seu serviço, independentemente do regime de 
trabalho que o liga ao Instituto;

n) Promovera observância das leis, dos regulamentos 
e das normas aplicáveis, bem como o acontpanha- 
mento dos objectivos globais definidos-

dos bens e equipan ' Pr°V'denCÍar a gestão
e equipamentos do serviço;
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p) Assegurar a gestão adequada e o controlo dos con
sumos dos produtos mais significativos, nomea
damente medicamentos e material clínico;

q) Exercer as demais competências estabelecidas por
lei ou determinadas superiormente.

4.0 Director dos Serviços Clínicos e Técnicos pode dele
gar as suas competências, noutros médicos especialistas do 
serviço, reservando para si o controlo da actividade do mesmo.

ARTIGO 17.°
(Serviços dc Apoio ao Diagnóstico c Terapêutica)

1. Os Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica 
realizam os processos assistenciais próprios de cada uma das 
especialidades ou valências.

2. Os Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica 
agrupam o pessoal médico especializado e os respectivos 
técnicos de diagnóstico e terapêutica, que desenvolvem as 
suas funções nas respectivas áreas de trabalho.

3. Os Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica do 
Instituto são dirigidos por um médico, nomeado, em comissão 
de serviço por Despacho do Ministro da Saúde, sob proposta 
do Director Geral, por um período de 3 (três) anos renovável 
dentre especialistas do correspondente serviço, o qual exerce 
o cargo de Director dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico 
e Terapêutica.

ARTIGO 18.°
(Serviço dc Admissão c Arquivo Medico-Estatístico)

1.0 Serviço de Admissão e Arquivo Médico-Estatístico 
é a área encarregue de coordenar o processo de recolha, tra
tamento e disseminação centralizada da informação relativa 
a todos os doentes assistidos pelo Instituto.

2.0 Serviço de Admissão e Arquivo Médico-Estatístico 
tem as seguintes competências:

a) Registar e codificar a entrada do utente no Instituto,
seja através dos Serviços de Urgência, das Consul
tas Externas, do Internamento, de Apoio ao Diag
nóstico e Terapêutica ou de qualquer outra área;

b) Traçar o percurso do doente no Instituto até à sua
saída e realizar a respectiva contabilidade;

c) Informar os utentes sobre o funcionamento das
diversas áreas do Instituto;

d) Orientar os utentes sobre as formas de contacto com
as equipas de prestação de cuidados;

e) Identificar as mudanças dos indicadores hospitala
res, prestando informação atempada ao Conselho 
Directivo;

J) Exercer as demais competências estabelecidas por 
lei ou determinadas superiormente.

ARTIGO I9.°
(Processos assistenciais)

1. Nos Processos Assistenciais intervêm directamente 
diferentes profissionais de saúde, nomeadamente:

a) Médicos;
b) Enfermeiros;

c) Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica;
d) Pessoal de Apoio Hospitalar.

2. Os processos assistenciais são da responsabilidade de 
um médico, assistido pelo pessoal das carreiras mencionadas 
no número anterior.

SECÇÃO iv
Direcção dc Enfermagem

ARTIGO 20.°
(Definição e composição)

1. A Direcção de Enfermagem é o órgão encarregue de 
dirigir, coordenar e supervisionar todas as actividades dos 
serviços de enfermagem.

2. A Direcção de Enfermagem é dirigida por um Director 
com o nível mínimo académico de bacharel em enfermagem.

3. O Director de Enfermagem é nomeado em comissão 
de serviço por um período de 3 (três) anos renovável, por 
Despacho do Ministro da Saúde, sob proposta do Director Geral.

4. No exercício das suas funções, o Director de Enfermagem 
é coadjuvado por dois supervisores, sendo um responsável 
pela Área do Internamento e outro para o Ambulatório.

5. O Director de Enfermagem é responsável pelas activi
dades de enfermagem em todos os serviços, nomeadamente:

a) Salas de Internamento;
b) Serviços de Urgência e Consultas Externas;
c) Bloco Operatório e Esterilização;
d) Unidades de Cuidados Intensivos;
e) Unidades de Cuidados Paliativos;
f) Outras áreas de acordo com a Unidade Hospitalar.

ARTIGO 21.°
(Objectivos dos Serviços de Enfermagem)

Os Serviços de Enfermagem prosseguem os seguin
tes objectivos:

d) Prover assistência de enfermagem ao utente, por 
meio da utilização racional de procedimentos, 
de normas e rotinas, bem como de tratamento e 
terapêutico específico de enfermagem, num con
texto multiprofissional;

b) Assistir o utente, utilizando uma metodologia de 
trabalho fundamentalmente representada pelos 
planos globais ou individuais de assistência.

ARTIGO 22.°
(Competências do Director dc Enfermagem)

O Director de Enfermagem tem as seguintes competências:
d) Dirigir, orientar, supervisionar e coordenar os ser

viços de enfermagem, velando pela correcção e 
qualidade técnica e humana dos cuidados prestados;

b) Apoiar os enfermeiros responsáveis pelos serviços
na elaboração e implementação de planos de 
trabalho, formação em serviço e de prestação de 
cuidados de saúde;

c) Aprovar as escalas elaboradas pelos enfermeiros-chefes;
d) Velar pela observância da ética e deontologia de

enfermagem;
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e) Cohborar na resolução de conflitos, bem como 

aprovar o plano de férias anual do pessoal sob 

seu pelouro;

fi Colaborar com o Director Pedagógico e Científico

nos planos de formação dos enfermeiros;

g) Definir padrões e indicadores de avaliação dos cui

dados de enfermagem prestados;

h) Coordenar a elaboração dos protocolos e rotina de 

enfermagem;

i) Participar no processo de admissão e promoção do

pessoal de enfermagem, em conformidade com 

a legislação em vigor sobre a respectiva carreira;

j) Promover a actualização e a valorização profissional

do pessoal de enfennagem;

k) Colaborar com a direcção do Instituto na elaboração 

e implementação de planos de acção no domí

nio da actualização e valorização do pessoal de 

enfermagem;
l) Definir padrões e indicadores de avaliação dos cui

dados de enfermagem prestados;m) Presidir o Conselho de Enfermagem;n) Exercer as demais competências estabelecidas por

lei ou determinadas superiormente.

ARTIGO 23.°
(Enfermeiro Supervisor)

1.0 Enfermeiro Supervisor é nomeado pelo Ministro da 

Saúde, sob proposta do Director Geral, dentre enfermeiros 

com perfil e capacidade requeridos para o cargo.

2. Os serviços de enfermagem são supervisionados por 

enfermeiros responsáveis pelas seguintes áreas:

a) Ambulatório;b) Internamento.

3.0 Enfermeiro Supervisor tem as seguintes competências:

a) Colaborar com o Director de Enfermagem na defi

nição dos padrões de assistência de enfermagem 

para o Instituto;b) Supervisionar os cuidados de enfermagem e coor

denar tecnicamente a actividade nas suas respec

tivas áreas;

c) Participar no processo de admissão de enfermeiros

e na sua distribuição pelos serviços, tendo em 

conta as necessidades quantitativas e qualitativas;d) Avaliar os Enfermeiros-Chefes e participar exten

sivamente na avaliação dos outros enfermeiros;

e) Colaborar na preparação de planos de acção e respec

tivos relatórios das áreas e promover a utilização 

optimizada dos recursos, com especial relevo para 

o controlo dos consumos;

------- -—---
j) Incrementar métodos de trabalho 

melhor desempenho do pessoal áe «3 
e responsabilizar-se pela garantia^ 

dos cuidados de enfermagem prestai®^ 

pectivas áreas; |

g) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento

Enfermagem; I

h) Promover a divulgação da informação

para o pessoal de enfermagem;
i) Exercer as demais competências estabelecida^

lei ou determinadas superiormente. 

ARTIGO 24.° >
(Enfermeiro-Chefe) |

1. Cada Serviço Clínico conta com um EnfermekoCféi- 

nomeado pelo Ministro da Saúde, sob proposta do W 

Geral, dentre enfermeiros de reconhecido mérito, expeàv 

e capacidades adequadas às funções do serviço em® t
2. O Enfermeiro-Chefe tem as seguintes competênciaa) Programar as actividades de enfermagem,defiw

as obrigações específicas dos enfermeiros,tej 

como do pessoal de apoio hospitalarsoM 

responsabilidade; '
b) Colaborar na preparação do plano de acção,M

posta do respectivo orçamento e contribuirei 

a sua execução;c) Promover a utilização racional dos recursos»;
nómicos, dando particular atenção ao contr* 

dos consumos e motivando nesse sentido lodo* 

pessoal da Unidade;
d) Propor medidas destinadas à adequar os recurs^J

humanos disponíveis às necessidades, nomeai | 

mente no processo de elaboração de horários* 

do plano de férias;e) Acompanhar a visita médica, fazendo anotações*

interpretar todas as indicações dadas pelo corp

clínico;
f) Manter a disciplina do pessoal sob sua orientação*

assegurar o cumprimento integral do Regulamento

Interno de Enfermagem;
g) Distribuir tarefas concretas aos enfermeirosefl

função do horário de trabalho;
h) Propor o nível e o tipo de qualificação exigíveis ao 

pessoal de enfermagem, em função dos cuidados 
de enfermagem a prestar;

# Elaborar as escalas de serviço e o plano de férias dos 

enfermeiros e do pessoal de apoio hospitalar sob 

sua responsabilidade;
J) Manter informado o Enfermeiro Supervisor sobre 

todos os assuntos relevantes do serviço;
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k) Elaborar e apresentar os relatórios mensal, trimes

tral, semestral e anual ao Enfermeiro Supervisor 

da sua área;
l) Exercer as demais competências estabelecidas por

lei ou determinadas superiormente.

ARTIGO 25.°
(Unidades dc Enfermagem)

1. As Unidades de Enfermagem são grupos de enfermeiros 
de todas as categorias, hierarquicamente organizados em 
cada serviço, assegurando os cuidados de enfermagem, o 
cumprimento dos tratamentos prescritos e a realização dos 
exames complementares necessários.

2. As Unidades de Enfermagem desenvolvem as suas 
actividades em todas as áreas assistenciais, proporcionando 
de forma contínua cuidados de enfermagem aos doentes, sob 
orientação médica.

3. As Unidades de Enfermagem são dirigidas pelo Director 
de Enfermagem.

SECÇÃO V

Direcção Pedagógica e Científica

ARTIGO 26.°
(Definição e composição)

1. A Direcção Pedagógica e Científica é o órgão encarregue 

de dirigir, coordenar e supervisionar todas as unidades de 
formação e investigação.

2. A Direcção Pedagógica e Científica é dirigida por um 

Director, escolhido dentre médicos especialistas do serviço 

nacional de saúde, com idoneidade cívica, moral e profissional 

reconhecida, de preferência com formação ou experiência na 
docência ou investigação.

3. O Director Pedagógico e Científico é nomeado, em 

comissão de serviço, por Despacho do Ministro da Saúde 

sob proposta do Director Geral, por um período de 3 (três) 
anos renovável.

4. No exercício das suas funções, o Director Pedagógico 

e Científico é coadjuvado por dois Chefes de Departamento.

ARTIGO 27.°
(Competências do Director Pedagógico e Científico)

O Director Pedagógico e Científico tem as seguin
tes competências:

a) Promover a inserção das actividades de ensino,
formação investigação permanente para o pessoal 
dos diversos níveis, com o objectivo de qualificar 
a prestação de cuidados de saúde;

b) Dirigir o programa de internato médico complementar
desenvolvido no Instituto e coordenar as activida
des com o Conselho Nacional de Especialização 
Pós-Graduada em Ciências Médicas e os Colégios 
de Especialidade da Ordem dos Médicos;

c) Integrar os estudantes em formação pré-graduada,
de acordo com os protocolos estabelecidos com 
as instituições de ensino;

d) Implementar outras iniciativas de ensino, formação
e superação técnica dos quadros do Instituto, pro
postas pelos Directores Clínico, Enfermagem e 
pelo Administrador;

e) Propor ao Conselho Directivo todas as medidas que
julgar necessárias para o desenvolvimento das 
actividades da sua esfera de actuação;

j) Coordenar e homologar os estágios profissionais;
g) Representar o Instituto, por delegação do Director

Geral, junto das instituições de ensino ou de inves
tigação na Área das Ciências de Saúde;

h) Colaborar com os Directores Clínico, Enfermagem
e com o Administrador na elaboração dos planos 
de formação dos trabalhadores adstritos às res
pectivas áreas;

i) Interagir com os Directores Clínicos, de Enfermagem
e com o Administrador na adequação do ensino 
e aprendizagem aos recursos humanos e meios 
disponíveis;

j) Presidir o Conselho Pedagógico-Científico e às comis
sões especializadas criadas para a realização de 
actividades de ensino ou investigação;

k) Exercer as demais competências estabelecidas por
lei ou determinadas superiormente.

ARTIGO 28.°
(Actividade docente e investigadora)

1.0 Instituto, em coordenação com os órgãos competentes, 
desenvolve 3 (três) tipos de formação:

a) Formação básica dos profissionais de saúde ou
pré-graduação;

b) Formação de pós-graduação especializada dos pro
fissionais de saúde;

c) Formação contínua para o pessoal (clínico, técnico,
administrativo e de apoio hospitalar).

2. Para desenvolver as actividades de formação e inves
tigação, o Instituto pode estabelecer acordos com hospitais, 
universidades, escolas de enfermagem correspondentes, 
bem como outras instituições da área de ensino, no País e no 
estrangeiro em que são definidos o financiamento, o plano e 
programa de estudos, o currículo de cada formação, o respectivo 
corpo docente e o mecanismo de certificação.

3. A formação especializada dos médicos rege-se pelo 
Regulamento dos Internatos Complementares.

ARTIGO 29.° 
(Organização)

A Direcção Pedagógica e Científica compreende a 
seguinte estrutura:

a) Departamento de Pré e Pós-Graduação;
b) Departamento de Formação Pennanente e Investigação.
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ARTIGO 30.°
(Departamento dc Pré e Pós-Graduação)

1.0 Departamento de Pré e Pós-Graduação tem as 

seguintes competências:

a) Supervisionar as actividades relativas ao estágio dos 

profissionais de saúde desenvolvidas no Instituto 

por instituições públicas e privadas de ensino;

b) Manter actualizados os processos individuais dos

formandos;

c) Proporcionar apoio administrativo às actividades de

pré e pós-graduação;

d) Promover e preparar os aspectos administrativos e

logísticos para a realização de eventos científicos 

em coordenação com o Departamento de Forma

ção e Investigação Permanente;

e) Emitir pareceres sobre as actividades do Departamento;

fi Exercer as demais competências estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente.
2.0 Departamento de Pré e Pós-Graduação é dirigido por 

um Chefe de Departamento, escolhido dentre funcionários 

licenciados, nomeado em comissão de serviço por Despacho 

do Ministro da Saúde, sob proposta do Director GeraL
3.0 Departamento de Pré e Pós-Graduação compreende

a seguinte estrutura:

a) Secção de Pré-Graduação;

b) Secção de Pós-Graduacão.
4. As secções do Departamento são dirigidas por Chefes ( 

de Secção, nomeados em comissão de serviço por Despacho 

do Ministro da Saúde, sob proposta do Director Geral, com 

habilitações mínimas a 12? Classe.

ARTIGO 31.°
(Departamento de Formação Permanente e investigação) 

O Departamento de Formação Permanente e Investigação 

l tem as seguintes competências:

a) Efectuar o levantamento sistemático e elaborar o 

diagnóstico de necessidades, de modo a respon

der às exigências de formação dos funcionários;

b) Propor a definição, programar e acompanhar as

acções de formação e investigação permanente;

c) Proporcionar apoio administrativo às actividades
do Departamento;

d) Promover e preparar do ponto de vista administrativo
e logístico os eventos;

e) Emitir pareceres sobre as actividades do Departamento; 
fi Exercer as demais competências estabelecidas por

lei ou determinadas superiormente.
2.0 Departamento de Formação Permanente e Investigação 

é dirigido por um Chefe de Departamento, escolhido dentre 
funcionários licenciados, nomeado em comissão de serviço, por 
Despacho do Ministro da Saúde, sob proposta do Director Geral.

3.0 Departamento de For„,lçãoP 
compreende a seguinte estrutura: nvM

a) Secção de Formação Permanente; |
b) Secção de Investigação.

4. As Secções do Departamento são dirigidas porCk. I 
de Secção, nomeados em comissão de serviço,pOrDei ( 
do Ministro da Saúde, sob proposta do Directorcjj 

habilitações mínimas a 12.a Classe.

SECÇÃO vi
Administração

ARTIGO 32.° I
(Definição c composição) l

1. A Administração é o órgão encarregue da jtd

administrativa, financeira e de apoio logístico àactim 
assistencial do Instituto, desempenhando as respãt| 
funções nas respectivas dependências administratiweâ 

dependências dos Serviços Gerais. t
2. A Administração é dirigida por um administradoresci» 

dentre técnicos nacionais de reconhecida idoneidade»l 
com a categoria de licenciado e formação na áreadcgesfel 
preferencialmente em administração hospitalar. I

3. O Administrador é nomeado, em comissão de «md 
por Despacho do Ministro da Saúde, sob proposta doDrtl 
Geral, por um período de 3 (três) anos renovável. I

4. No exercício das suas funções, o Administra or|
coadjuvado por 3 (três) Chefes de Departamentos e um Mi 

dos Serviços Gerais. . I
5. À Administração são adstritos os Serviços AdministiW

e Gerais que agrupam todo o pessoal que realiza as j 
de gestão administrativa, financeira e de apoio logístic I 

actividade assistencial do Instituto. v
6. Os Serviços Administrativos e Gerais agrupam sem |

a) Departamento de Planeamento e Gestão Fmancml

b) Departamento de Recursos Humanos; l
c) Departamento de Equipamentos, Instalaçõeselec-l

nologias de Informação; l

d) Serviços Gerais. |
ARTIGO 33.° I

(Competências do Administrador) I

O Administrador tem as seguintes competências:
a) Dirigir, coordenar e avaliar o funcionamento M

Departamentos e dos Serviços adstritos à Admv | 

nistração e as actividades do pessoal que integrai i 
esses serviços; I

b) Proporcionar a todas as DirecçÕes, Departamentos 1 
e Serviços do Instituto o suporte administrativos l 
técnico específico, bem como os serviços gerais | 

necessários para o cumprimento dos seus objectivos; I
C) Supervisionar e aprovar os planos anuais dos Depar-I 

tamentos sob seu pelouro;
d) Fazer cumprir os horários de trabalho e o piano de 

énas do pessoal, nos termos da legislação vige"16 

e C°m a colab°ração dos demais Directores;
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e) Assegurar a planificação do efectivo e a ocupação 
das vagas no quadro de pessoal;

fl Assegurar o pagamento dos salários dos funcionários 
dentro dos prazos determinados;

g) Assegurar a regularidade na cobrança das receitas e 
no pagamento das despesas do Instituto;

/j) Apresentarum balanço mensal da tesouraria;
i) Encarregar-se da inventariação, manutenção e da

conservação do património;
j) Elaborar os relatórios financeiros trimestrais e anuais

e submetê-los à aprovação do Conselho Directivo 
com o parecer do Conselho Fiscal e enviá-los ao 
Ministério das Finanças e ao Órgão de Tutela;

k) Colaborar com a Direcção Pedagógica e Científica
nas actividades formativas e de especialidade do 
pessoal sob seu pelouro;

l) Supervisionar as actividades da Comissão de Pre
venção de Acidentes e Segurança no Trabalho;

m) Exerceras demais competências estabelecidas por
lei ou determinadas superiormente.

SUBSECÇÃO I
Serviços Administrativos e Gerais

ARTIGO 34.°
(Departamento dc Planeamento e Gestão Financeira)

l.Ao  Departamento de Planeamento e Gestão Financeira 
compete a elaboração das propostas do Plano de Actividades 
ede Orçamento para cada exercício económico, bem como 
o controlo e monitorização da respectiva execução, o que se 
reílecte na organização de um conjunto de dados estatísticos 
de natureza física e de valor, que possibilitem uma eficiente 
e eficaz gestão dos recursos financeiros do Instituto.

2.0 Departamento de Planeamento e Gestão Financeira 
édirigido por um Chefe de Departamento, escolhido dentre 
funcionários com curso superior de gestão financeira, eco

nomia ou contabilidade e finanças nomeado em comissão de 
serviço, por Despacho do Ministro da Saúde, sob proposta 
do Director Geral.

3.0 Departamento de Planeamento e Gestão Financeira 
compreende a seguinte estrutura:

a) Secção de Planeamento e Execução Financeira;
b) Secção de Contabilidade, Custos e Orçamento.

4. As Secções do Departamento são dirigidas por Chefes 
de Secção, nomeados em comissão de serviço por Despacho 
do Ministro da Saúde, sob proposta do Director Geral, com 
habilitações mínimas a licenciatura em Planeamento e Gestão 
Financeira, Contabilidade e Finanças ou Economia.

ARTIGO 35.°
(Departamento de Recursos Humanos)

l.Ao  Departamento de Recursos Humanos compete a gestão 
do pessoal no que concerne à sua contratação, remuneração, 
desenvolvimento, segurança social, higiene e saúde.

2. O Departamento de Recursos Humanos é dirigido por 
um Chefe de Departamento nomeado em comissão de serviço 
pelo Ministro da Saúde, sob proposta do Director Geral, 
escolhido dentre funcionários com curso superior de Gestão 
de Recursos Humanos ou de Administração Pública.

3. O Departamento de Recursos Humanos compreende a 
seguinte estrutura:

a) Secção de Administração de Pessoal e Processa
mento Salarial;

b) Secção de Segurança Social, Higiene e Saúde no
Trabalho.

4. As Secções do Departamento são dirigidas por Chefes 
de Secção nomeados, em comissão de serviço, por Despacho 
do Ministro da Saúde sob proposta do Director Geral, com 
habilitações mínimas a licenciatura em gestão de recursos 
humanos ou administração pública.

ARTIGO 36.°
(Departamento de Equipamentos, 

Instalações e Tecnologias de Informação)

1. Ao Departamento de Equipamentos, Instalações e 
Tecnologias de Informação compete genericamente a orga
nização, o controlo da operacionalidade e a manutenção dos 
recursos técnicos e materiais do Instituto, incluindo os meios 
rolantes e as infra-estruturas e equipamentos.

2. O Departamento de Equipamentos, Instalações e 
Tecnologias de Informação garante a imediata prestação 
de pequenos serviços de oficinas, tais como (carpintaria, 
serralharia, electricidade e outros).

3. Os serviços de manutenção de equipamentos, instalações 
e de tecnologias de informação podem ser contratados no 
mercado, mediante concurso público.

4.0 Departamento de Equipamentos, Instalações e Tecnologias 
de Informação tem, em especial as seguintes competências:

a) Efectuar a manutenção, conservação e reparação
dos equipamentos e das instalações;

b) Propor a aquisição de novos meios e o respectivo

aprovisionamento;
c) Efectuar o acompanhamento da execução de novos

planos de obras quer sejam melhorias pontuais 
ou empreitadas de raiz;

d) Proceder à inventariação periódica e ao registo
manual e/ou informatizado de todos os recursos 
técnicos e materiais da instituição;

e) Organizar o arquivo de todas as plantas relativas
às redes técnicas, bem como a documentação 
contendo as especificações técnicas de todos os 
meios técnicos e infra-estruturas;

f) Proceder a outras acções e medidas conducentes ao
bom funcionamento da base técnico-material da

Instituição;
Exercer as demais competências estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente.



5.0 Departamento de Equipamentos, Instalações e 

Tecnologias de Informação é dirigido por um Chefe de 

Departamento com curso superior nomeado, em comissão de 

serviço, por Despacho do Ministro da Saúde, sob proposta 

do Director Geral.

6.0 Departamento de Equipamentos, Instalações e 

Tecnologias de Informação compreende a seguinte estrutura:

a) Secção de Equipamentos e Electromedicina;

b) Secção de Infra-Estruturas e de Tecnologias de

Informação.

7. As Secções do Departamento são dirigidas por Chefes 

de Secção com habilitações mínimas a 12.a Classe, nomeados 

em comissão de serviço por Despacho do Ministro da Saúde,

sob proposta do Director Geral.

ARTIGO 37.°
(Serviços Gerais)

1. Os Serviços Gerais consistem nas actividades exercidas 

quer por funcionários do Instituto ou por entidades prestadoras 

de serviços susceptíveis de serem contratadas em conformidade 

com a legislação em vigor.
2. Os Serviços Gerais podem ser terceirizados e integram 

os seguintes serviços:
■?

a) Hotelaria;

b) Transporte;

c) Segurança.
3. Os Serviços Gerais são dirigidos por um Chefe dos 

Serviços Gerais nomeado, em comissão de serviço, por 

Despacho do Ministro da Saúde, sob proposta do Director 

Geral, dentre os funcionários com perfil e competências 

técnicas exigidas.

ARTIGO 38.°
(Serviço de Hotelaria)

■ ,;S

Ao Serviço de Hotelaria incumbe o seguinte:

a) Responsabilizar-se pelo serviço de jardinagem,
orientando trabalhos de limpeza e manutenção 

do perímetro do Instituto;

b) Coordenar e assegurar a manutenção da higiene e

limpeza dos diferentes edifícios, mantendo-os em 

perfeitas condições de assepsia;

c) Fornecer alimentação ao pessoal e doentes do Instituto;

d) Abastecer em roupa os diferentes serviços do Instituto,

assegurando a sua limpeza e as boas condições 

de utilização;

e) Controlar a gestão de resíduos e organizar os res
pectivos circuitos internos;

J) Controlar os serviços contratados;

g) Exercer as demais competências estabelecidas por 
lei ou determinadas superiormente.

ARTIGO 39.°
(Serviço de Transporte) 

Ao Serviço de Transporte incumbe o

a) Recepctonar, estacionar, manter, limpJ
e quando indicado, propor o abateu 

automóvel do Instituto, incluindo 
outros meios de transporte, bem mo 
os recursos humanos afectos ao Serviço;

b) Gerir os horários dos motoristas ea
viaturas em todas as suas vertentes emani^ 

com os Serviços de Equipamentosetafc,

c) Exercer as demais competências esíabefeife;

lei ou determinadas superiormente. ,

ARTIGO 40.”
(Serviço dc Segurança)

Ao Serviço de Segurança incumbe o seguinte:
a) Assegurar a protecção das instalações, dosmea

dos trabalhadores e dos doentes;
b) Organizar a circulação rodoviária, estacion®

e controlo das portarias e acessos no peré 

do Instituto; 1
c) Exercer as demais competências estabelecidas^

lei ou determinadas superiormente. •
ARTIGO 41.° !

(Secretariado dc Apoio) )
O Secretariado de Apoio é o serviço intemo do lnsfc| 

que assegura a actividade dos Órgãos de Direcção, 

relacionamento com outras entidades públicas ou pmi

ARTIGO 42.” 1
(Unidade da Direcção)

Todos os Órgãos de Direcção são solidários eauxili^ 

Director Geral no exercício das suas funções. .
ARTIGO 43.° í

(Incompatibilidades) 1
O exercício do cargo de Director Geral, DirectorClm® 

Director de Enfermagem, Director Pedagógico e Cien* 
e Administrador é incompatível com o exercício de out® 
funções, públicas ou privadas, que contrariem as finalidad- 

e os valores que lhe são inerentes, excepto a docência* 

a investigação.
SECÇÃO Vil

Conselho Geral

ARTIGO 44.°
(Composição e funcionamento)

I. O Conselho Geral é o órgão consultivo, composto pelos 

seguintes membros:
a) Director Geral que o preside;
b) Representante do Ministério da Saúde;
c) Representante do Governo da Província de Luanda;
d) Representante da Comissão Administrativa d»

Cidade de Luanda;
e) Representante de cada grupo profissional (Médico,

Técnico Superior de Saúde, Enfermagem, Técnico 

ApOiXXVr?r’pe“,íc,-Admi™s'»"‘
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fi Representante dos Utentes;
g) Representante da Liga dos Amigos do Instituto.

2. Os membros do Conselho Directivo têm assento no 
Conselho Geral, sem direito ao voto.

3. Os representantes de cada grupo profissional que fazem 
parte do Conselho Gerai são eleitos nos respectivos grupos 
profissionais, com um mandato de 3 (três) anos.

4.0 Conselho Geral reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes 
em cada ano e, extraordinariamente, sempre que convocado 
pelo seu Presidente.

ARTIGO 45.°
(Competências)

0 Conselho Geral tem as seguintes competências:
a) Emitir parecer sobre projectos de planos estratégicos

e anuais do Instituto, bem como sobre os respec
tivos relatórios de execução;

b) Pronunciar-se sobre as estatísticas do movimento
assistencial e outros documentos que permitam 
acompanhar a actividade global do Instituto;

c) Dirigir ao Conselho Directivo as recomendações
que julgar convenientes para o melhor funciona
mento da Instituição, tendo em conta os recursos 
disponíveis;

d) Exercer as demais competências estabelecidas por
lei ou determinadas superiormente.

SECÇÃO VIII
Conselho Fiscal

ARTIGO 46.°
(Composição e funcionamento)

1.0 Conselho Fiscal é o órgão de controlo e fiscalização 
interna, nomeado pelo Titular do Órgão de Tutela ao qual 
cabe analisar e emitir parecer de índole económico-financeira 
e patrimonial sobre a actividade do Instituto.

2.0 Conselho Fiscal é composto por um Presidente, indi
cado pelo Ministro das Finanças, e por dois vogais indicados 
pelo Ministro da Saúde, devendo um deles ser especialista 
em contabilidade pública.

3. O Presidente pode convidar qualquer entidade para 
participar nas reuniões do Conselho Fiscal.

4.0 Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente de 3 (três) em 
3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que convocado 
pelo seu Presidente.

ARTIGO 47.°
(Competências)

0 Conselho Fiscal tem as seguintes competências:
a) Emitir, na data legalmente estabelecida, parecer

sobre as contas anuais, o relatório de actividades 
e a proposta do orçamento privativo do Instituto;

b) Emitir parecer sobre o cumprimento das normas
reguladoras da actividade do Instituto;

c) Proceder à verificação regular dos fundos existentes
e fiscalizar a escrituração da contabilidade;

d) Exercer as demais competências estabelecidas por
lei ou determinadas superiormente.

SECÇÃO IX
Conselho Clínico

ARTIGO 48.°
(Composição c funcionamento)

I. O Conselho Clínico é o órgão de apoio técnico ao Director 
Clínico que o preside e é constituído pelos seguintes membros:

a) Directores dos Serviços Clínicos;
b) Chefes dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico e

Terapêutica;
c) Chefe do Serviço de Admissão e Arquivo

Médico-Estatístico;
d) Director Pedagógico e Científico, quando expressa

mente convidado em função da agenda de trabalho;
e) Director de Enfermagem, quando expressamente

convidado em função da agenda de trabalho;
fi Administrador, quando expressamente convidado 

em função da agenda de trabalho.
2. O Conselho Clínico reúne-se ordinariamente com uma 

periodicidade trimestral, por convocatória do seu Presidente 
e, extraordinariamente sempre que necessário.

ARTIGO 49 0 
(Competências)

O Conselho Clínico tem as seguintes competências:
a) Avaliar o rendimento clínico e a qualidade dos cui

dados prestados e propor a adopção de medidas 
que julgar convenientes para a sua melhoria;

b) Fomentar a cooperação entre os serviços clínicos e
os restantes serviços;

c) Apreciar o regulamento intemo de cada serviço clínico;
d) Conhecer os protocolos e normas de diagnóstico e de

tratamento dos programas nacionais e promover 
o seu cumprimento no Instituto;

e) Aprovar os protocolos de diagnóstico e de tratamento
propostos pelos serviços clínicos;

fi Aprovar o plano anual de cada serviço clínico;
g) Pronunciar-se sobre o quadro de pessoal dos pro

fissionais de saúde sobre toda a actividade de 
formação e de pesquisa;

h) Apreciar os aspectos do exercício da medicina hos
pitalar que envolvem princípios de deontologia 
médica;

i) Pronunciar-se sobre as queixas e as reclamações
que sejam formuladas sobre a correcção técnica 
e profissional da assistência;

j) Verificar a implementação das normas da carreira
médica;

k) Aprovar o plano anual e o relatório de balanço sub
metidos pelo Director Clínico;

l) Pronunciar-se sobre a criação e actividades das
comissões especializadas;

m) Exercer as demais competências estabelecidas por
lei ou determinadas superiormente.
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SECÇÃOX
Conselho de Enfermagem

ARTIGO 50.°
(Composição e funcionamento)

1. O Conselho de Enfermagem é o órgão de apoio técnico 

ao Director de Enfermagem que o preside e é constituído por:

a) Supervisores de Enfermagem;
b) Enfermeiros-Chefes dos Serviços e Secções de

Enfermagem.
2.0 Conselho de Enfermagem reúne-se ordinariamente 

com uma periodicidade mensal e, extraordinariamente, sempre 

que convocado pelo seu Presidente.

ARTIGO 51.°
(Competências)

O Conselho de Enfermagem tem as seguintes competências: 
a) Avaliar a qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados e propor as medidas que julgar conve
nientes para a sua melhoria;

b) Colaborar na realização dos planos de actualização 
profissional do pessoal de enfermagem;

ç) Emitir parecer sobre os assuntos submetidos à sua 
apreciação pelo Director Geral;

d) Emitir parecer, quando consultado, sobre as quei
xas e reclamações que sejam formuladas sobre a 
correcção técnica e profissional da assistência de 

enfermagem prestada aos doentes;
e) Verificar a implementação das normas da carreira 

de enfermagem;
j) Pronunciar-se sobre o cumprimento das normas de 

rotina de enfermagem;
g) Aprovar o plano anual e o relatório de balanço sub

metidos pelo Director de Enfermagem;
h) Exercer as demais competências estabelecidas por

lei ou determinadas superiormente.
SECÇÃO XI

Conselho Administrativo

ARTIGO 52.°
(Composição c funcionamento)

1.0 Conselho Administrativo é o órgão de apoio técnico 

ao Administrador que o preside e é constituído por:

a) Chefes de Departamentos;
b) Responsáveis dos Serviços Adstritos à Administração. 

2.0 Conselho Administrativo reúne-se ordinariamente
com uma periodicidade mensal e, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo seu Presidente.

ARTIGO 53.°
(Competências)

O Conselho Administrativo tem as seguintes competências:

a) Colaborar na realização dos planos mensais de tare
fas e de necessidades de recursos, bem como no 
balanço da operatividade corrente das estruturas 
de apoio ao funcionamento do Instituto;

b) Assessorar o Administrador em todas as suas acções
no âmbito do plano referido na alínea anterior;

-—-—
e) Exercer as demais rápelíráorál 

lei ou determinadas superionnente. ^y 
SECÇÃO Xll |

Conselho Pedagógico e Cientifico I

ARTIGO 54." 1;
(Composição e funcionamento) l

1. O Conselho Pedagógico e Científico é o |
técnico ao Director Pedagógico e Científico que opJ. 

é constituído por: |

a) Chefes de Departamentos;
b) Os Tutores de Formação do InternatoCompl^l.
c) Responsáveis dos Serviços AdstritosàsÁ^

Formação e de Investigação;
d) Representante dos Internos da Área Médica;
e) Representante dos Internos da Área Cirúrgica. I

2. O Presidente pode convidar para participar met 
do Conselho quaisquer funcionários do Institutooutò 
dualidades cuja participação entenda necessária. |

3.0 Conselho Pedagógico e Científicoreúne-secor 
regularidade trimestral, por convocatória do seu Prestei

ARTIGO 55.° |
(Competências)

O Conselho Pedagógico e Científico tem asseá 

tes competências: I
a) Definir as linhas gerais e acompanhar as a«

de formação e investigação científica dm 

vidas no Instituto;
b) Emitir parecer sobre os planos de actividafc

relatórios de formação;
c) Prestar as recomendações que julgar oportuna^

o bom funcionamento das actividadesfom* 

e de investigação;
d) Exercer as demais competências estabelecidas^

lei ou determinadas superionnente.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

ARTIGO 56.°
(Regime geral)

O pessoal do quadro do Instituto está sujeito ao regi’ 
jurídico da função pública, quer ao regime gerai decantf 
como dos regimes especiais, sem prejuízo das normasétic< 
deontológicas estabelecidas pelas respectivas ordens profission

ARTIGO 57.°
(Quadro de pessoal e organigrama)

O quadro de pessoal e o organigrama do Instituto conS 
dos Anexos 1 e II, respectivamente, ao presente Estatuto 
quais são parte integrante.

ARTIGO 58.°
(Regulamento interno)

O inttimm7d rT * servi*> *
o Instituto é definida em Diploma próprio a mm „ 
Conselho Directivo. Pr'° a aprovar p
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ANEXO I
Quadro de Pessoal do Instituto Oftalmológico Nacional a que se refere o artigo 57.° do presente Estatuto

1 - CARGOS DE DIRECÇÃO E CHEFIA

Grupo dc
Pessoal Carreira Categoria/Cargo Especialidade Profissional a 

Admitir
N.° de 

Lugares

Direcção e 
Chefia

Direcção

Director Geral 1

Director Clínico 1

Director Administrativo • 1

Director de Enfermagem 1

Chefia

Directores de Serviços Médicos 3

Supervisores dc Enfermagem 2

Enfermeiros-Chefes 3

Técnicos Chefes dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica 6

Chefe do Serviço de Admissão, Arquivo e Estatística 1

Chefe dos Serviços Gerais 1

Chefes de Departamento Administrativo 3

Chefes de Secção 6

II - QUADRO DO REGIME GERAL
Grupo de
Pessoal Carreira Categoria/Cargo Especialidade Profissional a 

Admitir
N.°de

Lugares

Assessor Principal

Primeiro Assessor

Técnico
Superior

Técnica
Superior

Assessor

0

Técnico Técnica

Técnico dc 1 ‘ Classe

Técnico de 2.“ Classe

Técnico de 3." Classe

Técnico Médio Principal de 3.“ Classe

Técnico Médio Técnica Media

Técnico Superior de 1.” Classe

Técnico Superior de 2." Classe

Técnico Especialista Principal

0Técnico Especialista de IClasse

0Técnico Especialista de 2.’ Classe

0

0

Técnico Médio Principal de 1." Classe

Técnico Médio Principal de 2." Classe

Técnico Médio de 1." Classe

Técnico Médio de 2.° Classe

Técnico Médio de 3." Classe

Administração e Gestão, 
Direito,
Contabilidade e
Informática

Direito,
Economia,
Psicologia,
Administração Pública e EngenhariaTécnico Superior Principal

0

Administração e Gestão, Direito, 

Contabilidade, 
Ciências Sociais e 
Informática
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1 Grupo dc Carreira
1 Pessoal

Escriturário-Dactilógrafo

Motorista de
Ligeiros

Pecialidadc Profissional a

Admitir

Administrativa
3.° Oficial

Aspirante

Tesoureiro Principal

Tesoureiro de2.a Classe
Administrativo

Motorista de Pesados Principal

Motorista de Pesados de 1Classe

Motorista de Pesados de 2.a Classe

Telefonista de Principal

Operário

Carreira

Médico

Motorista de
Pesados

Médica Hos
pitalar

Telefonista Telefonista de 1 .a Classe

Tesoureiro Tesoureiro dc 1 .“ Classe

Motorista de Ligeiros Principal

Motorista de Ligeiros de La Classe 

. Motorista de Ligeiros de 2a Classe

Oficial Administrativo Principal

1.° Oficial

I 2.° Oficial

Categoria/Cargo

. ... I Auxiliar de Auxiliar ,.1 Limpeza

111- QUADRO DOS REGIMES ESPECIAIS

Grupo de
Pessoal

Categoria/Cargo

Médico Chefe de Serviço

Telefonista de 2.a Classe

Auxiliar Administrativo Principal

Auxiliar Administrativo de 1ClasseAuxiliar

Administrativa
I Auxiliar Administrativo de 1Classe

Auxiliar de Limpeza Principal

Auxiliar de Limpeza de 1 .a Classe 

Auxiliar de Limpeza de 2a Classe 

Encarregado Qualificado

I Operário Qualificado de 1.’ Classe 

I Operário Qualificado de 2.a Classe

Médico Assistente Graduado

Médico Assistente

Médico Intemo Complementar 11

Médico Intemo Complementar 1

Especialista em Enfermagem

Enfermagem

Licenciado em Enfermagem de 1.’ Classe

Técnica 
Superior

Licenciado em Enfcnnagem de 2.* Classe

Licenciado em Enfermagem de 3* Classe

Bacharel cm Enfermagem dc 1Classe

Bacharel em Enfermagem de 2.* Classe

Bacharel em Enfermagem de 3.’ Classe

Técnico de Enfermagem Especializado

Técnica

Auxiliar

Técnico de Enfermagem de 1 .* Classe

Técnico de Enfcnnagem de 2.* Classe

Técnico de Enfermagem de 3.’ Classe

Auxiliar de Enfermagem de 1 .• Classe

Auxiliar dc Enfcnnagem de 2* Classe

Auxiliar de Enfermagem dc 3 .• Classe

DIÁRIO D A

Especialidade Profis«na|a 
Admitir

Especialidades Médicas Hospi
talares

Enfermeiro Licenciado com
Pós-Graduação de Enfermagem

Enfermeiro Licenciado

Enfermeiro Bacharel

Técnico Médio de Enfermagem 
com a Especialidade Pós-Média 
dc Enfermagem

Técnico Médio de Enfermagem

4
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I série -n. iw

Grupo dc 
pessoal

Carreira Categoria/Cargo Especialidade Profissional a 
Admitir

Técnica
Superior

Diagnóstico e
Terapêutica

Técnica

Auxiliar

Téc. Ass. Princip. de Diag. e Terapêutica

Téc. de Diag. e Terapêutica 1Assessor

Téc. Ass. dc Diag. e Terapêutica

Téc. Principal de Diag. e Terapêutica

Téc. de Diag. c Terap. de I .a Classe

Téc. Sup. Diag. e Terap. de 2.a Classe

Téc. Espec. Principal de Diagnóstico e Terapêutica

Téc. Espec. de Diag. e Terapêutica

Técnico Principal de Diag. e Terapêutica

Técnico de Diag. c Terap. de 1.® Classe

Técnico de Diag. e Terap. de 2? Classe

Aux. Téc. de Diag. Terap. de 1 .a Classe

Aux. Téc. de Diag. Terap. de 2.a Classe

Aux. Téc. de Diag. Terap. de 3.a Classe

Vigilante de I." Classe

Técnico Superior em Tecnologia 
dc Saúde

Técnico Médio Especialista em

Técnico Médio em Tecnologia de 
Saúde

8

8

10

0

0

0

0

Acção Médica

Apoio
H°spitalar

Acção
Alimentar

Vigilante de 2.a Classe 

Vigilante de 3.° Classe 

Maqueiro de IClasse 

Maqueiro de 2.“ Classe 

Maqueiro de 3.a Classe 

Barbeiro de IClasse 

Barbeiro de 2." Classe 

Barbeiro de 3.a Classe 

Catalogador de 1.“ Classe 

Catalogador de 2a Classe 

Catalogador de 3.a Ciasse 

Cozinheiro Principal 

Cozinheiro de l.a Classe 

Cozinheiro de 2." Classe 

Cozinheiro de 3.’ Classe 

Copeiro de 1 ,a Classe 

Copeiro de 2.’ Classe

0

0

2

0

0

0

5

Copeiro de 3.a Classe

Tratamento 
de Roupa

Aprovi
sionamento e 

Vigilância

Operador de Lavandaria de 1Classe 

Operador de Lavandaria de 2a Classe 

Operador dc Lavandaria de 3.a Classe 

Roupeiro de 1.“ Classe 

Roupeiro de 2.a Classe 

Roupeiro de 3.’ Classe 

Costureiro de 1Classe 

Costureiro de 2." Classe 

Costureiro de 3.a Classe 

Fiel de Armazém de 1.“ Classe 

Fiel de Armazém de 2.® Classe 

Fiel de Armazém de 3." Classe

Porteiro de 1 ,a Classe

Porteiro de 2.a Classe

Porteiro de 3.a Ciasse

^Ihador 

socia| Técnica
Superior

Assistente Principal

Assistente Social dc l.“ Classe

Assistente Social de 2.’ Classe

Assistente Social de 3.a Classe

10

2

2

5

3

0
0
0
0

273
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Despacho Presidencial n.° 179/14 
dc 11 dc Setembro

Convindo dotar os serviços centrais do Ministério das 
Finanças de instalações condignas para o melhor desempenho 
das suas competências, visando que assim se aumente a eficácia 
equalidade na prestação de serviços públicos aos cidadãos;

Considerando que no âmbito do Programa de Investimento 
Público decorre o processo de elaboração dos estudos técnicos 
edo Projecto Executivo de Arquitectura e de Especialidades, 
cuja tramitação processual deve obedecer o estipulado na 
alínea a) dos n.os 1 e 4 do Anexo II da Lei n.° 20/10, de 7 
de Setembro, da Contratação Pública, e sendo necessário 
salvaguardar as disposições do n.° 7 do artigo 20.° do Decreto 
Presidencial n.°31/10, de 12 de Abril, que aprova o regulamento 
do processo de preparação, execução e acompanhamento do 
Programa de Investimento Público;

0 Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) 
do artigo I20.°edon.°5 do artigo 125.°, ambos da Constituição 
da República de Angola, o seguinte:

l.° —- E autorizada a construção do novo edifício sede do 
Ministério das Finanças, na Zona Baixa da Cidade de Luanda, 
situada entre a Rua Amílcar Cabral e a Rua da Ásia e entre a 
Rua Frederic Engels e a Rua Fernando Brique.

2-°— É autorizada a celebração do Contrato para a 
Elaboração do Projecto de Arquitectura e Engenharia para a 
construção do referido edifício, com a empresa DAR Angola 
Consultoria, Limitada, bem como a realização da despesa 
inerente ao Contrato a celebrar.

3.°— E delegada competência ao Ministro das Finanças 
para a prática de todos os actos identificados nos pontos 1,° 
e2.°, do presente Despacho.

4-°~~O pedido de fiscalização prévia deve ser submetido 
ao Tribunal de Contas, nos prazos fixados por lei, para os 
efeitos tidos por convenientes.

5. °—As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente 
da República.

6. ° — O presente Despacho Presidencial entra em vigor 
na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, a I de Setembro de 2014.
0 Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

ASSEMBLEIA NACIONAL

Considerando que os Grupos Nacionais são compostos por 
Deputados designados pelos Grupos Parlamentares, Partidos 
Políticos ou Coligações de Partidos Políticos nos termos 
do Regulamento do Grupo Interparlamentar da Assembleia 
Nacional e do Regimento da Assembleia Nacional;

Convindo manter o funcionamento dos Grupos e a capaci
dade de responder aos objectivos para os quais foram criados;

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, 
nos termos da alínea f) do artigo 166.° da Constituição da 
República de Angola, a seguinte Resolução:

1. ° — É aprovada a movimentação dos Deputados de um 
Grupo para outro como abaixo se descreve:

Deputado Mawete João Baptista, do Grupo Nacional às 
Organizações Parlamentares Regionais, passa a inte
grar o Grupo Nacional aos Parlamentos de África;

Deputado Domingos Kajama, do Grupo Nacional aos 
Parlamentos de África, passa a integrar o Grupo 
Nacional às Organizações Parlamentares Regionais;

Deputado Armando da Cruz Neto, do Grupo Nacional 
aos Países de Língua Portuguesa (CPLP), passa 
a integrar o Grupo dos Parlamentos da América 
Central e do Norte;

Deputada Ágata Maria Florindo Mbaka Raimundo, 
do Grupo dos Parlamentos da América Central e 
do Norte, passa a integrar o Grupo Nacional aos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP).

2. ° — E aprovada a designação de Deputados para 
exercer as funções de Presidentes de Grupos Nacionais dos 
Parlamentos de África e da América Central e do Norte, como 
abaixo se descreve:

O Deputado Mawete João Baptista é designado 
Presidente do Grupo Nacional aos Parlamentos 
de África, em substituição do Deputado Lopo 
Fortunato Ferreira do Nascimento;

O Deputado Armando da Cruz Neto é designado 
Presidente do Grupo Nacional aos Parlamentos 
da América do Norte e Central em substituição 
do Deputado João Manuel Gonçalves Lourenço.

3. ° — A presente Resolução entra em vigor à data da 
sua publicação.

Vjsta e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 
aos 26 de Junho de 2014.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da 
Piedade Dias dos Santos.

Resolução n.° 56/14 
dc 11 dc Setembro

Considerando que o Grupo Parlamentar do MPLA solicitou 
ao Presidente da Assembleia Nacional a movimentação de 
Deputados e a designação de Presidentes do Grupo Nacional aos 
Parlamentos de África e do Grupo Nacional aos Parlamentos 
da América do Norte e Central;

Considerando que os Grupos Nacionais são órgãos do Grupo 
Interparlamentar da Assembleia Nacional, responsáveis pela 
dinamização das relações de cooperação bilateral e multilateral 
com Parlamentos amigos e outros Fora Parlamentares,

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
DO TERRITÓRIO E DA EDUCAÇÃO

Decreto Executivo Conjunto n.° 273/14
dc 11 de Setembro

Ao abrigo do disposto no artigo 71.° da Lei n.° 13/01, 
de 31 de Dezembro, Lei de Bases do Sistema de Educação, 
conjugado com as disposições do Decreto Presidencial 
n.° 104/11, de 23 de Maio, que define as condições e pro
cedimentos de elaboração, gestão e controlo dos quadros 
de pessoal da Administração Pública;
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Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
estabelecido no n.° 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determina-se:

1. São criadas as Escolas do I Ciclo do Ensino Secundário 
de Calussinga e 11 de Novembro, situadas no Município do 
Andulo, Província do Bié, com 12 salas de aulas, 36 turmas, 
3 tumos e capacidade para l .296 alunos.

2. São aprovados os quadros de pessoal das Escolas ora 
criadas, constantes dos modelos anexos ao presente Decreto 
Executivo Conjunto, dele fazendo parte integrante.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Agosto de 2014.
O Ministro da Administração do Território, Bornito de

Sousa Baltazar Diogo.
O Ministro da Educação, Pinda Simão.

Categoria/Cargo

Director

Subdirector Pedagógico

Subdirector Administrativo

Coordenador de Turno

Coordenador de Curso

Coordenador de Desporto Escolar

Coordenador de Círculos de Interesse

Coordenador Psico-Pedagógico

Coordenador de Disciplina

Chefe de Secretaria

Grupo de
Pessoal

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 1.° Escalão

Quadro de Pessoal Docente

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 2.° Escalão

MODELO PARA CRIAÇÃO/
LEGALIZAÇÃO DA ESCOLA 

1
Dados sobre a Escola

Província: Bié.
Município: Andulo.
Escola n.° /Nome: Escolas do 1 Ciclo de: Calussinga e 

de 11 de Novembro.
Nível de ensino: I Ciclo do Ensino Secundário.
Classes que lecciona: 7.a, 8.a e 9.a Classes.
Zona geográfica/quadro domiciliar: rural.
N.° de salas de aulas: 12.
N.° de turmas: 36.
N.° de tumos: 3.
N.° de alunos/sala: 36.
Total de alunos: 1.296.

o £ -o o

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 3.° Escalão____________________________
Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 4.° Escalão________________ ____________
Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 5.° Escalão 
Professor do II Ciclo do Ensino Sec. c Médio Diplomado 

do 6.° Escalão 
Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 7.° Escalão __________ _______ _
Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 8.° Escalão
Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 

do 1.° Escalão___________________ _______ _
Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 

do 2.° Escalão ____ _____ ______ _
Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 

do 3.° Escalão . ______ —

O Q

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 

do4° Escalão__________________
Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 

do 5.° Escalão ________ ...
11

Quadro de Pessoal

Necessidades do Pessoal Categoria/Cargo

1 1 1Xrector

2 Subdirector

14 Coordenador
—

i 2 -—
Chefe de Secretaria

1
1 Pessoal Docente_________ _

'—■—.

Pessoal Administrativo

1 6
Auxiliar de Limpeza

1 6 Operário Não Qualificado

1 Total de trabalhadores
9:■1

o o
$ S 
£ g
2 c 
í. CL

.£ S
tf) '•Tc 7* 
w *

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 6.° Escalão__________________ ...

Professor do Ensino Primário Diplomado do 1Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 2.° Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 3.° Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 4.° Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 5.° Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 6.° Escalão

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 2.° Escalão

Professor do Ensino Primário Auxiliar do l.° Escalão

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 3.° Escalão

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 4.° Escalão

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 5.° Escalão

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 6.° Escalão

s
£

o
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Quadro de Pessoal Administrativo

Grupod
P/Ksoal

c Categoria/Cargo Lugares 
Criados

0
C u 
O O ■o r 
f- u 
■3 £ 
o 1/1
0

Assessor Principal

Primeiro Assessor

Assessor

Técnico Superior Principal

Técnico Superior Principal de 1Ciasse

Técnico Superior Principal de 2.° Classe

O2 
c o 'Q 
H 
*5 0 w (A
CL

Especialista Principal

Especialista de 1.* Classe

Especialista dc 2.’ Classe

Técnico de 1Classe

Técnico de 2.a Classe

Técnico de 3.’ Classe

Pe
ss

oa
l T

éc
ni

co
 M

éd
io Técnico Médio Principal de !.’ Classe

Técnico Médio Principal de 2“ Classe --------------

Técnico Médio Principal de 3.° Classe 1 -----—

Técnico Médio de 1.* Classe

Técnico Médio de 2.a Classe —

Técnico Médio de 3.“ Classe

Pe
ss

oa
l A

dm
in

is
tra

tiv
o Oficial Administrativo Principal

1
l.° Oficial Administrativo -------------- -—

2.° Oficial Administrativo
1

3.° Oficiai Administrativo
1

Aspirante
1

Escriturário-Dactilógrafo
2

Pe
ss

oa
l

Te
so

ur
ei

ro Tesoureiro Principal —

Tesoureiro Pnncipal de 1Classe

Tesoureiro Principal de 2.a Classe

.2
X3

Motorista de Pesados Principal

Motorista de Pesados de 1." Classe

Motorista dc Pesados de 2.a Classe

Motorista de Ligeiros Principal -------------

Motorista dc Ligeiros de 1.* Classe

Motorista de Ligeiros de 2." Classe

Telefonista Principal

< 
g
MM
£

/

Telefonista de 1.’ Classe

Telefonista de 2." Classe

Auxiliar Administrativo Principal

Auxiliar Administrativo de 1.“ Classe

Auxiliar Administrativo de 2.a Classe

Auxiliar de Limpeza Principal 1

Auxiliar de Limpeza de l.a Ciasse 2

/Xuxiliar de Limpeza de 2.“ Classe 3

*3 
s
CO 
r

"S 
g 
M

CL ú

O -O t
I <

c

incarregado

)perário Qualificado de 1." Classe

Jperário Qualificado de 2.“ Classe

O
pe

rá
rio

 N
fio

 
Q

ua
lif

ic
ad

o 

O
 1 O

 1 m ncarrcgado 1

perário Não Qualificado dc 1Classe 2

perário Não Qualificado de 2.a Classe 3

O Ministro da Administração do Território, Bornito de 
Sousa Baltazar Diogo.

O Ministro da Educação, Pinda Simão.

Decreto Executivo Conjunto n.° 274/14
dc 11 dc Setembro

Ao abrigo do disposto no artigo 71.° da Lei n.° 13/01, 
de 31 de Dezembro, Lei de Bases do Sistema de Educação, 
conjugado com as disposições do Decreto Presidencial 
n.° 104/11, de 23 de Maio, que define as condições e pro
cedimentos de elaboração, gestão e controlo dos quadros 
de pessoal da Administração Pública;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
estabelecido no n.° 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determina-se:

1. São criadas as Escolas do Ensino Primário de Capina, 
Samango, Lomanda, Alanda-Lianjango, Salembe, Chipumu, 
Capeio, Chinhundo, Samunqui, Samihamba, Sacatanga, São 
Bento Canhanola, Munda, Jundo, Bândua, Canduunga, Binja, 
Imbobol, Caluvalala, Chuingalambinda, Epamdi, Calupele, 
Vipupo, Satumbo, Calibongue, Cachambo, Chitalela, Sambungo, 
e de Lomene 2, situadas no Município da Nharea, Província 
do Bié, com 6 salas de aulas, 12 turmas, 2 turnos e capacidade 
para 432 alunos.

2. São aprovados os quadros de pessoal das Escolas ora 
criadas, constantes dos modelos anexos ao presente Decreto 
Executivo Conjunto, dele fazendo parte integrante.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Agosto de 2014.

O Ministro da Administração do Território, Bornito de 
Sousa Baltazar Diogo.

O Ministro da Educação, Pinda Simão.

MODELO PARA CRIAÇÃO/ 
LEGALIZAÇÃO DA ESCOLA

I 
Dados sobre a Escola

Província: Bié.
Município: Nharea.
Escolas: Escolas Primárias de: Capina, Samango, Lomanda, 

Alanda-Lianjango, Salembe, Chipumu, Capeio, Chinhundo, 
Samunqui, Samihamba, Sacatanga, São Bento Cunhanola, 
Munda, Jundo, Bândua, Canduunga, Binja, Imbocol, Caluvalala, 
Chingalambinda, Epamdi, Calupele, Vipupo, Satumbo,Calibongue, 
Cachambo, Chitalela, Sambungo e de Lomone 2.

Nível de Ensino: Primário.
Classes que lecciona: Iniciação à 6.a Classe.
Zona geográfica/quadro domiciliar: suburbana.
N.° de salas de aulas: 6.
N.° de turmas: 12.
N.° de turnos: 2.
N.° de alunos/sala: 36.
Total de alunos: 432.



Quadro de Pessoal Docente

Categoria/Cargo

Director

Coordenador deTumo

o

2

o

o 9 
a

0

a o 
o a.

Subdirector Pedagógico

Subdirector Administrativo

Categoria/Cargo

Técnico de 1.“ Classe

Técnico de 2.a Classe

Técnico de 3.” Classe

1,° Oficial Administrativo

2.° Oficial Administrativo

3.° Oficial Administrativo

Auxiliar Administrativo de 2.° Classe

Operário Qualificado de 1Classe

<y Operário Qualificado de 2." Classe

Encarregado

Operário Não Qualificado de 1Classe

Operário Não Qualificado de 2." Classe

Motorista de Ligeiros de 1 .a Classe

Motorista de Ligeiros de 2.“ Classe

Técnico Médio Principal de 1 .a Classe

Técnico Médio Principal de 2.’ Classe

Técnico Médio de 1 ,a Classe

Técnico Médio de2° Classe

Técnico Médio de 3.° Classe

Auxiliar de Limpeza Principal

Auxiliar de Limpeza de L" Classe

Auxiliar dc Limpeza de 2,a Classe

Encarregado

Assessor Principal

Primeiro Assessor

Assessor

Aspirante__________

Escriturário-Dactilógrafo

Tesoureiro Principal

Telefonista Principal _______

Telefonista de l.a Classe_______

Telefonista de 2.n Classe_______

Auxiliar Administrativo Principal 

Auxiliar Administrativo dc 1 .a Classe

Técnico Superior Principal

Técnico Superior Principal de L* Classe

Técnico Superior Principal de 2.’ Classe 

Especialista Principal

Especialista de 1Classe

Especialista de 2.“ Classe

u
Quadro de Pessoal

Quadro de Pessoal Administra^

\ Necessidades do Pessoal \ Categoria/Cargo ____ _____ l
\ l II

Director _______1
\4\

Coordenador _______ 1
\1\

Chefe de Secretaria_________ J
\12 J

Pessoal Docente 1
\4 1 Pessoal Administrativo_____ _______1

1 4 1 Auxiliar de Limpeza_______ 1
\4 1 Operário Não Qualificado _____ 1

Total de trabalhadores 3Cij_____________ _____ 1

Grupo de
Pessoal

Coordenador de Curso

Coordenador de Desporto Escolar

Coordenador de Círculos de Interesse

c

Grupo de
Pessoal

Lugares 
Criados

Coordenador Psico-Pedagógico

Coordenador de Disciplina

Chefe de Secretaria

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 1° Escalão___________________ ..

Professor do 11 Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 2.° Escalão__________________
Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 3.° Escalão________________________________________

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 4,° Escalão_________________ ________________ _____ .

Professor do 11 Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 5.° Escalão___________________ __ _________________
Professor do 11 Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 6.° Escalão_________________________________ _____

Professor do 11 Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 7.° Escalão_____________________ _ ________________

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 

do 8° Escalão______________________ __ __________ ___

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 1.” Escalão

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 2.° Escalão________________________ __

Professor do 1 Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 3,“Escalão

Professor do 1 Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 4.® Escalão______________________________________

Professor do 1 Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 5,° Escalão_____________________________________

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 6,® Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do I° Escalão 

Professor do Ensino Primário Diplomado do 2.° Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 3.° Escalão 

Professor do Ensino Primário Diplomado do 4.° Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 5.° Escalão 

__ Professor do Ensino Primário Diplomado do 6,® Escalão 

Professor do Ensino Primário Auxiliar do I,® Escalão 

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 2.° Escalão 

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 3.® Escalão 

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 4.® Escalão 

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 5.® Escalão 

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 6.® Escalão

|-| 'h

Tesoureiro Principal de La Classe 

Tesoureiro Principal de 2.° Classe 

Motorista de Pesados Principal 

Motorista de Pesados de 1Classe 

Motorista de Pesados de 2.a Classe 

Motorista de Ligeiros Principal

i ó‘

o Ministro da Administração do Território, 
Sousa Baltazar Diogo.

inistio da Educação, Pinda Simão.
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Decreto Executivo Conjunto n.° 275/14
de 11 de Setembro

Ao abrigo do disposto no artigo 71.° da Lei n.° 13/01, 
je3i de Dezembro, Lei de Bases do Sistema de Educação, 
sonjugado com as disposições do Decreto Presidencial 
n.° 104/1!, de 23 de Maio, que define as condições e pro
cedimentos de elaboração, gestão e controlo dos quadros 
de pessoal da Administração Pública;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
estabelecido no n.° 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.°6/10, de 24 de Fevereiro, determina-se:

1. É criada a Escola do Ensino Primário e I Ciclo do 
Ensino Secundário de Cangolongolo, situadas no Município 
da Nharea, Província do Bié, com 6 salas de aulas, 12 turmas, 
2 turnos e capacidade para 432 alunos.

2. É aprovado o quadro de pessoal da Escola ora criada, 
constante dos modelos anexos ao presente Decreto Executivo 
Conjunto, dele fazendo parte integrante.

Puplique-se.

Luanda, aos 26 de Agosto de 2014.

0 Ministro da Administração do Território, Bornito de 
Sousa Baltazar Diogo.

0 Ministro da Educação, Pinda Simão.

MODELO PARA CRIAÇÃO/ 
LEGALIZAÇÃO DA ESCOLA

I
Dados sobre a Escola

Província: Bié.
Município: Nharea.
Escola n.°/Nome: Primária e do I Ciclo de Cangolongolo. 
Nível de Ensino: Primário e I Ciclo do Ensino Secundário. 
Classes que lecciona: Iniciação à 9.a Classe.
Zona geográfica/quadro domiciliar: rural.
N.°de salas de aulas: 6.
N.° de turmas: 12.
N.° de turnos: 2.
N.° de alunos/sala: 36.
Total de alunos: 432.

II
Quadro de Pessoal

Necessidades do Pessoal_______ Categoria/Ca rgo

1 Director

2 Subdirector ____________________ -

16 Coordenador 

1 Chefe dc Secretaria

19 Pessoal Docente

4 Pessoal Administrativo

4 Auxiliar de Limpeza_________ __________

6
Operário Não Qualificado_______________

Total de trabalhadores________ ___

Quadro de Pessoal Docente

Grupo di
Pessoal

C Categoria/Cargo
1 Lugares 

Criados

D
ire

cç
ão

Director I

Subdirector Pedagógico 1

Subdirector Administrativo 1

Ch
ef

ia

Coordenador de Tumo

Coordenador de Curso

Coordenador de Desporto Escolar 1

Coordenador de Círculos de Interesse 1

Coordenador Psico-Pedagógico 2

Coordenador de Disciplina 12

Chefe de Secretaria 1

Pr
of

es
so

r d
o 1

1 C
ic

lo
 d

o 
En

sin
o S

ec
un

dá
rio

 e 
M

éd
io

 

D
ip

lo
m

ad
o

Professor do H Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomadc 
do 1.° Escalão

>

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 2.° Escalão

1

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 3.° Escalão

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 4.° Escalão

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 5.° Escalão

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 6.° Escalão

Professor do 11 Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 7.° Escalão

Professor do 11 Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 8.° Escalão

Pr
of

es
so

r d
o I

 C
ic

lo
 d

o E
ns

in
o S

ec
un

dá
rio

 
D

ip
lo

m
ad

o

Professor do I Cicio do Ensino Secundário Diplomado 
do 1." Escalão

1

Professor do 1 Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 2.° Escalão

2

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 3.° Escalão

2

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 4.° Escalão 3

Professor do 1 Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 5.° Escalão

5

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 6.° Escalão

6

oç

LU O
H -

° £cri
o
£ l

l

Professor do Ensino Primário Diplomado do 1Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 2.® Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 3.° Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 4.° Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 5.° Escalão

Professor do Ensino Primário Diplomado do 6.° Escalão

Pr
of

es
so

r d
o E

ns
in

o 
Pr

im
ár

io
A

ux
ili

ar

T5
 1 -n

 1 —
i 1 —

< 1 —
. 1 —^rofessor do Ensino Primário Auxiliar do 1.° Escalão

Rofessor do Ensino Primário Auxiliar do 2.° Escalão

Rofessor do Ensino Primário Auxiliar do 3.° Escalão

‘rofessor do Ensino Primário Auxiliar do 4.° Escalão

•rofessor do Ensino Primário Auxiliar do 5.° Escalão

rofessor do Ensino Primário Auxiliar do 6.° Escalão
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Quadro de Pessoal Administrativo

o

2 
Ê
3
O

2
0 
o
co

8

O Q
C u 
O o •o
H u 
V
8^
o

Grupo de
Pessoal

Categoria/Cargo

Assessor Principal

Primeiro Assessor

Assessor

I Técnico Superior Principal

I Técnico Superior Principal de 1Classe

I Técnico Superior Principal de 2.’ Classe

I Especialista Principal

I Especialista de 1Classe

Especialista de 2.’ Classe

Técnico de l.” Classe

I Técnico de 2.1 Classe

| Técnico de 3.’ Classe

Técnico Médio Principal de 1.’ Classe 

Técnico Médio Principal de 2.a Classe 

i Técnico Médio Principal de 3.’ Classe 

I Técnico Médio de 1 * Classe 

1 Técnico Médio de 2.* Classe

Técnico Médio de 3.’ Classe

0 
>
s 
§ 

c
■g

< 
”0
0

Oficial Administrativo Principal

1. ° Oficial Administrativo

2. ° Oficial Administrativo

3. ° Oficia] Administrativo

Aspirantetn

V I ~ ~
“ I Escriturário-Dactilógrafo

Tesoureiro Principal

Tesoureiro Principal de 1 ,* Classe

Tesoureiro Principal de 2.’ Classe

Motorista de Pesados Principal

Motorista de Pesados de 1 .* Classe

I Motorista de Pesados de 2.’ Classe

I Motorista de Ligeiros Principal

I Motorista de Ligeiros de 1Classe

I Motorista dc Ligeiros de 2° Classe

I Telefonista Principal

Telefonista de L* Classe

.Telefonista de 2.* Classe

I Auxiliar Administrativo Principal

I Auxiliar Administrativo de I .* Classe

1 Auxiliar Administrativo de 2.* Classe 

lAuxiliar de Limpeza Principal

I Auxiliar de Limpeza dc I .* Classe

| Auxiliar de Limpeza de 2.’ Classe

_ o xi I Encarregado

£ ’.E 3 |------ ------ -----------------------
É í s | Operário Qualificado de I .* Classe
C £ « I------------------ ——--------------------

O I Operário Qualificado de 2.* Classe

Ã q | Encarregado

i g 5

KA I Operário Não Qualificado

Operário Não Qualificado de I * Classe

Lugares 
Criados

Decreto Executivo Conjunto n.’^. i 
de 11 dc Setembro r 

Ao abrigo do disposto no artigo 71.0dalátJ 

de 31 de Dezembro, Lei de Bases do Sistema^ l 

conjugado com as disposições do Decretof 
n.° 104/11, de 23 de Maio, que define as condiçQ 1 

cedimentos de elaboração, gestão e controloí 
de pessoal da Administração Pública; I. I 

Em conformidade com os poderes delega^ l 

Presidente da República, nos termos do artigo 1^. I 
Constituição da República de Angola, e de acordo^ 
estabelecido no n.° 4 do artigo 2.° do DecretoPresi^ 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determina-se: I I

1. São criadas as Escolas do Ensino PrimáriodaQv• 
Sambango, Salamba, Camahundu, Buli, Cangulo,^ 

2, Cal ima, Calanambelo, Bambi, Chipolocosso, 
Calipangêla, Catala, Chiquito, Elavoco, Sacatala® 
Candumbo, Cambuale, Sohengue, Rique, Cabala,» 
Ana, Samulisso, Chihusa, Duruma, Sapessi,WuaiM 
Ecoma, situadas no Município daNharea,Provmráfc. 
com 6 salas de aulas, 12 turmas, 2 turnos, com 3W. 

por sala e capacidade para 432 alunos.
2. São aprovados os quadros de pessoal dasEsculs: 

criadas, constantes dos modelos anexos ao presente teí 
Executivo Conjunto, dele fazendo parte integrante. |

Publique-se. j

Luanda, aos 26 de Agosto de 2014.

O Ministro da Administração do Território, ta®:. 

Sousa Baltazar Diogo. I
O Ministro da Educação, Pinda Simão.

MODELO PARA CRIAÇÃO/
LEGALIZAÇÃO DA ESCOLA

0 Ministro da Administração do Território, Bornito d > 
Sousa Baltazar Diogo. e

O Ministro da Educação, Pinda Simão.

1 IDados sobre a Escola

Província: Bié I
Município: Nharea.
Escolas: Escolas Primárias de: Chilata, SanM'. 

Salamba, Camahundu, Buli, Cangulo, Chilandi 2,C#\ 
Calanambelo, Bambi, Chipolocosso, Huminho,Calip^ 
Catala, Chiquito, Elavoco, Sacatala, Chivovo, Candu^?. 
Cambuale, Sohengue, Rique, Cahala, Santa-Ana, Sanrf^ 
Chihusa, Duruma, Sapessi, Wuanga e de Ecoma.

Nível de ensino: primário.
Classes que lecciona: Iniciação à 6.a Classe 
Zona geográfica/quadro domiciliar: suburbana 
N.° de saias de aulas: 6.
N.° de turmas: 12.
N.° de turnos: 2.
N.° de alunos/sala: 36.
Total de alunos: 432.
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II
Quadro de Pessoal

^ssiJadcs do Pessoal Categoria/Cargo

------ ' 1___________________ Director

" ~ ~~~4____________ Coordenador

’ 1___________________ Chefe de Secretaria

""12 ______ Pessoal Docente

4 Pessoal Administrativo

— ------- -—-
4 Auxiliar dc Limpeza

4 Opcrário/Operário Não Qualificado

Total dc trabalhadores 30

Quadro de Pessoal Docente

Grupo d
Pessoal

Categoria/Cargo Lugares 
Criados

D
ire

cç
ão

Director 1

Subdirector Pedagógico

Subdirector Administrativo

C
he

fia

Coordenador de Turno

Coordenador dc Curso

Coordenador de Desporto Escolar 1

Coordenador dc Círculos dc Interesse 1

Coordenador Psico-Pedagógico 2

Coordenador de Disciplina

Chefe dc Secretaria 1

Pr
of

es
so

r d
o I

I C
ic

lo
 d

o E
ns

in
o 

Se
cu

nd
ár

io
 e 

M
éd

io
 D

ip
lo

m
ad

o

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 1Escalão

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 2.° Escalão

Professor do 11 Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 3.° Escalão

Professor do 11 Ciclo dó Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 4.° Escalão

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 5.° Escalão

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 6.® Escalão

Professor do II Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 7.° Escalão

Professor do 11 Ciclo do Ensino Sec. e Médio Diplomado 
do 8.° Escalão

of
es

so
r d

o I
 C

ic
lo

 d
o 

En
si

no
 

Se
cu

nd
ár

io
 D

ip
lo

m
ad

o
---

---
---

--1
---

---
---

--
---

---
---

---
r—

 -------
---

---
--

--
1

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do l.° Escalão

Professor do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 2.° Escalão

Professor do 1 Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 3.° Escalão

Professor do 1 Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 4.° Escalão

Professor do 1 Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 5.° Escalão

£ Professor do 1 Ciclo do Ensino Secundário Diplomado 
do 6.° Escalão

' Prof
es

so
r d

o E
ns

in
o

Pr
im

ár
io

---
---

1--
---

-1
---

---
1--

---
-1

---
---

1--
---

-

Professor do Ensino Primário Diplomado do 1.° Escalão 1

Professor do Ensino Primário Diplomado do 2.° Escalão 2

Professor do Ensino Primário Diplomado do 3.° Escalão 2

Professor do Ensino Primário Diplomado do 4.° Escalão 2

Professor do Ensino Primário Diplomado do 5.° Escalão 2

Professor do Ensino Primário Diplomado do 6.° Escalão 3

---
---

--
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

 

Pr
of

es
so

r d
o 

En
si

no
 

Pr
im

ár
io

 A
ux

ili
ar

1  1 t 
iI---

---Professor do Ensino Primário Auxiliar do 1Escalão

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 2.° Escalão

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 3.° Escalão __________

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 4.° Escalão______

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 5.° Escalão______

Professor do Ensino Primário Auxiliar do 6.° Escalão _---------- -—

Quadro de Pessoal Administrativo

Grupo dc
Pessoal Categoria/Cargo Lugares 

Criados

Pe
ss

oa
l T

éc
ni

co
Su

pe
rio

r

Assessor Principal

Primeiro Assessor

Assessor

Técnico Superior Principal

Técnico Superior Principal de 1Ciasse

Técnico Superior Principal de 2." Classe

Pe
ss

oa
l T

éc
ni

co

Especialista Principal

Especialista de l.a Classe

Especialista de 2.’ Classe

Técnico de l.a Classe

Técnico de 2,a Classe

Técnico de 3.fl Classe

Pe
ss

oa
l T

éc
ni

co
 M

éd
io Técnico Médio Principal de l.a Classe

Técnico Médio Principal de 2.’ Classe

Técnico Médio Principal de 3.a Classe

Técnico Médio de 1.° Ciasse

Técnico Médio de 2.* Classe

Técnico Médio de 3.’ Classe

Pe
ss

oa
l A

dm
in

ist
ra

tiv
o Oficial Administrativo Principal

1.° Oficial Administrativo

2.° Oficial Administrativo 1

3.° Oficial Administrativo 2

Aspirante

Escriturário-Dactilógrafo 1

Pe
ss

oa
l

Te
so

ur
ei

ro Tesoureiro Principal

Tesoureiro Principal de 1." Classe

Tesoureiro Principal de 2." Classe

ux
ili

ar

Motorista de Pesados Principal

Motorista de Pesados de 1." Classe

Motorista de Pesados de 2.’ Classe

Motorista de Ligeiros Principal

Motorista de Ligeiros de 1.’ Classe

Motorista de Ligeiros de 2.a Classe

Telefonista Principal

Pe
ss

oa
l A

i

■ i------1--
---

-1
---

---
1—

t—
■■

 -------
---

-1-
---

-- Telefonista de 1Classe

Telefonista de 2." Classe

Auxiliar Administrativo Principal

Auxiliar Administrativo de 1Classe

Auxiliar Administrativo de 2.“ Classe

Auxiliar de Limpeza Principal

Auxiliar de Limpeza de 1.’ Classe

1

1

Auxiliar de Limpeza de 2.' Classe 2

Pe
ss

oa
l 

Pe
ss

oa
l

O
pe

rá
rio

 N
ão

 
O

pe
rá

rio
Q

ua
lif

ic
ad

o 
Q

ua
lif

ic
ad

o
T 

1  1 
---

---
-1

---
---

-

Encarregado

Operário Qualificado dc 1Classe

Operário Qualificado de 2." Classe

Encarregado 1

Operário Não Qualificado dc 1Classe__________________ | 1

Operário Não Qualificado de 2.* Classe__________________ | 2

O Ministro da Administração do Território, Bornito de 
Sousa Baltazar Diogo.

O Ministro da Educação, Pinda Simão.
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Despacho Conjunto n.° 1504/14
de H de Setembro

No âmbito da Massificação do Domínio.AO e estando 

criadas as condições para a transferência da Raiz do Domínio. 

AO de Portugal para Angola, é criada uma Comissão de 

Monitoramento e o Grupo Técnico de Trabalhos composto por:

1. Aristides Cardoso Frederico Safeca — Coordenador;

2. João Sebastião Teta;

3. Pedro Sebastião Teta.

E o Grupo Técnico composto por:
1. Manuel Gomes da Conceição Homem — Coordenador;

2. Gabriel Luís Miguel;
3. Walter Alexandre Pereira Teixeira;

4. Anabela António; e
5. Gisela Constância e Silva de Azevedo Inácio.

1. °—O Grupo Técnico deverá no prazo de 30 dias apre

sentar para a validação o Programa de Trabalho ao Comité de 

Monitoramento, que permitirá a transferência do Domínio.AO 

no prazo de cento e vinte dias (120), para Angola.
2. ° — O Programa deverá ser apresentado pelo Comité 

de Monitoramento aos Ministros das Telecomunicações e das 

Tecnologias de Informação e da Ciência e Tecnologia, para o 

acompanhamento das acções.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Julho de 2014.

O Ministro das Telecomunicações e das Tecnologias de 

Informação, José Carvalho da Rocha.
A Ministra da Ciência e Tecnologia, Maria Cândida 

Pereira Teixeira.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Despacho n.° 1505/14 
de II de Setembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 

Constituição da República de Angola, e de acordo com as 

disposições combinadas dos n,w I e 4 do artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alínea d) do 

n.° I do artigo 3.° do Estatuto Orgânico do Ministério das 

Finanças, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12 

de 4 de Dezembro, conjugado com o n.° 1 do artigo 12.° do 
Decreto-Lei n,’ 16-A/95, de 15 de Dezembro, determino:

------------------- -———-^^4

1. São subdelegados ao Secretário Geral, 
Costa, plenos poderes para representar o Minia^i 

na assinatura do Contrato de Adesão para o 
dos Produtos Microsoft, que vincula a emp^. 

— Consultoria, Formação e Sistemas de Redes,

2. Este Despacho entra imediatamente em 

Publique-se. I

Luanda, aos 28 de Agosto de 2014,

O Ministro, Armando Manuel.
--------------------------------------------------------------------

MINISTÉRIO DO PLANEAIW | 
E DO DESENVOLVIMENTO TERRITO®

Despacho n.° 1506/14 í
dc 11 de Setembro >

Havendo necessidade de se elaborar o PlanoNactí 
Ordenamento do Território — PNOT, previsto nafe 
do n.° 2 do artigo 6.° e do artigo 13.°, ambos da lei 1’1: 
de 14 de Janeiro — Lei de Bases do Regime Gerai dofe 
Nacional do Planeamento, conjugados comoartigo29.°à^ 
n.° 3/04, de 25 de Junho — Lei do Ordenamentodol^. 
e do Urbanismo, que fixa as grandes orientações estralai, 

de carácter genérico relativas ao ordenamento de todoo4 
territorial nacional, representando o quadro de refeàt 
concretizar pelos demais planos territoriais de grauinfà;|

Em conformidade com os poderes delegados^ 

Presidente da República, nos termos do artigo 1311 
Constituição e de acordo com a alínea m) do artigoil 
do Estatuto Orgânico do Ministério do Planeamento^ 

Desenvolvimento Territorial (MPDT), aprovado pelo Deo* 
Presidencial n.° 120/13, de 23 de Agosto, determino.

I. É criado um Grupo de Trabalho para a Identifica^ 
Criação de Condições para a Elaboração do PNOT(Gffl# 

supervisionado pelo Secretário de Estado para o Planeai^ 
e Desenvolvimento Territorial, Pedro Luís da Fonseca, c^1 
assistência de Eduardo Juarez Aguire, Consultor do MF 

e que integra os seguintes elementos:
a) Víctor Hugo Guilherme, Director Nacional 

Planeamento do Desenvolvimento Terriío^

Coordenador;
b) Gualberto Manuel Amaro Lima Campos, DW1 

do Gabinete de Acompanhamento da PoW 

Macroeconómica;
c) José Carlos Neto, Director do Gabinete Jurídico; 
dd Carlos da Silva Eloy, Assessor Principal doMP^' 

e) Arnito Agostinho Matamba, Assessor do MPDl 
j) Sara Maria da Cunha Vilas, Consultora do MP$; 
g) Maria Femanda Delgado de Almeida— Consull^

do MPDT.
d t k GT‘F>NOT adoptará a Estrutura Interna e o Cronograi^ ■ 

ra alho necessários, tendo em conta as suas atribuiçfàj
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3.0 GT-PNOT tem as seguintes atribuições:
a) Definir o conceito e, em linhas gerais, o conteúdo e a

estrutura do PNOT, após estudo da documentação 
existente no Ministério do Planeamento e do Desen
volvimento Territorial (MPDT) e breve consulta 
das mais relevantes experiências internacionais;

b) Definir o conceito e, em linhas gerais, o conteúdo e a
estrutura do Plano Nacional de Desenvolvimento 
Territorial (PNDT), após estudo da documentação 
existente no MPDT e breve consulta das mais 
relevantes experiências internacionais;

c) Estabelecer, em linhas gerais, as relações entre o PNOT,
o PNDT e o Plano Nacional de Desenvolvimento;

d) Identificar e caracterizar os recursos (humanos,
materiais, financeiros e dados e informações) para 
a elaboração do PNOT, em particular, e do PNDT;

e) Elaborar os Termos de Referência para a elaboração
do PNOT.

4.0 GT-PNOT deve elaborar relatórios de progresso quin
zenais e remetê-los à apreciação do Ministro do Planeamento 
edo Desenvolvimento Territorial.

5. Deve ser observado o prazo de 30 dias, prorrogável 
por períodos a determinar, devidamente fundamentados pelo 
GT-PNOT.

6.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor. 
Cumpra-se.

Luanda, aos 18 de Julho de 2014.

0 Ministro, Job Graça.

MINISTÉRIO DA EDUCACÃO

Despacho n.° 1507/14 
dc ii dcSetembro

Considerando as quotas de ingresso para o regime especial 
do Sector da Educação na Província de Luanda aprovada 
através do Despacho Intemo n.° 161/014, de 12 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o n.° 2 do artigo 15.° 
do Decreto n.° 3/08, de 4 de Março, determino:

1. É subdelegado ao Director do Gabinete de Intercâmbio 
Aldo Alberto Clemente Sambo plenos poderes para assinar 
os Contratos Administrativos de Provimento dos Candidatos 
seleccionados para a cobertura de vagas do Ensino Secundário 
do Sector da Educação na Província de Luanda.

2. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Despacho são resolvidas pelo Ministro 
da Educação.

3.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Agosto de 2014.

O Ministro, Pinda Simão.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Despacho n.° 1508/14 
dc 11 de Setembro

Havendo necessidade de recrutar pessoal para o quadro 

de regime geral do Ministério da Cultura;

Convindo autorizar a abertura de concurso público visando 

o preenchimento das vagas existentes, bem como nomear o 

Júri do Concurso;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 

República de Angola, conjugado com o artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 5.° do 

Decreto Presidencial n.° 102/11, de 23 de Maio, combinado 
com Decreto Presidencial n.° 137/13, de 24 de Setembro, 
determino:

ARTIGO l.°
(Autorização)

É autorizada a abertura do concurso público, a nível nacio
nal, neste Ministério para o ano de 2014, nas modalidades de 
acesso e ingresso nas carreiras do regime geral.

ARTIGO 2.°
(Nomeação)

E nomeado o Júri do concurso público encarregue de 
recrutar e seleccionar os candidatos ao concurso e integra os 
seguintes membros:

a) Luzia Júlio João — Presidente;
b) Francisco Arsénio — Vice-Presidente;
c) Matanyadi Norberto — Vogal;
d) Francisca Van-Dúnem — Vogal;
e) Tânia Ifika Fançony e Silva — Vogal;

j9 David Canga — Vogal.

ARTIGO 3.°
(Competências do Júri)

Ao Júri ora nomeado compete:
a) Elaborar, fiscalizar e corrigir as provas;
b) Definir outros meios de suporte de avaliação;
c) Elaborar e publicar as listas provisórias e definitivas;
d) Elaborar actas e outros documentos necessários ao

abrigo do concurso.
ARTIGO 4.°

(Remuneração)

A remuneração é feita mediante senhas de presença de 
acordo com a legislação vigente.

ARTIGO 5.°
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação ou 
aplicação do presente Diploma são resolvidas pela Ministra 

da Cultura.
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ARTIGO 6.°
(Entrada em vigor)

0 presente Despacho entra em vigor na data da sua publicação. 

Publique-se.

Luanda, aos 16 de Maio de 2014.

A. Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

Despacho n.° 1509/14 
dc 11 de Setembro

Havendo necessidade de autorizar a abertura do proce
dimento concursal e constituir uma Comissão de Avaliação 
para apreciar as propostas sobre a empreitada de construção 
de gabinetes e reabilitação do tecto da Biblioteca Nacional 
de Angola, nos termos da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, 
da Contratação Pública, e a Lei n.° 3/13, de 17 de Abril, Lei 
de Alteração da Lei da Contratação Pública;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com as disposições con
jugadas do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, e a alínea h) do n.° 2 do artigo 5.° do 
Decreto Presidencial n.° 211 /10, de 27 de Setembro, determino:

ARTIGO l.° 
(Constituição)

É autorizado a abertura do procedimento concursal relativo 
à empreitada de reabilitação e construção de gabinetes e do 
tecto da Biblioteca Nacional de Angola e nomeada a Comissão 
de Avaliação.

ARTIGO 2.°
(Composição)

A Comissão ora criada é composta pelos seguintes membros:
a) Aguinaldo Cristóvão — (Presidente);
b) João Pedro Lourenço — (Biblioteca "Nacional de

Angola);

----------------------------------------_

c) Paulo Kabetettte-(&biMeátE
mento e Estatística); H

d) Tânia Ifika Silva — (Gabinete Jurídico), l

e) Ivone Sebastião da Silva —(GabinetedcíJ

Planeamento e Estatística). ). 
ARTIGO 3.' I \

(Competências) |

Compete à Comissão de Avaliação: I
a) Receber as propostas endereçadas pelos concj

b) Conduzir o acto público do concurso;
c) Proceder à apreciação das propostas; I 

Elaborar o relatório de análise das propostas; I

e) Elaborar a proposta de decisão sobre adi» 

proposta e a adjudicação a submeter 
competente para a tomada da decisão detotó 

fi Remeter à Ministra da Cultura os resultados^ 

avaliações das propostas. 1

ARTIGO 4.° |
(Remuneração) |

A Comissão ora criada é remunerada mediantes» 
presença nos termos da legislação vigente na funçãopiifei 

ARTIGO 5.° I
(Dúvidas e omissões) j

As dúvidas e omissões resultantes da interpretaçàotd 
aplicação deste Diploma são resolvidas por Despachoòl 
Ministra da Cultura. I

ARTIGO 6.° I
(Entrada em vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data dasuapulw 

Publique-se.

Luanda, aos 3 de Fevereiro de 2014.

A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruze Silva.

I

■
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