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ASSEMBLEIA NACIONAL

Lei n.°5/15
de 6 de Maio

A presente Lei tem por objectivo proceder à revisão pon

tual da actual divisão político-administrativa da Província da 

LuQda-Norte, considerando as actuais necessidades tanto das 

populações como da Administração, resultantes dos progressos 

verificados no domínio económico e social.

ImpÕe-se, pois, a necessidade de alteração dos limites 

do Município de Chitato, constantes do n.° 1 do artigo 5.° do 

Decreto n.° 84/78, de 4 de Julho, desanexando dele a Comuna 

do Lóvua, elevando-a à categoria de município, por estarem 

reunidos os requisitos para o efeito, mantendo os limites 

actuais em conformidade com o disposto no n.° 2 do artigo 5.° 

do Decreto acima citado.

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do Povo, 

nos termos da alínea f) do artigo 161,° e da alínea d) do n.° 2 do 

artigo 166.°, ambos da Constituição da República de Angola, 

a seguinte:
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LEI DE ALTERAÇÃO DA DIVISÃO 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA PROVÍNCIA 

DA LUNDA-NORTE

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO l.° 
(Objccto)

1. A presente Lei altera a Divisão Político-Administrativa 

da Província da Lunda-Norte, nomeadamente através da:

a) Desanexação da Comuna do Lóvua do Município

do Chitato; (

b) Elevação da Comuna do Lóvua a Município;

c) Alteração dos limites geográficos do Município do

Chitato em função da criação do novo Município 

do Lóvua.

2. A presente Lei altera igualmente a sede da Província da 

Lunda-Norte, da Vila de Lucapa, no Município do Lucapa, 

para a Cidade do Dundo no Município do Chitato.

ARTIGO 2.°
(Município do Chitato)

1. Para efeitos da alteração da divisão político-adminis

trativa, o Município do Chitato compreende os seguintes 

limites geográficos:

O paralelo 7o Sul entre o Rio Chicapa e o Rio Chiumbe; 

o curso deste rio até à confluência do Rio Caríué; o curso 

deste rio até à sua nascente; a linha que une esta nascente à 

do Rio Bunzé; o curso deste rio até à sua confluência no Rio 

Luachimo; o curso deste rio até à sua nascente; a linha que 

une esta nascente à do Rio Chamba; o curso deste rio até à 

sua confluência no Rio Chicapa e o curso deste rio até ao 

paralelo 7o 17’.

2.0 Município do Chitato tem a sua sede na Cidade do 

Dundo que passa a ser a capital da Província da Lunda-Norte.

ARTIGO 3.° 
(Município do Lóvua)

Para efeitos de alteração da divisão político-administrativa 

do Município do Chitato, desanexa-se a Comuna do Lóvua que 

se eleva à categoria de Município e compreende os seguintes 

limites geográficos:
O paralelo 7o Sul entre os Rios Luangue e Lóvua; o curso 

deste rio até ao paralelo 6o 55' Sul; este paralelo entre os 

Rios Lóvua e Chicapa; o curso deste rio entre o paralelo 6o 

55’ Sul e a confluência do Rio Tatege; o curso deste rio até à 

confluência do Rio Guale; o curso deste rio até à sua nascente; 

a linha que une esta nascente à do Rio Fotela: o curso deste 
rio até à sua confluência no Rio Fotolo; o curso deste rio até 

à sua confluência no Rio Lóvua; o curso deste rio entre as 

confluências dos Rios Fotolo e Luala; o curso deste rio até à 
sua nascente; a linha que une esta nascente à do Rio Mungo; 
o curso deste rio até à sua confluência no Rio Luxico; o curso

deste rio entre as confluências dos Rios Mungo e Cand 
curso deste rio até à sua nascente; a linha que une esta^ 

à do Rio Capacaça; o curso deste rio até à sua confluê^ 

Rio Luangue e o curso deste rio entre a confluência 

Capacaça e o paralelo 7o SuL

ARTIGO 4.°
(Sede do Município do Lóvua)

O Município do Lóvua tem a sua sede no Lóvua.

ARTIGO 5.°
(Unidades territoriais e regime organizativo e administrativo)

1. A organização e a estrutura interna das unidades terri^ 

do Município do Lóvua são estabelecidas por diplomaprrç

2. Pode ser fixado um regime organizativo e administrai 

específico das unidades urbanas no território do Munic^ 

do Lóvua.

CAPÍTULO II

Disposições Finais

ARTIGO 6.°
(Revogação)

É revogado o n.° 2 do artigo 1.° do Decreto n 

de 4 de Julho.

artigo 7.° 
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e as omissões resultantes da interpret ç~ 4 

cação da presente Lei são resolvidas pela Assembleia 

Vista e aprovada pela Assembleia 'Nacional, em 

aos 26 de Fevereiro de 2015. fl
O Presidente da Assembleia ><13010031, Fernan o» 

Piedade Dias dos Santos.
Promulgada, aos 23 de Abril de 2015.

Publique-se.
0 Presidente da República, José Eduardo dos Santos-

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA INDÚSTRÍ

Decreto Executivo Conjunto n.° 245/15
dc 6 dc Maio i

Tendo em conta que a empresa ANGO - ZARA, Comércio 

Indústria, Limitada demonstrou, durante a fase negociai inerert 
à conclusão do Processo de Privatização da CONGERAL, fií ’ 1 
de capacidade para suportar os encargos inerentes ao valor í 

alienação do referido bem patrimonial, que se encontra eL 
estado de completo abandono;

Analisada a proposta apresentada por uma empresa^ 
direito angolano ao Ministério da Indústria interessada ff 
sua aquisição e considerando os benefícios económicos^ 
sociais para a juventude local, em particular, e em geral 
para a população residente nas áreas adjacentes ondeS» 

requahficação que serão realizadas no seu imóvel
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Em conformidade com os poderes delegados peio Presidente 

da República, dispostos no artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e do disposto no artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugados com a 
Lei n.° 10/94, de 31 de Agosto — Lei das Privatizações, e 
com a Lei n.° 8/03, de 18 de Abril — Lei de Alteração à Lei 

das Privatizações, determina-se:

1. ° — O n.° I do Decreto Executivo Conjunto n.° 190/11, 

de 6 de Dezembro, dos Ministérios da Economia e da Indústria, 
publicado no Diário da República n.° 234,1 Série, passa a ter 

a seguinte redacção:
«É aprovada a privatização dos activos imóveis e 

imóveis das instalações Fabris da CONGERAL 

de acordo com o seguinte figurino:

100% (cem por cento), por ajuste directo, a favor da 

empresa AFRIQUEINCORPORATION, S.A.».

2. ° — O presente Decreto Executivo Conjunto entra em 

vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 10 de A bri 1 de 2015.

O Ministro da Economia, Abrahão Pio dos Santos Gourgel.

A Ministra da Indústria, Bernarda Gonçalves Martins 

Henriques da Silva.

MINISTÉRIO DAS PESCAS

Decreto Executivo n.° 246/15
dc 6 dc Maio

Havendo necessidade de se regulamentar a estrutura e 

funcionamento da Direcção Nacional de Produção e lodização 

do Sal, a que se refere o artigo 13.° do Estatuto Orgânico do 

Ministério das Pescas, aprovado por Decreto Presidencial 

n.° 92/14, de 25 de Abril;

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 artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com a 

alínea i) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 92/14, 

de 25 de Abril, determino:

ARTIGO l.°
(Aprovação)

É aprovado o Regulamento Interno da Direcção Nacional de 

Produção e lodização do Sal do Ministério das Pescas, anexo 

ao presente Decreto Executivo, do qual é parte integrante.

ARTIGO 2.°
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no 

aresente Diploma.

ARTIGO 3.°
(Dúvidas c omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo 
Ministro das Pescas.

ARTIGO 4.°
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da 
sua publicação.

Publique-se.
Luanda, aos 6 de Maio de 2015.
A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de 

Barros Neto.

REGULAMENTO INTERNO DA DIRECÇÃO 
NACIONAL DE PRODUÇÃO E IODIZAÇÂO DO SAL

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais

ARTIGO l.° 
(Definição)

A Direcção Nacional de Produção e lodização do Sal é 
o serviço do Ministério encarregue de assegurar a produção, 
o controlo da qualidade, iodização e o estabelecimento de 
quotas de importação do sal.

ARTIGO 2.°
(Atribuições)

No âmbito das atribuições estabelecidas no artigo 13.° 

do Estatuto Orgânico do Ministério das Pescas incumbe em 

especial à Direcção Nacional de Produção e lodização do Sal:

a) Assegurar o licenciamento, cadastramento dos

estabelecimentos de produção de sal e efectuar 

o averbamento da declaração de caducidade da 

sua inscrição;

b) Instruir a implementação de planos de apoio à indús

tria de produção de sal;

c) Coordenar com as estruturas competentes dos

demais Departamentos Ministeriais a emissão de 

regulamentos relativos à iodização, higienização 

e refinação do sal, gestão de qualidade, condições 

de produção, conservação e transporte do sal;

d) Participar na formulação e emitir os padrões de

qualidade do sal;

e) Acompanhar em colaboração com outros organismos

competentes a distribuição do sal;

j9 Coordenar com as estruturas competentes dos demais 

Departamentos Ministeriais a difusão e utiliza

ção do consumo do sal iodizado para o consumo 

humano e animal;

g) Desempenhar as demais funções que lhe sejam 

acometidas por lei ou por determinação superior.
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3. O Conselho de Direcção reúne-se trimestralm^ 

título ordinário e extraordinariamente quando fornece^ 

mediante convocatória do Director e com agenda detrab$ 

previamente estabelecida por este.

ARTIGO 6.°
(Conselho Técnico)

1.0 Conselho Técnico é o órgão de apoio e consultai^ 

disciplinar do Director em matéria de coordenação e parece 

técnicos de programas, projectos ou acções relacionadas» 

actividade laborai da Direcção.

2. O Conselho Técnico é presidido pelo Directoreà 

fazem parte os Chefes de Departamento, podendo particij 

técnicos superiores e outros funcionários do Ministério» í 

vocados pelo Director para o efeito.

3. O Conselho Técnico reúne-se trimestralmente atiu 

ordinário e extraordinariamente quando for necessán 

mediante convocatória do Director e com ordem de trabal 

previamente estabelecida por este.

ARTIGO 7.°
(Departamento de Apoio à Produção do Sal)

1.0 Departamento de Apoio à Produção do Sal é aesB 

tura encarregue de promover, organizar, controlar e apoia ( 

indústria salineira em toda a actividade, relativa ao processa j 

produção do sal com vista ao seu desenvolvimento sustentá (

2. Ao Departamento de Apoio à Produção de Sal compó ç 

em especial:

a) Participar na captação de apoios internos e extem <■
para o desenvolvimento da indústria salineira, 

acompanhar a sua aplicação e rentabilização;

b) Assegurar o licenciamento, cadastramento dos esfi

belecimentos de produção de sal e o averbamerl 

da declaração de caducidade da sua declaração

c) Proceder à recolha de dados estatísticos sobre 

produção e iodização do sai;
d) Instruir a implementação de planos de apoio à indtò 

tria de produção de sal;

e) Acompanhar em colaboração de outros organismo1 

competentes a distribuição do sal;

j) Fazer o acompanhamento ao processo de importa^ 

e elaborar propostas de atribuição de quotas ò 

importação de sal;

g) Colaborar com os serviços competentes do Ministéfl 

das Pescas e outros organismos na prestação i! 

apoio às unidades de produção do sal, visando* 

identificação de mercados e sua comercialização 

h) Realizar estudos em coordenação com outros orga 

nismos competentes e promover a introdução 

de novas tecnologias de produção, extraeção* 

tratamento de sal;

CAPÍTULO II

Organização

ARTIGO 3.° 1
(Estrutura orgânica) j

A Direcção Nacional de Produção e lodização do Sal tem 

a estrutura seguinte:

a) Direcção;

b) Conselho de Direcção;

c) Conselho Técnico;

d) Departamento de Apoio à Produção de Sal;

e) Departamento de Monitorização da Qualidade;

j) Departamento de Estudos e Projectos.

g) Secretariado Administrativo.

ARTIGO 4.° 
(Direcção)

1. A Direcção Nacional de Produção e lodização do Sal 

é dirigida por um responsável, com a categoria de Director 

Nacional, ao qual compete em especial:

a) Planificar, organizar, dirigir e controlar todos os

serviços da Direcção, orientando-os na realização 

das suas atribuições;

b) Elaborar propostas e emitir pareceres sobre a nomea

ção, exoneração promoção, avaliação e classifi

cação do pessoal da Direcção;

c) Representar a Direcção junto de instituições nacionais

e estrangeiras quando orientado pelo Ministro;

d) Garantir executar as orientações emanadas pelo

Ministro de Tutela;

e) Submeter à apreciação do Ministro os assuntos que

careçam de resolução superior;

j) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de 

Direcção;

g) Garantir a articulação funcional com os órgãos e

serviços integrantes e dependentes do Ministério;

h) Elaborar periodicamente e apresentar na data esta

belecida por lei o relatório de actividades;

i) Desempenhar as demais funções que lhe sejam

acometidas por lei ou por determinação superior.

2. Nas suas ausências ou impedimentos, o Director é 

substituído por um Chefe de Departamento por si indicado.

ARTIGO 5.°
(Conselho de Direcção)

1.0 Conselho de Direcção é o órgão de apoio e consulta do 

Director, em matéria de gestão, organização e disciplina laborai.

2.0 Conselho de Direcção é presidido pelo Director e 

dele fazem parte os Chefes de Departamento, podendo parti

cipar das respectivas sessões os técnicos superiores e outros 

funcionários convocados pelo Director.
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i) Prestar serviços de assessoria e realizar estudos

inerentes à construção ou modificação de infra- 

-eslruturas e equipamentos de extracção do sal;

j) Colaborar na emissão de pareceres sobre os pedidos

de autorização para a construção ou modificação 

de infra-estruturas e equipamentos referentes à 

produção de sal;

k) Proceder à recolha de amostras de sal e submeter ao

controlo de qualidade;

l) Emitir os certificados sanitários dos estabelecimentos

e do sal para consumo interno e para a exportação;

m) Elaborar propostas a serem submetidas ao governo

provincial para o estabelecimento de áreas reser

vadas a produção de sal;

n) Desempenhar as demais funções que lhe sejam

acometidas por lei ou por determinação superior.

3.0 Departamento de Apoio à Produção do Sal é dirigido 

)or um responsável com a categoria de Chefe de Departamento.

ARTIGO 8.°
(Departamento dc Monitorização c Controlo da Qualidade)

1. O Departamento de Monitorização e Controlo da 

Jualidade é o serviço encarregue de monitorar as condições 

ligio-sanitárias de produção, tratamento e comercialização 

lo sal e colaborar na aplicação dos sistemas de auto-controlo 

Rastreabilidade e HACCP).

2. Ao Departamento de Monitorização e Controlo da 

Jualidade compete, em especial:

a) Coordenar com as estruturas competentes dos

demais Departamentos Ministeriais e participar 

na emissão de regulamentos, relativos à iodiza

ção, higienização e refinação do sal, gestão de 

qualidade, condições de produção, conservação 

e transporte do sal;

b) Participar na formulação e emitir os padrões de

qualidade do sal;

c) Coordenar com as estruturas competentes dos demais

Departamentos Ministeriais a difusão e utilização 

do sal iodizado para o consumo humano e animal;

d) Elaboração e divulgação de manuais de Boas Práticas

de Produção e de Fiscalização do Sal;

e) Promover e apoiar a indústria salineira na introdução

de sistemas de controlo e gestão da qualidade;

f) Emitir pareceres e prestar informações técnico-

-científicas sobre a qualidade do sal;

g) Propor estudos de investigação tecnológica no âmbito

da produção, iodização e conservação do sal;

h) Monitorar as condições higio-sanitárias das unida

des de produção de sal, bem como na aplicação 

dos sistemas de gestão de qualidade e propor as 

respectivas recomendações;

i) Promover e realizar acções de formação de carácter

institucional e para o sector privado;

j) Propor e acompanhar a execução de medidas rela

cionadas com a comercialização de sal impróprio 

para o consumo humano e animal;

k) Desempenhar as demais funções que lhe sejam

acometidas por lei ou por determinação superior.

3. O Departamento de Monitorização e Controlo da 

Qualidade é dirigido por um responsável com a categoria de 

Chefe de Departamento.

ARTIGO 9.°
(Departamento de Estudos e Projectos)

1.0 Departamento de Estudos e Projectos é a estrutura da 

Direcção Nacional de Produção e lodização do Sal encarregue 

de organizar, dirigir e controlar todas as acções relacionadas 

com os estudos técnico-económicos e investimentos no 

domínio salineiro.

2. Ao Departamento de Estudos e Projectos compete, 

em especial:

a) Propor as linhas fundamentais de desenvolvimento

do sector salineiro;

b) Propor a adopção de novas formas organizativas e

métodos de trabalho com vista a um aperfeiçoa

mento contínuo das actividades salineiras;

c) Elaborar o projecto de plano de investimento público

no domínio salineiro e controlar a sua execução;

d) Controlar a execução dos contratos de assistên

cia técnica, bem como a utilização das ajudas 

internacionais;

e) Propor a orientação estratégica a seguir na negocia

ção de acordos, contratos no domínio salineiro, 

convenções e controlar a sua execução;

f) Elaborar os relatórios trimestrais do Departamento;

g) Efectuar visitas de controlo às províncias para

monitorização e avaliação da execução física 

dos programas;

h) Desempenhar as demais funções que lhe sejam

acometidas por lei ou por determinação superior.

2. O Departamento de Estudos e Projectos é dirigido por 

um responsável com a categoria de Chefe de Departamento. 

ARTIGO 10.°
(Secretariado Administrativo)

1. O Secretariado Administrativo é a unidade de serviço 

da Direcção Nacional de Produção e lodização do Sal 

responsável pela coordenação e controlo das activida

des administrativas.
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2. Ao Secretariado Administrativo compete, em especial:

a) Controlar e registar a entrada de toda a documentação

e sua distribuição aos Departamentos;

b) Proceder à expedição de toda a documentação;

c) Coordenar e executar o trabalho de datilografia e

informática;

d) Assegurar o cumprimento das orientações relativas

ao controlo da pontualidade e assiduidade do 

pessoal da Direcção;

e) Providenciar o controlo do património, o fornecimento

do material de consumo corrente para o bom fun

cionamento e execução das tarefas da Direcção;
J) Organizar o arquivo da documentação da Direcção; 

g) Realizar as demais tarefas que lhe sejam acometidas 

por lei ou determinação superior.

CAPÍTULO 111 

Disposições Gerais

ARTIGO 11.°

(Competências do Chefe dc Departamento)

1. Ao Chefe de Departamento compete em especial
a) Organizar, orientar, coordenar os serviços do

Departamento;
b) Assegurar o cumprimento das tarefas fundamentais

do Departamento;
c) Controlar a assiduidade e pontualidade dos

funcionários;
d) Elaborar periodicamente os planos de actividade

do respectivo Departamento e os relatórios das 
actividades desenvolvidas pelo Departamento;

e) Assinar os termos de abertura e encerramento dos
livros em uso nos respectivos Departamentos;

J) Despachar com o Director.

ARTIGO 12.°
(Quadro de pessoal)

O quadro de pessoal da Direcção Nacional de p 
e lodização do Sal é o que consta do Anexo 
Regulamento, do qual é parte integrante.

ARTIGO 13.° 
(Organigrama)

O organigrama da Direcção Nacional de Produçãoel^ 
do Sal é o constante do Anexo 11 ao presente Regula^ 
do qual é parte integrante.

ANEXO I
Quadro de Pessoal a que se refere o artigo 11* 

do regulamento que antecede

Grupo dc L
Pessoal

barreira Categoria/Cargo

KlN.‘dc 
Lugares

Direcção 
e Chefia

1
l
Director Nacional
Chefe de Departamento 

“TTií3ÍJ

Técnico 
Superior

Técnica
Superior

Assessor principal
Primeiro Assessor
Assessor
Técnico Superior Principal
Técnico Superior de 1 .° Classe
Técnico Superior de 2." Classe_______

1
1
1
2

—

Técnico Técnica

Especialista Principal
Especialista de l.° Classe
Especialista de 2.“ Classe
Técnico de 1 .a Classe
Técnico de 2.° Classe
Técnico de 3.“ Classe

Técnico 
Médio

Técnica
Média

Técnico Médio Principal de 1Classe 
Técnico Médio Principal de 2.a Classe 
Técnico Médio Principal de 3.“ Classe 

Técnico Médio de 1.“ Classe
Técnico Médio de 2.” Classe
Técnico Médio de 3.“ Classe 1

ANEXO 11
Organigrama da Direcção Nacional de Produção e lodização do Sal 

a que se refere o artigo 13.° do regulamento que antecede
I
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Decreto Executivo n.° 247/15
dc 6 dc Maio

Havendo necessidade de se regulamentar a estrutura 
!e funcionamento do Gabinete de Estudos, Planeamento e 

; Estatística a que se refere o artigo 16.° do Estatuto Orgânico 
ido Ministério das Pescas, aprovado por Decreto Presidencial 

in.° 92/14, de 25 de Abril;
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 artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com a 

alínea i) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 92/14, 

de 25 de Abril, determino:

ARTIGO l.°
(Aprovação)

É aprovado o Regulamento Interno do Gabinete de Estudos, 

Planeamento e Estatística do Ministério das Pescas, anexo 
ao presente Decreto Executivo, do qual 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 Executivo são resolvidas pelo 

Ministro das Pescas.

ARTIGO 4.°
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da 
sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Maio de 2015.
A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de Barros 

Neto.

REGULAMENTO INTERNO DO GABINETE 
DE ESTUDOS, PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA

CAPÍTULO 1 

Disposições Gerais

ARTIGO l.° 
(Definição)

O Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística, abrevia
damente designado por «GEPE» é o serviço de apoio técnico 
de carácter transversal que tem como funções principais a 
preparação de medidas de política e estratégia global do Sector 
das Pescas, estudos e análise regular sobre a execução geral 
das actividades dos distintos serviços do Ministério, bem 
como a orientação e coordenação da actividade de estatística 
de entre outras.

ARTIGO 2.°
(Atribuições)

No âmbito das atribuições estabelecidas pelo artigo 16.° 
do Estatuto Orgânico do Ministério das Pescas incumbe, em 
especial, ao Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística:

a) Propor a política e estratégia de desenvolvimento
do Sector das Pescas e da Aquicultura;

b) Coordenar e elaborar, em colaboração com outros
organismos do Ministério e de outros sectores, os 
planos de ordenamento das pescas e da aquicultura;

c) Coordenar a execução dos investimentos sob res
ponsabilidade do Ministério e emitir pareceres 
sobre os projectos de investimento das empresas 
no domínio das pescas e da aquicultura;

d) Elaborar em colaboração com os organismos do
Sector e de outros Departamentos Ministeriais, 
os planos anuais de médio e longo prazos e os 
programas relativos ao Sector;

e) Participar na preparação, negociação e compatibi-
lização de contratos e acordos para os quais seja 
designado pelo Ministro das Pescas;

j) Promover a recolha, processamento e divulgação de 
informação estatística necessária às atribuições que 
lhe são acometidas e à actividade pesqueira em geral;

g) Estudar as oportunidades e necessidades de inves
timento no Sector;

h) Elaborar estudos e análises regulares sobre a execução
geral das actividades dos serviços e projectos do 
Ministério das Pescas;

i) Dirigir os processos de contratação pública a que o
Sector das Pescas esteja envolvido;

j) Desempenhar as demais funções que lhe sejam
acometidas por lei ou por determinação superior.

CAPÍTULO II
Organização

ARTIGO 3.°
(Estrutura orgânica)

O Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística tem a 
estrutura seguinte:

a) Direcção;
b) Conselho de Direcção;
c) Departamento de Estudos e Estatística;
d) Departamento de Planeamento;
e) Departamento de Monitoramento e Controlo;
j) Secretariado Administrativo.

ARTIGO 4.° 
(Direcção)

1. O Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística é 
dirigido por um responsável com a categoria de Director 
Nacional, ao qual compete, em especial:

a) Representar o Gabinete de Estudos, Planeamento
e Estatística;

b) Organizar e dirigir os serviços do Gabinete de Estu

dos, Planeamento e Estatística;
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c) Garantir o cumprimento das orientações emanadas

pelo Ministério do Planeamento;

d) Submeter à apreciação do Ministro os assuntos que

careçam de resolução superior;

e) Apresentar os relatórios de actividades do Gabinete

e sobre matéria específica de acordo com a orien

tação do Ministro;

J) Executar às deliberações de que for incumbido pelo 

Ministro;

g) Elaborar propostas e emitir pareceres sobre a nomea

ção, avaliação, promoção, exoneração, movimen

tação e classificação do pessoal do Gabinete;

h) Desempenhar as demais funções que lhe sejam aco

metidas por lei ou determinação superior.

2. Nas suas ausências e impedimentos, o Director do 

Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística é substituído 

por um responsável por si designado.

ARTIGO 5.°
(Conselho de Direcção)

1. O Conselho de Direcção é uma estrutura de apoio 

e consulta do Director do Gabinete em matéria de gestão, 

organização e disciplina laborai.

2.0 Conselho de Direcção é presidido pelo Director do 

Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística e dele fazem 

parte os Chefes de Departamento podendo participar nas res

pectivas sessões os técnicos superiores e outros funcionários 

convocados pelo Director.

3.0 Conselho de Direcção reúne-se a título ordinário 

trimestralmente e, extraordinariamente quando for necessário, 

mediante convocatória do Director do Gabinete e com ordem 

de trabalho previamente estabelecida por este.

ARTIGO 6.°
(Departamento de Estudos e Estatística)

1.0 Departamento de Estudos e Estatística é a estrutura 

do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística encarregue 

de organizar, dirigir e controlar todas as acções relacionadas 

com os estudos técnico-económicos e estatísticos do Sector 

das Pescas.

2. Ao Departamento Estudos e Estatística compete 

em especial:

a) Realizar, em colaboração com os serviços competen

tes em matéria de estatística e nos termos da lei, o 

trabalho metodológico de informação estatística;

b) Recolher, tratar e analisar os dados estatísticos 

para o controlo da execução do plano e executar 

as tarefas para o seu envio aos órgãos e serviços 

competentes nos prazos fixados;

c) Inventariar e conservar os documentos de
para o eficiente trabalho e constante acm^ 

dos diversos serviços do Gabinete de 

Planeamento e Estatística;

d) Centralizar a recolha e divulgação da infon^

estatística e outros dados relativos ao Sec^ 
Pescas; tí

e) Elaborar os relatórios trimestrais, semestraisean

relativos às actividades desenvolvidas peloS^

f) Promover a recolha, processamento e divulga^ i

informação estatística necessária ao cumpri^ 

das atribuições acometidas ao Ministério;

g) Elaborar boletins estatísticos e divulgar os rj

tados obtidos em colaboração com os sem 

competentes e controlo metodológico nodonã 

da estatística;
h) Desempenhar as demais funções que lhe sej

acometidas por lei ou por determinação supà

3.0 Departamento de Estudos e Estatística é dirigido) 

um responsável com a categoria de Chefe de Departame» 

ARTIGO 7.°
(Departamento de Planeamento)

/1
1. O Departamento de Planeamento é a estrutura do Gabiit 

de Estudos, Planeamento e Estatística encarregue de acu 

panhar a actividade de planificação no domínio das pesei j

2. Ao Departamento de Planeamento compete em espett

a) Coordenar as tarefas de planeamento do Ministért

elaborar o respectivo projecto de plano ministert

b) Adoptar as orientações metodológicas e organii

tivas do Ministério em matéria de planeamenH

c) Elaborar propostas dos indicadores do planof

Sector das Pescas, fixando para cada ramoi ; 

proporções adequadas;
d) Levar ao conhecimento dos organismos e unid*

des do Sector os indicadores, normas e tarefi 

estabelecidas para a elaboração do respectit'; 

projecto do plano; |
e) Apresentar os relatórios de análise da execução^ 

plano do Sector nos prazos fixados;

f) Propor as alterações ao plano e as medidas de em# 

gência que se mostrem necessárias adoptar;

g) Fornecer aos organismos e unidades económica 

dependentes do Ministério as orientações método 

lógicas e as fichas do controlo e execução do planti

h) Coordenar a elaboração de planos de ordenamento 

dos recursos haliêuticos;

i) Elaborar propostas dos indicadores do plano do SeC 
lor das Pescas, fixando as proporções adequadaí
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J) Coordenar o processo de cabimentação de verbas 

ao Sector;

k) Acompanhar e participar na elaboração das propostas

de programação financeira do Sector;

l) Acompanhar os Planos Periódicos de Caixa do Plano

de Investimentos Públicos (P.LP.) estabelecidos 

por lei;

m) Acompanhar a elaboração do balanço do exercício

orçamental do Sector;

n) Exercer as demais funções que lhe sejam acometidas

por lei ou por determinação superior.

3. O Departamento de Planeamento e Programação 

Financeira é dirigido por um responsável com a categoria de 

Chefe de Departamento.

ARTIGO 8.°
(Departamento dc Monitoramento e Controlo)

1. O Departamento de Monitoramento e Controlo é a 

estrutura do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística 

encarregue de coordenar todas as acções relacionadas com 

as actividades de recolha, compilação e processamento da 

informação estatística resultante das actividades da pesca.

2. Ao Departamento de Monitoramento e Controlo compete 

em especial:

a) Propor as linhas fundamentais de desenvolvimento

do Sector das Pescas;

b) Propor a adopção de novas formas organizativas e

métodos de trabalho com vista a um aperfeiçoa

mento contínuo das actividades do Sector;

c) Elaborar o projecto de plano de investimento público

e controlar a sua execução;

d) Elaborar estudos, analisar e emitir pareceres sobre os

projectos de investimentos do Sector das Pescas;

e) Controlar a execução dos contratos de assistên

cia técnica, bem como a utilização das ajudas 

internacionais;

f) Propor a orientação estratégica a seguir na negocia

ção de acordos, contratos de pesca, convenções 

e controlar a sua execução;

g) Elaborar e acompanhar o programa de redimensio

namento empresarial do Sector;

h) Acompanhar os processos de auditoria económica

e financeira, bem como a avaliação patrimonial 

das empresas públicas do Sector;

i) Acompanhar a elaboração e a execução do orçamento

administrativo do Sector;

j) Elaborar os relatórios mensais, trimestrais, semestrais

e anuais de balanço de execução física e financeira 

do Programa de Investimentos Públicos (P.LP.) 

do Sector;

k) Efectuar visitas de controlo às províncias para moni

toria e avaliação da execução física do Programa 

de Investimentos Públicos (P.LP.) do Sector;

l) Emitir parecer sobre projectos de investimentos das

empresas do Sector das Pescas;

m) Acompanhar a execução dos programas e projectos

de investimento sob tutela do Ministério;

n) Estudar as oportunidades e necessidades de inves

timentos no Sector;

o) Elaborar o projecto de plano de investimentos públi

cos e controlar a sua execução;

p) Promover estudos económicos e financeiros neces

sários à definição de instrumentos da política 

das pescas;

q) Propor as linhas fundamentais de desenvolvimento

do Sector das Pescas;

r) Propor a adopção de novas formas organizativas e

métodos de trabalho com vista a um aperfeiçoa

mento contínuo das actividades do Sector;

s) Exercer as demais funções que lhe sejam acometidas

por lei ou por determinação superior.

3.0 Departamento de Monitoramento e Controlo é dirigido 

por um responsável com a categoria de Chefe de Departamento.

CAPÍTULO 111
Disposições Finais

ARTIGO 9.°
(Secretariado Administrativo)

1.0 Secretariado Administrativo é a unidade de serviço do 

Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística responsável 

pela coordenação e controlo das actividades administrativas.

2. Ao Secretariado Administrativo compete em especial:

a) Controlar e registar a entrada de toda a documentação

e a sua distribuição aos demais órgãos e serviços 
do Ministério das Pescas e Órgãos Dependentes;

b) Proceder à expedição de toda a documentação;

c) Coordenar e executar o trabalho de dactilografia e

informática;

d) Assegurar o cumprimento das orientações relativas

ao controlo da pontualidade e assiduidade do 

pessoal do Gabinete;

e) Providenciar o controlo do património, o fornecimento

do material de consumo corrente para o bom fun

cionamento e execução das tarefas do Gabinete;

J) Organizar o arquivo do Gabinete de Estudos, Pla

neamento e Estatística;
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por lei ou por determinação superior.

ARTIGO 10.°
(Competências do Chefe de Departamento)

Ao Chefe de Departamento compete, em especial:

a) Organizar, orientar e coordenar os serviços do

ARTIGO 12.° 
(Organigrama)

O organigrama do Gabinete de Estudos, Planeai 
Estatística é o constante do Anexo 11 ao presente Regula^ 
do qual é parte integrante.

Departamento;

b) Assegurar o cumprimento das tarefas fundamentais

do Departamento;

c) Controlar a assiduidade e pontualidade dos

funcionários;

d) Elaborar periodicamente os planos de actividade dos

respectivos Departamentos e os respectivos rela

tórios sobre o grau de cumprimento dos mesmos;

e) Assinar os termos de abertura e encerramento dos

livros em uso nos respectivos Departamentos;

j) Decidir e tomar iniciativa sobre todas as tarefas já 

programadas e prestar contas do seu cumprimento 

ao respectivo Director do Gabinete;

g) Coordenar a execução das actividades do Departa

mento e zelar pela disciplina necessária;

h) Elaborar trimestralmente o relatório de actividades

do Departamento.

ARTIGO 11.° 
(Quadro do pessoal)

O quadro do pessoal do Gabinete de Estudos, Planeamento e
Estatística é o que consta do Anexo 1 ao presente Regulamento, 
do qual é parte integrante.

ANEXO 1
Quadro de Pessoal a que se refere o artigo 11? 

do Regulamento que antecede

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão 

Neto.

Grupo de
Pessoal

Categoria/Cargo

Direcção e 
Chefia

Director

Chefe de Departamento

Técnico
Superior

Assessor Principal

Primeiro Assessor

Assessor
Técnico Superior Principal

Técnico Superior de 1.® Classe

Técnico Superior de 2.® Classe

Técnico

Especialista Principal 

Especialista de 1,® Classe 

Especialista de 2.° Classe 
Técnico de 1.® Classe 

Técnico de 2.® Classe 
Técnico de 3.® Classe

Técnico 
Médio

Técnico Médio Principal de 1Classe 

1 Técnico Médio Principal de 2.® Classe 

l Técnico Médio Principal dé 3.® Classe 
1 Técnico Médio de 1.® Classe 

1 Técnico Médio de 2." Classe 
1 Técnico Médio de 3.® Classe

L1&

ANEXO 11
Organigrama do Gabinete de Estudo, Planeamento e Estatística a que se refere o artigo 12.° 

do Regulamento que antecede
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Decreto Executivo n.° 248/15
dc 6 dc Maio

Havendo necessidade de se regulamentar a estrutura 
e funcionamento do Gabinete Jurídico a que se refere o 
artigo 18.° do Estatuto Orgânico do Ministério das Pescas, 
aprovado por Decreto Presidencial n.° 92/14, de 25 de Abril;

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 artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com a 
alínea i) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 92/14, 
de 25 de Abril, determino:

ARTIGO l.°
(Aprovação)

É aprovado o Regulamento Interno do Gabinete Jurídico do 

Ministério das Pescas, anexo ao presente Decreto Executivo, 
do qual é parte integrante.

ARTIGO 2.°
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no 

presente Diploma.

ARTIGO 3.°
(Duvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo 
Ministro das Pescas.

ARTIGO 4.°
(Entrada cm vigor)

; O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da 
sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Maio de 2015.
A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de Barros 

Neto.

REGULAMENTO INTERNO DO 
GABINETE JURÍDICO

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais

ARTIGO l.° 
(Definição)

O Gabinete Jurídico é o serviço de natureza transversal 
responsável pela elaboração das medidas de carácter legisla
tivo, assessoria jurídica, apoio legislativo e contencioso do 
Ministério Pescas.

ARTIGO 2.°
(Atribuições)

No âmbito das atribuições estabelecidas no artigo 18.° do 
Estatuto Orgânico do Ministério das Pescas, incumbe, em 
especial, ao Gabinete Jurídico:

a) Assessorar o Ministro e os Secretários de Estado 
em questões de natureza jurídica relacionadas às 

actividades do Ministério e dos órgãos e serviços 
tutelados;

b) Emitir pareceres que lhe sejam solicitados sobre
assuntos de natureza jurídica;

c) Coordenar a elaboração e o aperfeiçoamento dos
projectos de diplomas legais e demais instru
mentos jurídicos relacionados às actividades do 
Ministério das Pescas;

d) Participar nas negociações e dar corpo jurídico aos
contratos, acordos ou protocolos do domínio pes
queiro que comprometam o Ministério das Pescas;

e) Velar pelo cumprimento das leis e demais normas
que disciplinem a actividade do Sector;

J) Coligir, controlar e manter actualizada toda a 
documentação de natureza jurídica, necessária ao 
funcionamento do Ministério das Pescas e velar 
pela sua correcta aplicação;

g) Representar o Ministério nos actos jurídicos e pro
cessos judiciais mediante delegação expressa do 
Ministro das Pescas;

h) Velar, em colaboração com o Gabinete de Inspec-
ção, pelo cumprimento das Leis e regulamentos 
aplicáveis ao Sector, dando conhecimento dos 
casos de violação ou incumprimento;

i) Pronunciar-se sobre as propostas relativas às sanções
e multas a aplicar sobre as infraeções às Leis e 
Regulamentos atinentes à pesca, aquicultura e 
ao sal;

J) Dar tratamento às questões contenciosas referentes 
às atribuições do Ministério das Pescas;

k) Desempenhar as demais funções que lhe sejam aco
metidas por lei ou determinação superior.

CAPÍTULO II

Organização

ARTIGO 3.°
(Estrutura orgânica)

O Gabinete Jurídico tem a estrutura seguinte:
a) Direcção;
b) Conselho de Direcção;
c) Conselho Técnico de Coordenação Normativa;
d) Secretariado Administrativo.

ARTIGO 4.°
(Direcção)

1.0 Gabinete Jurídico é dirigido por um responsável com a 
categoria de Director Nacional, ao qual compete, em especial:

a) Organizar e dirigir os serviços do Gabinete;
b) Representar o Gabinete;
c) Garantir o cumprimento das orientações emanadas

pelo Ministro das Pescas;
d) Submeter à apreciação do Ministro Pescas os assuntos

que careçam de resolução superior;
e) Cumprir e mandar executar as decisões e deliberações

de que for incumbido pelo Ministro das Pescas;
f) Elaborar e apresentar periodicamente o relatório de

actividades do Gabinete;
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ARTIGO 7.°
(Secretariado Administrativo)

1. O Secretariado Administrativo é a unidade deseni 
do Gabinete Jurídico responsável pela coordenação econ^ 
das actividades administrativas.

2. Ao Secretariado Administrativo compete em espe^
a) Controlar e registar a entrada de toda a documente

e a sua distribuição aos demais órgãos eserç 
do Ministério das Pescas e Órgãos Dependeu

b) Proceder à expedição de toda a documentação;
c) Coordenar e executar o trabalho de dactilograft

informática;
d) Assegurar o cumprimento das orientações relafn

ao controlo da pontualidade e assiduidade/ 

pessoal do Gabinete;
e) Providenciar o controlo do património, o forneci™

do material de consumo corrente para o bomfi 
cionamento e execução das tarefas do Gabine

j) Organizar o arquivo do Gabinete Jurídico;
g) Executar as demais funções que lhe sejam acometi! 

por lei ou por determinação superior.

CAPÍTULO Hl

Disposições Finais

ARTIGO 8.°
(Quadro dc pessoal)

O quadro de pessoal do Gabinete Jurídico é o que constai 

Anexo 1 ao presente Regulamento, do qual é parte integrai 
ARTIGO 9.° I

(Organigrama) g

O organigrama do Gabinete Jurídico é o constante 

Anexo 11 ao presente Regulamento, do qual é parte integrai

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão i. 

} Barros Neto.

g) Elaborar propostas e em itir pareceres sobre a nomea
ção, avaliação, promoção, exoneração, mobilidade 
e classificação do pessoal do Gabinete;

h) Controlar a correcta api icação das leis, normas, pro- <
cedimentos e regulamentos estabelecidos para os < 
serviços que integram o Sector;

i) Participar na organização e celebração de contratos,
acordos, tratados e convenções em que intervenha 
o Ministério, sempre que para tal for superior
mente indicado;

j) Colaborar com os Gabinetes Jurídicos de outras insti
tuições e Departamentos Ministeriais na produção 
de legislação com conexão com o Sector Pesqueiro;

k) Participar na organização e manusear a base de dados
da legislação do Sector;

l) Participar na realização de inquéritos e sindicâncias,
bem como instruir processos disciplinares de que 
seja incumbido;

m) Assistir o Ministério Público, sempre que tal se revele
necessário, nos processos que tenham conexão 
com a actividade do Ministério das Pescas e que 
corram os seus trâmites junto dos Órgãos Judiciais 
e efectuar o respectivo acompanhamento;

n) Desempenhar as demais funções que lhe sejam aco
metidas por lei ou determinação superior.

2. Nas suas ausências e impedimentos, o Director do Gabinete 
Jurídico é substituído por um responsável por si designado.

ARTIGO 5.°
(Conselho de Direcção)

1.0 Conselho de Direcção é uma estrutura de apoio e 
consulta do Director do Gabinete, em matéria de gestão, 
organização e disciplina laborai.

2.0 Conselho de Direcção é presidido pelo Director e 
dele fazem parte os técnicos superiores do Gabinete, podendo 
participar das respectivas sessões os técnicos e outros funcio
nários convocados pelo Director.

3.0 Conselho de Direcção reúne-se a título ordinário 
trimestralmente e, extraordinariamente quando for necessário, 
mediante convocatória do Director do Gabinete e com ordem 
de trabalho previamente estabelecida por este.

ARTIGO 6.°
(Conselho Técnico de Coordenação Normativa) í"

1.0 Conselho Técnico de Coordenação Normativa é um 
serviço de apoio e consulta multidisciplinar do Director do r 
Gabinete Jurídico em matéria de coordenação técnica de pro- ' 

gramas, projectos ou acções de produção e implementação de 
diplomas legais sob responsabilidade do Ministério das Pescas.

2.0 Conselho Técnico de Coordenação Normativa é 
presidido pelo Director do Gabinete Jurídico e dele fazem 
parte juristas do Gabinete, representantes dos serviços de 
apoio e dos serviços executivos do Ministério das Pescas em 
programas ou projectos de produção ou implementação de 
diplomas legais, podendo ser convidados outros responsáveis 
e técnicos em função da agenda de trabalhos.

3.0 Conselho Técnico de Coordenação Normativa reúne-se 
a título ordinário mensalmente e extraordinariamente quando 
for necessário, mediante convocatória do Director do Gabinete 
e com ordem de trabalhos previamente estabelecida por este.

ANEXO I
Quadro de Pessoal a que se refere o artigo 8.° 

do Regulamento Interno que antecede

i Grupo de L.’ , CarrciraPessoal I Categoria/Cargo

Direcção I Director Nacional

I Assessor Principal
IPrimciro Assessor

Técnico I Técnica I Assessor
Superior I Superior ITécnico Superior Principal

I ITécnico Superior de 1Classe
i___  1 ITécnico Superior dc 2." Classe

1 I lEspccialisla Principal
I I lEspccialisla de 1Classe

Técnico Técnica Classe
I I I iccnicode 1. Classe
I I ITécnico dc 2." Classe
' 1 ITécnico dc 3.* Classe

N."dc

i i i

N." dc

Técnico
Médio

ITécnico Médio Principal de 1.“ Classe
ITécnico Médio Principal de 2,* Classe 

Técnica ITécnico Médio Principal de 3 a Classe 
Média ITécnico Médio de IClasse

I ITécnico Médio de 2.“ Classe 
I________ |Técnico Médio de 3.* Classe
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ANEXO II
Organigrama a que se refere o artigo 8.° do Regulamento que antecede

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de Barros Neto.

Decreto Executivo n.° 249/15
dc 6 dc Maio

Havendo necessidade de se regulamentar a estrutura e 

funcionamento do Gabinete de Intercâmbio a que se refere 

o artigo 19.° do Estatuto Orgânico do Ministério das Pescas, 

aprovado por Decreto Presidencial n.° 92/14, de 25 de Abril;

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 artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com a 

alínea i) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 92/14, 

de 25 de Abril, determino:

ARTIGO l.°
(Aprovação)

É aprovado o Regulamento Interno do Gabinete de 

Intercâmbio do Ministério das Pescas, anexo ao presente 
Decreto Executivo, do qual é parte integrante.

ARTIGO 2.°
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no 

presente Diploma.

ARTIGO 3.°
(Duvidas c omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 

aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo 

Ministro das Pescas.

ARTIGO 4.°
(Entrada cm vigor)

O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da 

;ua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos de de 2015.

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de 

3arros Neto.

REGULAMENTO INTERNO
DO GABINETE DE INTERCÂMBIO

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO l.°
(Definição)

O Gabinete de Intercâmbio é o serviço encarregue de 
apoiar a realização das tarefas nos domínios das relações 
internacionais e da cooperação externa.

ARTIGO 2.
(Atribuições)

No âmbito das atribuições estabelecidas no artigo 19.° 

do Estatuto Orgânico do Ministério das Pescas, incumbe em 

especial ao Gabinete de Intercâmbio:

a) Estudar e propor estratégias de cooperação inter

nacional no domínio da gestão dos recursos 

biológicos aquáticos e das actividades de pesca 

e da aquicultura, em articulação com os restantes 

órgãos e acompanhar os trabalhos decorrentes 

dessa cooperação;

b) Elaborar propostas com vista a assegurar e coor

denar a participação da República de Angola 

nos organismos internacionais de pesca e da 

aquicultura;

c) Propor a orientação a seguir nas negociações de acor

dos e convenções com países e organismos inter

nacionais no domínio das pescas e da aquicultura;

d) Elaborar monografias técnicas e coligir dados sobre

organismos internacionais de pesca, bem como da 

aquicultura e de países que possam ser de interesse 

para o desenvolvimento do Sector Pesqueiro e da 

Aquicultura em Angola;

e) Desempenhar as demais funções que lhe sejam

atribuídas por lei ou por determinação superior.
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CAPÍTULO H

Organização

ARTIGO 3.°
(Estrutura orgânica)

O Gabinete de Intercâmbio tem a seguinte estrutura:

a) Direcção;

b) Conselho de Direcção;

c) Secretariado Administrativo.

ARTIGO 4.°

2. Ao Secretariado Administrativo compete em t
a) Controlar e registar a entrada de toda a docu^

e a sua distribuição aos demais órgãos e 

do Ministério das Pescas e Órgãos Depende,

b) Proceder à expedição de toda a documenta^

c) Coordenar e executar o trabalho de dactilog^
informática; 4

d) Assegurar o cumprimento das orientações reli

ao controlo da pontualidade e assiduidade

(Direcção)

1.0 Gabinete de Intercâmbio é dirigido por um respon

sável com a categoria de Director Nacional, ao qual compete 

em especial:

a) Organizar e dirigir os serviços do Gabinete;

b) Representar o Gabinete;

c) Garantir o cumprimento das orientações definidas

pelo Ministro das Pescas;

d) Submeter à apreciação do Ministro das Pescas os

assuntos que careçam de resolução superior;

e) Executar todas as tarefas sobre a matéria de política

das pescas, da aquicultura e do sal que lhe sejam 

confiadas superiormente;

j) Promover e estimular o desenvolvimento técnico- 

-profissional dos funcionários do Gabinete;

g) Elaborar propostas e emitir pareceres sobre a nomea

ção, promoção, exoneração e classificação do 

pessoal do Gabinete;

h) Desempenhar as demais tarefas que lhe sejam atri

buídas por lei ou por determinação superior.

2. Nas suas ausências e impedimentos, o Director do 

Gabinete de Intercâmbio é substituído por um responsável 

por si designado.

pessoal do Gabinete;
e) Providenciar o controlo do património, o fomecint•

do material de consumo corrente para oboml 

cionamento e execução das tarefas do Gabiot

f) Organizar o arquivo do Gabinete de Intercâmlk

g) Executar as demais funções que lhe sejam acoM

por lei ou por determinação superior.

CAPÍTULO III 
Disposições Finais

ARTIGO 7.° 
(Quadro dc pessoal)

IP
O quadro do pessoal do Gabinete de Intercâmbioi 

que consta do Anexo 1 ao presente Regulamento, do qm c 

parte integrante. IV
IPARTIGO 8.°

(Organigrama)

O organigrama do Gabinete de Intercâmbio é o que consto c 
Anexo 11 ao presente Regulamento, do qual é parte integrai

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão^. 

Barros Neto. __________ \

l

ARTIGO 5.°
(Conselho de Direcção)

1.0 Conselho de Direcção é uma estrutura de apoio ao 

Director em matéria de gestão, organização e disciplina laborai.

2.0 Conselho de Direcção é presidido pelo Director e 

dele fazem parte os técnicos superiores, podendo participar 

dos seus trabalhos outros técnicos e funcionários convocados 

pelo Director.

3.0 Conselho de Direcção reúne-se a título ordinário 

trimestraímente e extraordinariamente, quando for necessário, 

mediante convocatória do Director Nacional e com ordem de 

trabalho estabelecida por este.

ARTIGO 6.°
(Secretariado Administrativo)

1.0 Secretariado Administrativo é a unidade de serviço 

do Gabinete de Intercâmbio responsável pela coordenação e 
controlo das actividades administrativas.

ANEXO 1 |
Quadro de Pessoal a que se refere o artigo 7.° do Re# 

lamento interno que antecede

Direcção

Técnico

Grupo dc 
Pessoa! Carreira Catcgoria/Cargo

Director Nacional

Assessor Principal 
Primeiro Assessor

Técnico I Técnica I Assessor 
Superior | Superior (Técnico Superior Principal

Técnico Superior de 1.“ Classe 
Técnico Superior de 2." Classe

Especialista Principal
Especialista de 1.’ Classe 
Especialista dc 2." Classe 
Técnico de 1 .* Classe 
Técnico de 2.’ Classe 
Técnico de 3.* Classe

Técnica

N? dc
Lugares i

N-* Ç
Lttgtf 

Ocupíi

1 [___J
1 1 ■:
1 1 ‘
1 1

1 1
1 .K

1 3
2 'i

Técnico Médio Principal dc 1cias
Técnico Médio Principal de 2" cia SC

Técnico I Técnica ITécnico Médio Principal de 3* ci
Médio I Média ITécnico Médio de 1Classe &SSc

Técnico Médio de 2." Classe
Técnico Médio de 3." Classe

1 *

8
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ANEXO II
Organigrama do Gabinete de Intercâmbio a que 

se refere o artigo 8.° do Regulamento que antecede

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de Barros 
Neto.

Decreto Executivo n.° 250/15
dc 6 dc Maio

Havendo necessidade de se regulamentar a estrutura e o 

funcionamento do Gabinete de Tecnologias de Informação, a 

}ue se refere o artigo 20.° do Estatuto Orgânico do Ministério 

ias Pescas, aprovado por Decreto Presidencial n.° 92/14, 

le 25 de Abril;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

la República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 

República de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do Decreto 

^residencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com a 

ilínea i) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 92/14, 

ie 25 de Abril, determino:

ARTIGO l.°
(Aprovação)

É aprovado o Regulamento Interno do Gabinete de 

Pecnologias de Informação, anexo ao presente Decreto 

ixecutivo, do qual é parte integrante.

ARTIGO 2.°
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contraria o disposto no 

iresente Diploma.

ARTIGO 3.°
(Dúvidas c omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 

plicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo 

/íinistro das Pescas.

ARTIGO 4.°
(Entrada cm vigor)

O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da 

ua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Maio de 2015.
A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de 

'arros Neto.

REGULAMENTO INTERNO DO GABINETE 
DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO l.°
(Definições)

O Gabinete de Tecnologias de Informação é o serviço de 
apoio técnico responsável pelo desenvolvimento das tecnolo
gias de informação com vista a dar suporte às actividades de 
modernização e inovação do Ministério das Pescas.

ARTIGO 2.°
(Atribuições)

No âmbito das atribuições estabelecidas no artigo 20.° 

do Estatuto Orgânico do Ministério das Pescas, incumbe ao 

Gabinete de Tecnologia de Informação:

a) Elaborar e implementar um Plano-Director de Tec

nologias de Informação no Ministério;

b) Assegurar a gestão dos meios afectos à execução da

política de informatização do Sector Pesqueiro;

c) Coordenar a rede informática nas suas diferentes

modalidades, garantindo a sua segurança e opera

cionalidade, promovendo a unificação de métodos 

e procedimentos;

d) Coordenar e emitir parecer sobre a realização de

investimentos no domínio da informatização e 

telecomunicações nos órgãos e serviços afectos 

ao Ministério, bem como controlar a sua imple

mentação em articulação com estes;

e) Criar e manter bases de dados nos órgãos e serviços

do Ministério e velar pelo seu bom funcionamento;

J) Assegurar a permanente adequação dos sistemas de 

informação e telecomunicações às necessidades 

de gestão e operacionalidade dos órgãos e serviços 

integrados no Ministério;

g) Assessorar os utilizadores na exploração, gestão,

manutenção dos equipamentos, sistemas infor

máticos e de telecomunicações;

h) Desempenhar as demais funções que lhe sejam

acometidas por lei ou por determinação superior.

CAPÍTULO II

Organização

AR TIGO 3.°
(Estrutura orgânica)

O Gabinete de Tecnologias de Informação tem a seguinte 

estrutura orgânica:

a) Direcção;

b) Conselho de Direcção;

c) Secretariado Administrativo.
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ARTIGO 4 o
(Direcção)

Í
|. O Gabinete de Tecnologias de Informação é dirigido 

por um responsável com a categoria de Director Nacional, 

ao qual compete em especial:
a) Representar o Gabinete de Tecnologias de Infor

mação e assegurar a manutenção de relações de 

colaboração com os demais órgãos do Ministério;

b) Organizar e dirigir os serviços do Gabinete de Tec

nologias de Informação;

c) Assegurar sob responsabilidade própria a execução 

dos programas e políticas definidas para o Minis

tério e tomar as decisões necessárias;

d) Garantir o cumprimento das orientações definidas 

pelo Ministério das Telecomunicações e Tecno

logias de Informação;

e) Submeter à apreciação do Ministro os assuntos que 

careçam de resolução superior;

f) Apresentar relatórios das actividades do Gabinete e 

sobre matéria específica de acordo com orientação 

do Ministro das Pescas;

g) Elaborar propostas e emitir pareceres sobre a nomea

ção, avaliação, promoção, movimentação e clas

sificação do pessoal afecto ao Gabinete;

h) Desempenhar as demais funções que lhe sejam aco

metidas por lei ou determinação superior.

2. Nas suas ausências e impedimentos, o Director do 

Gabinete de Tecnologias de Informação é substituído por um 

responsável por si designado.

___________________________ DIÁRIO

ARTIGO 7.° f

(Organigrama)

O organigrama do Gabinete de Tecnologias de Info^ 

é o constante do Anexo II ao presente Regulamento e( 

faz parte integrante.

ARTIGO 8.°
(Secretariado Administrativo)

1. O Secretariado Administrativo é a unidade de sen 

do Gabinete de Tecnologias de Informação responsávelj 

coordenação e controlo das actividades administrativas.

2. Ao Secretariado Administrativo compete em Espec

a) Proceder à recepção, registo, distribuição eexp

ção da correspondência e de toda a documento 

do Gabinete;
b) Executar os trabalhos de digitação, reproduçà .

operação informática do Gabinete, bem ca; 

manter organizado o seu arquivo;
c) Elaborar e controlar o plano de férias dos funcio

rios adstritos ao Gabinete;
d) Zelar pelo bom funcionamento dos equipamento

Gabinete, pela limpeza e higiene das instalaç 

e de modo geral pela manutenção e conseni 
do património afecto ao Gabinete de Tecnola 

de Informação;
e) Desempenhar as demais funções que lhe sejanu

metidas pelo Director do Gabinete deTecnoIrç 

de Informação. ■
A Ministra, Victória Francisco Lopes CristóvàC 

r 
Barros Neto.

(

ARTIGO 5.°
(Conselho de Direcção)

1.0 Conselho de Direcção é o órgão de apoio e consulta 

do Director do Gabinete em matéria de gestão, organização 

e disciplina laborai.

2. O Conselho de Direcção é presidido pelo Director do 

Gabinete de Tecnologias de Informação, e dele fazem parte 

técnicos superiores, podendo participar nas respectivas sessões 

outros técnicos convocados ou convidados pelo Director.
3.0 Conselho de Direcção reúne-se ordinariamente de três 

em três meses e, extraordinariamente, quando for necessário, 

mediante convocatória do Director do Gabinete e com ordem 

de trabalho estabelecida por este.

CAPÍTULO III
Disposições Finais

ARTIGO 6.°
(Quadro de pessoal)

O quadro de pessoal do Gabinete de Tecnologias de 
Informação é o que consta do Anexo I ao presente Regulamento 
e dele faz parte integrante.

---------------- 1

ANEXO I
Quadro de pessoal a que se refere o artigo 6.” ‘ 

do regulamento que antecede 1

i

Grupo de
Pessoal

Carreira Categoria/Cargo N.°de 
Ligares

-----
n.m

Lugt' 
Octip>

Direcção Director Nacional 1
------

1 1

Técnico
Superior

Técnica
Superior

Assessor Principal
1 .* Assessor
Assessor
Técnico Superior Principal
Técnico Superior de 1." Classe
Técnico Superior de 2.a Classe

1
1
I
1
3

------- z(

Técnico Técnica

Especialista Principal
Especialista de 1Classe 
Especialista de 2." Classe 
Técnico de l.a Classe 
Técnico de 2." Classe 
Técnico dc 3.a Classe

1
1

Técnico 
Médio

Técnica 
Média

Técnico Médio Principal de 1Classe 
Técnico Médio Principal de 2.a Classe 
Técnico Médio Principal de 3.“ Classe 
Técnico Médio de l.a Classe
Técnico Médio de 2." Classe
Técnico Médio de 3,a Classe

1
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ANEXO II
Organigrama a que se refere o artigo 7.° 

do regulamento que antecede

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de Barros 
Veto.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Despacho n.° 138/15 
dc 6 dc Maio

Estando a sociedade FIDES — Mediadora de Seguros, 

Jmitada, em processo de conclusão da cessão da totalidade 

ias suas quotas às novas entidades, do aumento do seu capital 

>ocial e de alteração da sua denominação social;

Organizado e analisado o processo nos termos do artigo 

>8.° da Lei n.° 1/00, de 3 de Fevereiro, Geral da Actividade 

Seguradora, e de acordo ao disposto no artigo 167.° da Lei

i.°  1/04, de 13 de Fevereiro, das Sociedades Comerciais, sob 

) qual recaiu o parecer favorável de Agência Angolana de 

Regulação e Supervisão de Seguros;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

ia República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 

República de Angola, e conjugado com o n.° 1 do artigo 38.° da Lei

i.°  1/00, de 3 de Fevereiro, Geral da Actividade Seguradora, 

ietermino:
1. É autorizada a cessão da totalidade das quotas dos 

ictuais sócios, para a Associated Holdings Network, sociedade 

ie direito estrangeiro, e para Miguel das Saudades Lucula, 

íidadão de nacionalidade angolana, que passam a deter 70% e 

>0% do capital social, respectivamente, o aumento do capital 

;ocial, de Kz: 3.750.000,00 para Kz: 20.000.000,00, bem como 

í alteração da designação social para ALLIED 1NSURANCE 

3ROKERS ANGOLA — Correctores de Seguros, Limitada.

2. Após a publicação em Diário da República do presente 

nstrumento, e efectuadas todas as alterações junto do competente 

Dartório Notarial, deverão os interessados remeter à Agência 

Xngolana de Regulação e Supervisão de Seguros, para efeitos 

Ie cadastro, a publicação no Diário da República do novo 

Igurino da estrutura societária da ALLIED INSURANCE 

BROKERS ANGOLA — Correctores de Seguros, Limitada, 

o contrato efectivo das transacções das quotas e demais 

elementos atinentes à legislação das sociedade comerciais.

3. O presente Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Abril de 2015.

O Ministro, Armando Manuel.

MINISTÉRIO DA GEOLOGIA E MINAS

Despacho n.° 139/15 
dc 6 dc Maio

Considerando que o Ministério da Geologia e Minas é o 

Departamento Ministerial responsável pela execução da Política 

do Executivo relativamente às Actividades Geológico-Mineiras 

não Petrolíferas, as quais se afiguram de grande potencial 

para a diversificação das fontes de receitas patrimoniais e 

fiscais para o Estado;

Tendo em conta que os instrumentos operativos do Programa 

de Governação até 2017, estando, entre os seus objectivos, a 

intensificação da actividade de prospecção e exploração de 

minerais, envolvendo tanto o sector público como o sector 

privado da nossa economia;

Tendo em conta que os minerais objecto da concessão 

não estão adstritos a uma Concessionária Nacional e a 

FERRANGOL-E. P., órgão da Administração Indirecta do 

Estado foi mandatada para representar os interesses públicos 

em relação aos minerais objecto da concessão e participar na 

apropriação do produto da mineração em nome do Estado, ao 

abrigo do artigo 11.° do Código Mineiro;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

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

República de Angola, e do n.° 1 do artigo 111.° do Código 

Mineiro, determino:

ARTIGO l.°
(Aprovação)

É aprovado o Contrato de Investimento Mineiro para a 

outorga de direitos relativos a metais não ferrosos, elementos 

de terras raras, metais raros e metais preciosos, celebrado 

nos termos do Código pela FERRANGOL-E.P. e a Ozango 

Minerais, S.A.

ARTIGO 2.°
(Demarcação mineira)

A concessão objecto do Contrato de Investimento Mineiro 

aprovado no artigo 1.° tem uma superfície de aproximadamente 

3.670Km, situada nas Províncias do Huambo e Bié, abrange 
os Municípios da Caála, Longonjo, Katabola e Ukuma, e 
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corresponde ao polígono formado pelos vértices cujos limites 

são definidos pelas coordenadas que abaixo se detalham:

ARTIGO 3.°
(Duração)

Vértices Longitude Latitude

A 13° 15’00” 14°45’00”

B 12° 50’ 00” 14° 45’00”

C 12°50’00” 15° 40’00”

D 13° 05’00” 15° 40’00”

E 13° 05’00” 15° 15’00”

F 13° 15’00” 15° 15’00”

1. Os direitos mineiros de prospecção atribuídos ao abrigo 

do Contrato de Investimento Mineiro ora em aprovação têm 

a duração iniciai de cinco anos, prorrogáveis por períodos 

sucessivos de um ano até ao máximo de sete anos, conforme 

dispõe o n.° 1 do artigo 125.° do Código Mineiro.

2. Uma vez concluída com sucesso a prospecção e avaliação, 

designadamente junto da Agência Nacional de Investi 

e de outros órgãos relacionados com o investimento 

em ordem a obter desses as licenças e autorizações^ 

titular dos direitos mineiros concedidos ao abrigo do 

Despacho possa usufruir das prerrogativas legaisprevi^ 

Código Mineiro e demais legislação aplicável.

ARTIGO 7.°
(Legislação mineira)

A Concessionária e suas associadas obrigam-seàsdi 

sições do Código Mineiro, da Lei do Investimento Privt 

do Código Civil e demais disposições legais e regulamett 

aplicáveis à actividade geológico-mineira.

ARTIGO 8.°
(Dúvidas c omissões)

As dúvidas e omissões que resultarem da interpreta? 
aplicação do presente diploma são resolvidas pelo Mini 

da Geologia e Minas.

ARTIGO 9.°
(Entrada em vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua publia

tendo os órgãos competentes comprovado que foram observadas 

todas as obrigações legais e contratuais necessárias para que 

se passe ao momento subsequente do investimento mineiro, 

na fase de exploração a duração dos direitos respectivos é de 

até trinta e cinco anos, incluindo o período de prospecção e 

avaliação, fim dos quais caducam e a mina reverte a favor do 

Estado tal como estipula o artigo 133.° do Código Mineiro.

ARTIGO 4.°
(Relatórios da actividade)

O titular de direitos mineiros concedidos ao abrigo deste 

Despacho fica obrigado a prestar ao Ministério da Geologia 

e Minas as informações económicas e técnicas decorrentes da 

sua actividade, bem como a apresentar os relatórios periódicos 

por lei exigidos.

ARTIGO 5.°
(Emissão de títulos mineiros)

1. A Direcção Nacional de Licenciamento e Cadastro 

Mineiro fica desde já autorizada a emitir o título de prospec

ção, devendo juntar como anexo indispensável ao processo 
o comprovativo da caução prestada, no valor de 0,50% do 

valor do investimento.
2. Na fase de exploração, a emissão do título respectivo 

é antecedida da apresentação de comprovativos de que tenha 

sido constituída uma reserva legal de 5% do capital investido, 

em obediência ao disposto no n.° 3 do artigo 133.°

ARTIGO 6.°
(Providências junto de outras instituições)

Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, os órgãos 

competentes do Ministério da Geologia e Minas devem 

prestar o seu apoio institucional nos termos previstos na lei,

Publique-se.

Luanda, aos 11 de Dezembro de 2015.

O Ministro, Francisco Manuel Monteiro de Queira

Despacho n.° 140/15 
de 6 dc Maio

Considerando que a implementação do Progrsm 
Diversificação da Indústria Mineira constitui um dos 
trumentos operativos do Programa de Governação até J 

estando, entre os seus objectivos, a intensificação da activiô 

de prospecção e exploração de diamante, envolvendo» 

o Sector Público como o Sector Privado da nossa econof 

Considerando que foi aprovado o Contrato de Investin* 

Mineiro para a Exploração de Jazigos Secundários de Dian^ 

na Concessão de Yetwene, entre a Endiama Mining, aSo^ 

e o Consórcio Yetwene;

Tendo sido manifestado o interesse pelas Partes1 

Assembleia Extraordinária de Sócios realizada no dia 15 

Janeiro de 2015, a necessidade de substituição da Endi* 

Mining pela Sociedade Mineira do Lucapa (SML)/ 

Contrato de Investimento Mineiro para a exploração 

Jazigos Secundários de Diamantes na Concessão de Yetwd ’• 

alteração da estrutura de quotas mediante a redução de 3°/e ■ 

participação societária da Yetwene e por último a alteraf 

da denominação «Sociedade Mineira do Yetwene» P* 

«Sociedade Mineira do Camissombo Limitada».

Em conformidade com os poderes delegados pelo Preside* 

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

da República de Angola, e de acordo com as disposiÇ^ 
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'combinadas dos n.os 1,2,4 e 5 do artigo 94.° Código Mineiro e 

!n.° 1 do artigo 4.° da Lei n.°20/11, de 20 de Maio, determino: 

ARTIGO l.°
(Aprovação da alteração do Contrato dc Investimento Mineiro)

É aprovada a alteração do Contrato de Investimento Mineiro, 

cuja Sociedade mineira se designará por «Sociedade Mineira do 
Camissombo, Limitada», com a seguinte estrutura societária:

d) SML — 30% (trinta por cento);
e) Soiares — 40% (quarenta por cento);
j) Yetwene — 30% (trinta por cento).

ARTIGO 2.° 
(Transmissão)

1. A Cessionária substitui a Cedente em todos os poderes, 
direitos e obrigações decorrentes do exercício de direitos 
mineiros previstos na lei.
! 2. A autorização da transmissão referida no número anterior
está sujeita ao pagamento de taxas e emolumentos nos termos 
do Código Mineiro.

ARTIGO 3.° 
(Título mineiro)

A Direcção Nacional de Licenciamento e Cadastro Mineiro 
fica desde já autorizada a efectuar o respectivo averbamento no 
título mineiro em nome da Sociedade Mineira do Camissombo, 
Limitada após confirmação do pagamento das taxas e emo
lumentos devidos para o efeito.

ARTIGO 4.°
(Dúvidas c omissões)

As dúvidas e omissões que resultarem da interpretação e 
aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Ministro 
da Geologia e Minas.

ARTIGO 5.°
(Entrada cm vigor)

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

Publique-se.

Luanda, aos 10 de Abril de 2015.

O Ministro, Francisco Manuel Monteiro de Queiroz.
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