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SUMÁRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Presidente da República

Decreto Presidencial n.° 189/15:

Aprova o Estatuto Orgânico do Fundo Rodoviário. — Revoga toda a 

legislação que contrarie o disposto no presente Diploma, nomeadamente 

o Decreto Presidencial n.° 42/11, de 7 de Março.

Decreto Presidencial n.° 190/15:

Autoriza a assinatura do Contrato de Investimento Mineiro para a 

Prospecção, Pesquisa e Reconhecimento de Depósitos Primários de 

Diamantes na área de Concessão do Luaxe e do Contrato de Exploração 

entre a Endiama Mining, a Airosa, a Artcon, a LLI, a Odebrecht, a 

Makakuima, Limitada, e a Polyus Gold, mediante apresentação do 

Estudo de Viabilidade Técnica c Económica e autoriza o Ministro da 

Geologia e Minas a emitir os competentes Títulos dc Prospecção e 

Exploração, bem como as que se julguem necessárias à boa execução 

das operações mineiras.

Ministérios das Finanças e dos Petróleos

Decreto Executivo Conjunto n.° 545/15:

Determina que os termos da Carta Complementar, relativa à recuperação 

dc custos e despesas incorridas e a incorrer pelo grupo Empreiteiro 

associado ao Projecto de Gestão de Gás do Bloco 32, são válidos 

e executáveis.

Ministério dos Petróleos

Decreto Executivo n.° 546/15:
Autoriza a alteração das áreas dc Desenvolvimento Bavuca, Dikanza 

e Clochas.

Ministério das Finanças

Despacho n.° 308/15:
Subdclcga Plenos poderes a Sílvio Franco Burily, Director Nacional do 

Património do Estado, para representar este Ministério na outorga do 

Contrato dc Prestação dc Serviços, com a empresa Eletco Elcvators, 

Limitada, sita na Rua dos Generais, no Bairro Morro Bento, em Luanda, 

para o fornecimento c montagem dc 1 elevador do tipo residencial.

Decreto Presidencial n.° 189/15
de 5 dc Outubro

O Fundo Rodoviário tem como principal desiderato o 
fomento da receita e o aumento da segurança e da correcta 
aplicação dos recursos destinados à perfeita execução do 
Programa Nacional de Conservação e Manutenção de Estradas;

Considerando que o actual processo de contratação de 
empresas para a execução dos trabalhos previstos no Programa 
Nacional de Conservação e Manutenção de Estradas da Rede 
Fundamental não se tem revelado de certo modo eficiente, 
resultando em sobreposição de competências entre o Fundo 
Rodoviário e o Instituto Nacional de Estradas de Angola 
— INEA;

Atendendo que o Fundo Rodoviário deve operar numa linha 
moderna de gestão de fundos, com poderes para seleccionar, 
adjudicar e contratar nos termos da lei, os serviços que são 
desenvolvidos dentro dos limites da sua competência, o que 
implica a alteração do seu Estatuto Orgânico;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) 
do artigo 120.° e do n.° 3 do artigo 125.°, ambos da Constituição 
da República de Angola, o seguinte:

ARTIGO l.° 
(Aprovação)

É aprovado o Estatuto Orgânico do Fundo Rodoviário, 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, nomeadamente o Decreto Presidencial
n.° 42/11, de 7 de Março.

http://www.imprensanacional.gov.ao
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ARTIGO 3.°
(Dúvidas c 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 vigor na data da sua publicação.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 26 de 

Agosto de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2015.
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

ESTATUTO ORGÂNICO DO FUNDO RODOVIÁRIO

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO l.°
(Objecto c denominação)

O presente Estatuto estabelece a estrutura orgânica e o 
modo de funcionamento do Fundo Rodoviário, abreviadamente 
designado por «FR».

ARTIGO 2.°
(Natureza jurídica e finalidade)

1. O FR é uma pessoacolectivade direito público, dotada 
de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial.

2. O FR é um órgão que visa agregar todos os recursos 
financeiros destinados ao financiamento da conservação e 
manutenção da rede de estradas do País, com poderes para 
seleccionar, adjudicar e contratar os serviços necessários 
para este fim.

ARTIGO 3.°
(Sede e âmbito)

I. O FR tem a sua sede em Luanda e exerce a sua actividade 
em todo o território nacional.

2.0 Conselho de Administração pode desconcentrar os 
seus serviços técnicos e administrativos criando ou encerrando 
direcçòes regionais, conforme as necessidades da sua actividade.

ARTIGO 4.°
(Atribuições)

O FR tem as seguintes atribuições:
a) Agregar todos os recursos financeiros destinados à 

conservação e manutenção da rede de estradas do 
País, nomeadamente através da cobertura de despe
sas de conservação das estradas da rede nacional, 
com base numa gestão adequada e transparente, 
subordinada à política macroeconómica definida 
pelo Executivo;

h) Analisar e aprovar o Programa Anual de Conservação 

e Manutenção de Estradas de Angola;

c) Analisar e aprovar, com vista à sua inserção no Pro
grama Nacional de Conservação e Manutenção 
de Estradas, os troços submetidos pelo Instituto 
de Estradas de Angola (IN EA), pelos Governos 
Provinciais e pelas Administrações Municipais;

d) Seleccionar, através de concurso público, adjudi
car e contratar empresas para a implementação 
e desenvolvimento do Programa Nacional de 
Conservação e Manutenção de Estradas;

e) Supervisionar a gestão física e financeira dos
contratos celebrados ao abrigo do Programa 
Nacional de Conservação e Manutenção de 
Estradas, consubstanciada na verificação da 
correcta aplicação dos recursos necessários à

sua execução;
j) Disponibi 1 izar o financiamento das obras de melhora

mento de conservação de estradas, de acordo com 
a programação definida para cada ano económico;

g) Zelar pela transferência das receitas que, nos termos
do presente Diploma, lhe sejam atribuídas;

h) Celebrar convénios de cooperação financeira com
entidades internacionais e nacionais, no domínio 
do financiamento da conservação e manutenção 
de estradas;

i) Promover e dinamizar as actividades económicas da
envolvente das estradas da Rede Nacional, que por 
diploma próprio lhe sejam atribuídas;

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

ARTIGO 5.°
(Superintendência)

1. A superintendência administrativa e financeira do Fundo 
Rodoviário é exercida pelo Titular do Departamento Ministerial 
responsável pelas finanças públicas, sendo a superintendência 
técnica exercida pelo Titular do Departamento Ministerial 
responsável pelo Sector da Construção.

2. A Superintendência Administrativa e Financeira compreende, 
para além dos poderes conferidos ao abrigo das atribuições do 
respectivo Departamento Ministerial, os seguintes:

a) Poderes de orientação e definição das linhas funda

mentais e objectivos principais da actividade do 
Fundo Rodoviário;

b) Controlo da actividade e responsabilização pelos 

actos de gestão dos recursos financeiros disponi- 
bilizados para execução do Programa Nacional de 
Manutenção e Conservação de Estradas. 

-----e autorização prévia do Ministro das Finanças,
outros previstos por lei, os seguintes actos:
a) Aprovação do Plano de Actividades, o Orçamento, 

o Relatório de Actividades e Contas;
b) Criação e encerramento de serviços locais 

desconcentrados;

3. Carecem de 
dentre
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c) Alienação de bens patrimoniais, móveis e imóveis
na titularidade ou sob gestão do FR;

d) Aprovação da estrutura organizacional do FR e dos
respectivos regulamentos internos;

e) Exercício de acção disciplinar sobre os dirigentes
do Fundo Rodoviário, nos termos da lei;

f) Ordenação de inquéritos ou sindicâncias, sempre
que haja indícios de violação da lei;

g) Participação em entes de direito privado;
h) Aceitação de doações, heranças ou legados.

4. O Ministro das Finanças pode suspender, anular e 
revogar, nos termos da lei, os actos praticados pelos órgãos do 
FR que violem a lei ou sejam contrários ao interesse público.

5. A superintendência técnica exercida pelo Ministro da 
Construção compreende, para além dos poderes conferidos ao 
abrigo das atribuições do respectivo Departamento Ministerial, 
os seguintes:

a) Poderes de orientação e controlo metodológico;
b) Gestão técnica da execução do Programa de

Conservação e Manutenção de Estradas.

CAPÍTULO II
Estrutura Orgânica

SECÇÃO I
Organização c Funcionamento

ARTIGO 6.°
(Órgãos)

O FR compreende os seguintes órgãos:
a) Conselho de Administração;
b) Conselho Consultivo;
c) Conselho Fiscal.

SECÇÂOn
Conselho dc Administração

ARTIGO 7.°
(Definição c composição)

1. O Conselho de Administração do FR é o órgão de 
gestão ao qual compete praticar todos os actos que se mos
trem necessários à administração do FR e à prossecução das 
suas atribuições.

2. O Conselho de Administração do FR é composto por 
um máximo de três membros.

3. O Conselho de Administração do FR tem a 
seguinte composição:

a) O Presidente, designado pelo Ministro das Finanças;
b) Um Administrador, designado pelo Ministro da

Construção;
c) Um Administrador, designado pelo Ministro da

Administração do Território.
4. Os membros do Conselho de Administração do FR 

são nomeados por Despacho do Titular do Departamento 
Ministerial responsável pelas finanças públicas.

5.0 mandato dos membros do Conselho de Administração 
é de três anos, renovável por iguais períodos.

6. A substituição de qualquer um dos membros do Conselho 
de Administração do FR, salvo casos excepcionais, só pode 
ocorrer no final do seu mandato.

7. O exercício do cargo de membro do Conselho de 
Administração do FR é remunerado, nos termos estabelecido em 
Despacho do Titular do Departamento Ministerial responsável 
pelas finanças públicas.

ARTIGO 8.°
(Competências)

1.0 Conselho de Administração tem as seguintes competências:
a) Acompanhar a evolução da actividade do FR, tomando

as providências que as circunstâncias exigirem;
b) Analisar e aprovar os orçamentos e os planos de

financiamento dos troços de estradas propostos 
pelo Instituto de Estradas de Angola, Governos 
Provinciais e Administrações Municipais;

c) Elaborar a proposta de orçamento do FR, bem como
os respectivos relatórios de execução e balanços 
relativos às suas actividades;

d) Aprovar as contas de exercício e submetê-las, jun
tamente com o parecer do Conselho Fiscal, ao 
órgão de superintendência;

e) Determinar a abertura de concursos públicos, selec
cionar e contratar as empresas para implementação 
e desenvolvimento do Programa de Conservação 
e Manutenção de Estradas;

J) Elaborar e submeter à aprovação os regulamentos 
internos do FR;

g) Contratar a gestão financeira do FR;
h) Contratar as auditorias internas e externas;
i) Formalizar os contratos ou acordos de financiamento

para a conservação e a manutenção das redes de 
estradas principais e complementares;

j) Proceder ou mandar proceder à fiscalização da apli
cação dos recursos financeiros concedidos;

k) Promover e fomentar iniciativas que possibilitem uma
maior eficiência e eficácia na execução do Serviço 
de Manutenção e Conservação das Estradas, com 
o objectivo de minimizar os respectivos custos;

l) Propor ao órgão de superintendência financeira a
actualização das tarifas a aplicar para o serviço 
de manutenção e conservação das estradas;

m) Propor a aprovação da estrutura organizacional do
FR e a respectiva distribuição de competências;

n) Elaborar estudos e apresentar propostas ao titular
do Órgão de superintendência financeira sobre 

a actualização de tarifas a aplicar ao Serviço de 
Manutenção e Conservação das Estradas;

o) Pronunciar-se sobre a aceitação de doações, heran
ças ou legados, devendo submeter-se, posterior- 
mente, ao titular do órgão de superintendência 
para homologação;
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2. AactuX^Rdevesubordinar-seàpolítica macro- 

económica definida pelo Executivo.
ARTIGO 9." 

(Funcionamento)

1 o Conselho de Administração do FR reúne-se de forma 
ordinária, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que 

for convocado pelo seu Presidente ou a pedido de qualquer 

um dos seus membros.
2.0 Conselho de Administração do FR só pode reunir 

e validamente deliberar estando presente a maioria dos 

seus membros.
3. As deliberações do Conselho de Administração do FR 

são tomadas por maioria de votos, gozando o Presidente de 

voto de qualidade em caso de empate.
4. Todas as deliberações do Conselho de Administração 

devem constar de acta assinada por todos os membros pre
sentes nas reuniões.

5.0 funcionamento do Conselho de Administração rege-se 
por um regulamento aprovado peio próprio órgão.

SECÇÃO 111
Presidente do Conselho de Administração

ARTIGO 10?
(Definição e competências)

1.0 Presidente do Conselho de Administração é o órgão 
singular de gestão permanente que assegura e coordena a 
realização das actividades do FR.

2.0 Presidente do Conselho de Administração do FR tem 
as seguintes competências:

a) Coordenar a gestão do FR;
b) Convocar e presidir os trabalhos do Conselho de

Administração e do Conselho Consultivo;
C) Submeter à homologação da superintendência os 

contratos formalizados pelo FR;
d) Submeter à consideração da superintendência 

todos os assuntos que careçam da sua aprovação, 
nomeadamente a proposta de orçamento do FR e 
os relatórios de execução e balanços relativos às 
suas actividades;

6 eXeCUtar 35 delibera^« do Conselho 
de Administração do FR-

estabelecidos pelo Conselho de Administração 

a ass.stenc.a técnica que se mostre necessária aò 
funcionamento do FR;

&RepresentaroFR,emjuíZoeforadele-

^nicos e funcionários administrativos do FR 
ouv|do o Conselho de Administração; ’

i) Exercer o poder disciplinar sobre os trabalhadores 
do FR dentro dos limites da lei;

:) Submeter ao Tribunal de Contas o Relatório de Acti- 
vidades e as Contas Anuais, devidamente instruídos 
como parecer do Conselho Fiscal;

k) Promover e coordenar acções de avaliação de
desempenho dos respectívos departamentos e das 
actividades por estes realizados;

l) Exarar ordens e instruções internas necessárias ao
bom funcionamento dos serviços;

m) Exerceras demais funções estabelecidas por lei ou

determinadas superiormente.
3. Nas suas ausências ou impedimentos, o Presidente é 

substituído pelo membro do Conselho de Administração por 

ele designado para o efeito.
ARTIGO ll.0

(Forma dc obrigar)

O Fundo Rodoviário obriga-se:
a) Pela assinatura de dois dos membros do Conselho

de Administração, sendo obrigatoriamente uma, a 
do seu presidente ou de quem o esteja a substituir;

b) Pela assinatura de um administrador, quando haja
delegação expressa do Conselho de Administração 
para a prática de determinado acto;

c) Por mandatário constituído no âmbito do corres
pondente mandato;

Pela assinatura de um administrador ou de um respon
sável do FR, em assuntos de mero expediente, nos 
termos definidos pelo Conselho de Administração.

ARTIGO 12.°
(Incompatibilidades)

1.0 proprietário, sócio, accionista ou trabalhador de empre
sas que intervenham no Programa Nacional de Conservação e 
Manutenção de Estradas ou representem materiais ou equipa
mentos utilizados nessas actividades, não pode ser nomeado 
como membro do Conselho de Administração.

2. Nenhum membro do Conselho de Administração pode 
tomar parte na discussão ou votação de assuntos em que sejam 
interessados o respectivo cônjuge, parente ou afins, até ao 
terceiro grau da linha colateral.

SECÇÃO iv
Conselho Consultivo

ARTIGO 13.°
(Definição c composição)

. Conselho Consultivo é o órgão de consulta que delibera 
as era°a 06 8eStã° permanente FR, e que define 

g ndes Imhas da actividade da Instituição.
onselho Consultivo tem a seguinte composição: 
PreS,dente d° Conselho de Administração, que o 

preside;
b) Administradores;
1 Um repreSentante do Ministério das Finanças;

<lo Ministério da ConstruçJo;
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e) Um representante do Ministério dos Transportes;
j) Um representante do Ministério da Administração 

do Território;
g) Um representante do Ministério do Ambiente;
h) Um representante dos Governos Provinciais;
i) Um representante da Ordem dos Engenheiros de

Angola;
j) Um representante do Instituto Nacional de Estradas

de Angola;
k) Um representante da Associação dos Empreiteiros

de Construção Civil e Obras Públicas;
l) Um representante da Associação Industrial de Angola;
m) Um representante da Associação de Camionistas;
n) Um representante da Associação dos Camponeses

e Agricultores de Angola.

ARTIGO 14.°
(Competências)

1.0 Conselho Consultivo tem as seguintes competências:
a) Acompanhar o cumprimento dos programas e polí

ticas do Executivo, relativo à execução do Pro
grama Nacional de Conservação e Manutenção 
de Estradas;

b) Aconselhar o Conselho de Administração sobre a
estratégia e metodologia de actuação;

c) Sugerir medidas para a melhoria do seu desempenho.
2. Os membros do Conselho Consultivo são nomeados 

por Despacho do Titular do Departamento Ministerial res
ponsável pelas finanças públicas, sob proposta das entidades 
acima referidas.

3.0 exercício do cargo de membro do Conselho Consultivo 
é gratuito, mas, por cada reunião, podem ser atribuídas senhas 
de presença de montante a fixar por Despacho do Ministro 
das Finanças.

ARTIGO 15.°
(Funcionamento)

1. O Conselho Consultivo reúne-se de forma ordinária 
trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que convocado 
pelo seu Presidente, ou por solicitação de, pelo menos, um 
terço dos seus membros.

2. O Conselho Consultivo só se reúne com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos seus membros.

3. As recomendações do Conselho Consultivo são tomadas 
por maioria de votos e registadas em actas.

4. O Presidente do Conselho Consultivo pode convidar 
representantes de outras entidades a participar nas suas reuniões.

5. O funcionamento do Conselho Consultivo rege-se por 
um regulamento aprovado pelo próprio órgão.

SECÇÂO v
Conselho Fiscal

ARTIGO 16.°
(Definição e composição)

1. O Conselho Fiscal é o órgão de controlo e fiscaliza
ção do FR, ao qual cabe analisar e emitir parecer de índole 
económico-financeira e patrimonial sobre a actividade e 
funcionamento da instituição.

2. O Conselho Fiscal é composto por um presidente e 
dois vogais, devendo um deles ser especialista em contabi
lidade pública.

ARTIGO 17.°
(Competências)

O Conselho Fiscal tem as seguintes competências:
a) Fiscalizar a gestão e o cumprimento das normas

reguladoras das actividades do FR;
b) Examinar a contabilidade e verificar se os critérios

valorimétricos utilizados pelo FR conduzem a uma 
correcta avaliação do património e dos resultados;

c) Emitir pareceres sobre os documentos de prestação
de contas ao Estado, designadamente o Relatório 
e Contas de Exercício;

d) Participar aos órgãos competentes as irregularidades
de que tenha conhecimento;

e) Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto de inte
resse para o FR;

j) Solicitar, por intermédio do seu Presidente, a reali
zação de reuniões do Conselho de Administração, 
que julgue necessárias, fundamentando as razões 
da solicitação.

ARTIGO I8.°
(Funcionamento)

1. Os membros do Conselho Fiscal são nomeados pelo 
Ministro das Finanças, sendo um dos vogais indicado pelo 
Ministro da Construção.

2. O funcionamento do Conselho Fiscal rege-se por um 
regulamento aprovado pelo próprio órgão.

3.0 Conselho Fiscal reúne-se de forma ordinária trimes
tralmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 
seu presidente, por sua iniciativa ou à solicitação fundamentada 
de qualquer dos vogais.

CAPÍTULO Hl
Gestão Financeira e Patrimonial

ARTIGO 19.°
(Regime financeiro)

1. A actividade financeira do FR rege-se por um orçamento 
próprio, no qual são escritas todas as receitas e despesas a 
aprovar anualmente no quadro do Orçamento Geral do Estado.

2.0 orçamento do FR integra-se de forma individualizada 
nos mapas orçamentais que acompanham o Orçamento Geral 
do Estado.

3.0 FR tem contabilidade própria, de acordo com as regras 
de contabilidade pública, prestando contas em conformidade 
com o que a lei determina para os fundos autónomos.

ARTIGO 20.°
(Receitas)

1. Constituem receitas do FR, as seguintes:
a) Transferências do Orçamento Geral do Estado que

lhe são atribuídas em cada exercício;
b) Saldos transitados dos exercícios anteriores;
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instrumentos financeiros de curto prazo.

ARTIGO 24.° 
(Fiscalização)

1 As Contas e a Actividade do FR são fiscalizadas pela 

Inspecção Geral de Finanças.
2. A verificação das Contas e Actividades levadas a 

cabo pela entidade referida no número anterior, não obsta 
a auditoria periódica da situação do FR, por uma entidade 

externa independente.
3. O FR deve remeter o relatório e contas à Direcção 

Nacional de Contabilidade Pública, no final de cada exercício.

CAPÍTULO IV
Organização Interna e Pessoal

ARTIGO 25.°
(Estrutura orgânica)

A estrutura organizacional dos serviços do FR e a respectiva 
distribuição de competências são estabelecidas pelo Conselho 

de Administração.

ARTIGO 26.°
(Natureza do vínculo)

1. O pessoal do FR tem um vínculo de emprego sujeito 
ao Regime do Contrato de Trabalho previsto na Lei Geral 
do Trabalho.

2. Não é aplicável ao FR o Regime Jurídico dos 
Funcionários Públicos.

ARTIGO 27.°
(Regras dc conduta, dc impedimentos e de conflito de interesses)

Ao pessoal do FR são aplicáveis as regras especiais 
de conduta e de conflito de interesses, previstas na Lei da 
Contratação Pública.

ARTIGO 28.°
(Consultores)

O FR tem a faculdade de contratar consultores para a 
execução de tarefas específicas, com elevado grau de com
plexidade técnica.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

pelo E>»dot

Conselho deAdTn""s ( obreosComfeusiiveis; 

./> ’-5%d0 sobre Lubrificantes; 
„) 20% do Imposto de Consum circulaçã0;
Ud^*  SXodaapUca-

sobre o valor aduaneiro de peças sobressalentes,

tores, ciclos e outros veículos terrestres,
j) Totalidade do valor das taxas de portagem cobradas 

por Entidades Públicas;
k) 00% do Valor das Taxas de Portagem cobradas por 

Entidades Empresariais Concessionárias de Infra- 
-Estruturas Rodoviárias.

2. Para além das receitas referidas nos números anteriores, 
constituem, também, receitas do FR, quaisquer outros bens 
ou direitos que lhe sejam destinados.

ARTIGO 21.’
(Despesas)

1. Constituem despesas do FR todas as que correspondem 
a encargos de funcionamento e de financiamento das acções 
de conservação e manutenção da rede de estradas do País.

2. Os recursos do FR são destinados prioritariamente ao 
financiamento da conservação e manutenção de estradas, 
ficando expressamente vedado ao Conselho de Administração 
aplicar recursos para finalidades diferentes das previstas nos 
números anteriores.

ARTIGO 22.°
(Património)

O FR pode ser titular de património próprio, nos termos 
da legislação em vigor.

ARTIGO 23.°
(Movimentação de fundos)

1. A movimentação de recursos financeiros do FR é da 
inteira responsabilidade do Conselho de Administração 
devendo, apenas, serem efectuadas despesas que tenham 

assegurado a efectiva cobertura orçamental.
2. Os recursos financeiros necessários à realização do 

Programa Nacional de Manutenção e Conservação de Estradas

Decreto Presidencial n.° 190/15
de 5 dc Outubro

atrav^a derand° ° ’nteresse público relativo à promoção, 
Nac’ S i Partlcipação da ENDIAMA-E.P., Concessionária 
para a d' ^ara.°S ^lamantes, de projectos que visam contribuir 
receitas ferS^,Ca^a° ^a econom’a nacional, o aumento das 
sociais n 1SCa,S’ a cria9ão de emprego e de infra-estruturas

mineiros a C ° exerc,cio dos respectivos direitos 
parceria no °^Cess’0nar*a Nacional deve constituir uma 
a Prospecca^ n d° Pr°ject0 de investimento Mineiro para 
do LUAXE <1 6 .DepÓsitos Primários na Área de Concessão 
um grande noT^ Provínc’a da Lunda-Sul, que possui 
um projecto eencial geológico-mineiro, bem como conceber 
aicancedo inteT001™03™6™6 sustentave* e Mue permita o 
para o Estado*  pú^’co atinente ao aumento de receitas
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Tendo em conta o disposto na alínea b) do artigo 164.° do 
Código Mineiro, aprovado pela Lei n.° 31 /11, de 23 de Setembro;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) 
do artigo 120.° e do n.° 3 do artigo 125.°, ambos da Constituição 
da República de Angola, o seguinte:

ARTIGO l.° 
(Autorização)

É autorizada a assinatura do Contrato de Investimento 
Mineiro para a Prospecção, Pesquisa e Reconhecimento de 
Depósitos Primários de Diamantes na área de Concessão do 
Luaxe e do Contrato de Exploração entre a Endiama Mining, a 
Airosa, a Artcon, a LLI, a Odebrecht, a Makakuima, Limitada e 
a Polyus Gold, mediante apresentação do Estudo de Viabilidade 
Técnica e Económica.

ARTIGO 2.°
(Participações societárias)

No Contrato de Investimento Mineiro a celebrar, as par
ticipações societárias das Partes são as seguintes: Endiama 
Mining — 30% (trinta por cento), Airosa — 30% (trinta por 
cento), Artcon — 15% (quinze por cento), LLI — 8,3% (oito 
vírgula três por cento), Odebrecht — 7,5% (sete vírgula cinco 
por cento), Makakuima — 5,2% (cinco vírgula dois por cento), 
Polyus Gold — 4% (quatro por cento).

ARTIGO 3.°
(Finalidade do projecto)

Nos termos do artigo anterior, o Contrato a celebrar deve ser 
ajustado, de forma a possibilitar a concepção de um projecto 
economicamente sustentável e que permita a prossecução do 
interesse público relativo ao aumento de receitas para o Estado.

ARTIGO 4.°
(Emissão de títulos)

O Ministro da Geologia e Minas é autorizado a emitir os 
competentes Títulos de Prospecção e Exploração, bem como 
as autorizações que se julguem necessárias à boa execução 
das operações mineiras.

ARTIGO 5.°
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas da interpretação e 
aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente 
da República.

ARTIGO 6.°
(Entrada cm vigor)

O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data 

da sua publicação.
Apreciado em Reunião Conjunta da Comissão Económica e 

da Comissão para a Economia Real do Conselho de Ministros, 

em Luanda, aos 10 de Setembro de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DOS PETRÓLEOS

Decreto Executivo Conjunto n.° 545/15 
de 5 dc Outubro

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa 
Pública, (SON ANGOL, E.P.) celebrou, a 26 de Maio de 1999, 
um Contrato de Partilha de Produção (CPP) para exploração, 
desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos líquidos e 
gasosos para o Bloco 32;

O n.° 2 do artigo 29.° do CPP do aludido Bloco estabe
lece que, o Grupo Empreiteiro deve colocar à disposição da 
SONANGOL, E.P., todo o gás natural associado produzido 
em excesso no separador;

No âmbito da estratégia para o fornecimento de gás natural 
à fábrica do Angola LNG, foi celebrado, entre a SONANGOL, 
E.P. e o Grupo Empreiteiro do Bloco 32, um Acordo de 
Fornecimento de Gás, que estabelece as regras que o Grupo 
Empreiteiro deve considerar para que, todo o gás natural 
associado produzido em excesso nas operações petrolíferas 
seja entregue à fábrica do ALNG;

Para salvaguardar a recuperação dos custos associados ao 
Projecto de Gestão de Gás do Bloco 32, a SONANGOL, E.P. 
e o Grupo Empreiteiro do Bloco 32 assinaram em 2014 uma 
Carta Complementar (Side Letter)\

A referida Carta Complementar estabelece que, o Grupo 
Empreiteiro terá o direito de recuperar todos os custos e 
despesas aprovadas pelo Comité de Operações, nos termos do 
artigo 11.° do CPP, quer tenham sido incursos antes ou depois 
da assinatura da aludida Carta Complementar, e que tenham 
resultado ou estejam relacionados com o Projecto de Gestão de 
Gás do Bloco 32, incluindo, mas não se limitando, aos custos 
de concepção, construção, operação, abandono e manutenção 
do gasoduto do Bloco 32 e/ou quaisquer custos e despesas 
incorridos pelo Grupo Empreiteiro com relação ao tie-in do 
gasoduto do Bloco 32 para as infra-estruturas de um terceiro;

A Carta Complementar estabelece ainda que, os custos 
acima referenciados serão considerados como Despesa de 
Desenvolvimentos, ou de Produção, ou de Administração e 
Serviços, conforme o caso, de acordo com o disposto no CPP 
e no artigo 5.° do Anexo C do Decreto de Concessão;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, determina-se que:

1. Os termos da Carta Complementar, relativa à recupe
ração de custos e despesas incorridas e a incorrer pelo Grupo 
Empreiteiro associado ao Projecto de Gestão de Gás do 
Bloco 32, são válidos e executáveis no âmbito da legislação 
petrolífera, do Decreto de Concessão e do CPP do aludido Bloco.

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

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Setembro de 2015.

O Ministro das Finanças, Armando Manuel.
O Ministro dos Petróleos, José Maria Botelho de 

Vasconcelos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA
3636

MINISTÉRIO DOS PETRÓLEOS

Decreto Executivo n.° 546/15 
dc 5 dc Outubro

O Decreto-Lei n.° 14/94, de 8 de Julho, outorgou à Sonangol, 
uma concessão exclusiva para o exercício dos direitos mineiros 
para prospecção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos 
líquidos e gasosos na área de concessão do Bloco 15;

A Concessionária Nacional celebrou, com o Grupo 
Empreiteiro do referido Bloco, um Contrato de Partilha de 
Produção, através do qual o Grupo Empreiteiro assumiu a 
obrigação de executar as actividades acima mencionadas;

O Grupo Empreiteiro do Bloco 15, convicto do potencial 
geológico, manifestou interesse, à Concessionária Nacional, 
em desenvolver áreas livres (prospecíos Dikanza NE, DIK 
LM 10 e A60W) às áreas de Desenvolvimento Bavuca, 
Dikanza e Clochas, respectivamente, que apenas podem ser 
desenvolvidas comercialmente em conjunto:

A Concessionária Nacional corrobora com as razões 

invocadas pelo Grupo Empreiteiro do Bloco 15, possibilitando 
transformar o potencial petrolífero em riqueza comercial nacional 

e alcançar os objectivos de estabilização da capacidade e o 
aumento gradual da produção de petróleo bruto;

Em conformidade com poderes delegados pelo Presidente 

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

República, e do n.° 2 do artigo 21.° do Decreto n.° I /09, de 27 

de Janeiro (regulamento das operações petrolíferas) determino:
1 É autorizada a alteração das áreas de Desenvolvimentos 

Bavuca, Dikanza e Clochas, conforme descritos nos respectívos 
mapas e coordenadas geográficas.

2.0 presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Publique-se.

Luanda, aos 21 de Setembro de 2015.

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.
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«J» Sonangol BLOCO 15
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO BAVUCA
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Pontos Latitude S Longitude E
1 6o 08' 07,030“ 11° 03' 10,020"
2 6o 08' 07,030" 11° 08' 38,000"

3 6o 15'^6,060" 11° 08' 38,000"
4 6o 16' 08,240" 11° 05' 27,020"
5 6o 15' 04,390" 11° 05' 08,850"
6 6o 15' 55,730" 11° 02' 48,220"
7 6o 15' 34,140" 11° 02’ 13.140”
8 6o 14' 15.020” 11° 02’ 13.200’“

9 6° 14' 15,020" 11° 01'38,060"

10 6o 11'05,080" 11° 01'38,060"
11 6° 11’ 05,090” 11° 03' 10,020"

_ Área aproxim. 163, 86 Km?___

Legenda

i CONCESSÃO 15/06 DA
] CONCESSÃO 15/14-LIRA

BLOCO 15

ELIPSOIDE WGS84 Anexo 1 2441-FEV-15-GIS-GAD
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BLOCO 15ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO DIKANZA

— ""
11-2D-E

Sonangol

Legenda

BLOCO 15

DIKANZA

CONCESSÃO 15

CONCESSÃO 15/06 DA

CONCESSÃO 15/14-LIRA

irzvt hwe ii’6‘0*E irsve umcve ivizcte

Anexo 2 2á52-MAR-15-GIS-GAO

Area apróxim, 38, 13 Km2

Pontos Latitude S | Longitude E I

1 6o 15’ 32,830“ | 11° 01'34.840“ |

2 6o 15’ 34,140“ [ 11° 02' 13.140" |

3 6o 15’ 55,730" | 11° 02‘ 48,220" |
4 6o 15’04,390" 11° 05'08,850"
5 6o 16'08,240" i 11° 05'27,020"
6 6o 15'46.060" ’ 11° 08'38,000"
7 6° 15‘ 46,060" 11° 11'53,000"
8 6° 17’ 14,150" I 11° 12' 10,800" |
9 6o 17' 14,150" 11° 11' 17,810" l
10 6o 18' 58,800" 1 11° 10'31,210" |

11 6° 17’ 25,400" I 11° 09' 16,080" |

Ljl 6o 17‘ 25,400" I 11° 03' 40,200" |
13 6° 16' 25,340" | 11° 02' 10,000" |
14 6o 16' 25,340' ' 1 11° 01'35,900" |

ELIPSOIDE WGS84



I SÉRIE-N.° 136-DE5 DE OUTUBRO DE 2015
3639

Sonangol BLOCO 15
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO CLOCHAS

1:1.150.000

Pontos Latitude S Longitude E
1 6o 25*  25,200" 11° 00’ 00,000"
2 6o 25' 25,200“ 11° 0V 14,680"
3 6o 26*  30,530“ 11°0T 14,680"
4 6o 26’ 30,530" 11° 03'31,280"
5 6o 30*  43,220" 11° 03*  31,280"
6 6o 30’ 43,220“ 11° 03’ 17,000"
7 6° 32" 33,070" 11° 03*  17,000”
8 6° 32’ 33,070“ 11° 01*  52,000"
9 6o 35*  00,000" 11° 04*  26,400“
10 6° 35' 00,000" 11° 00’ 00,000"

Área aproxim. 101.10 Km2

Legenda
CLOCHAS PDA

CONCESSÃO 15

CONCESSÃO 15/06 DA

CONCESSÃO 15/14-LIRA

BLOCO 15

ELIPSOIDE WGS84 Anexo 3 2438-FEV-15-GIS-GAD
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Despacho n.° 308/15 
dc 5 dc Outubro

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 conjugadas dos n.os I e 4 do artigo 2.° do 
Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, da alínea 
d) do n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério 
das Finanças, aprovado pelo Decreto Presidencial n.°299/14, 
de 4 de Novembro, determino:

1. São subdelegados, nos termos do artigo 6.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, ao Director Nacional 
do Património do Estado, Sílvio Franco Burity, plenos poderes 
para representar o Ministério das Finanças na outorga do 
Contrato de Prestação de Serviços, com a empresa Eletco 
Elevators, Limitada, sita na Rua dos Generais, no Bairro 
Morro Bento, em Luanda, para o fornecimento e montagem 
de 1 (um) elevador do tipo residencial.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.

Luanda, a 1 de Outubro de 2015.
O Ministro, Armando Manuel.


