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CIRCULAR
Excelentíssimos Senhores,
Temos a honra de convidá-los a visitar a página da internet 

no site www.imprensanacional.gov.ao, onde poderá online ter 
acesso, entre outras informações, aos sumários dos conteúdos 
do Diário da República nas três séries.

Havendo necessidade de se evitarem os inconvenientes 
que resultam para os nossos serviços do facto de as respec
tivas assinaturas no Diário da República não serem feitas 
com a devida oportunidade;

Para que não haja interrupção no fornecimento do Diário 
da República aos estimados clientes, temos a honra de infor
má-los que até 15 de Dezembro de 2015 estarão abertas as 
respectivas assinaturas para o ano 2016, pelo que deverão 
providenciar a regularização dos seus pagamentos junto dos 
nossos serviços.

1. Enquanto não for ajustada a nova tabela de preços a 
cobrar pelas assinaturas para o fornecimento do Diário da 
República para o ano de 2016, passam, a título provisório, a 
ser cobrados os preços em vigor, acrescidos do Imposto de 
Consumo de 2% (dois porcento):

As 3 séries......................... ............................ Kz: 611 799,50

l.a série............................... ............................Kz: 361 270,00
2? série............................... ............................Kz: 189 150,00

3.a série............................... ............................Kz: 150 111,00
2. Tão logo seja publicado o preço definitivo os assinan 

tes terão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para liquidar 
a diferença apurada, visando assegurar a continuidade do 
fornecimento durante o período em referência.

3. As assinaturas serão feitas apenas em regime anual.

4. Aos preços mencionados no n.° I acrescer-se-á um 
valor adicional para portes de correio por via normal das 
três séries, para todo o ano, no valor de Kz: 95.975,00 que 
poderá sofrer eventuais alterações em função da flutuação 
das taxas a praticar pela Empresa Nacional de Correios de 
Angola - E.P. no ano de 2016.

5. Os clientes que optarem pela recepção dos Diários da 
República através do correio deverão indicar o seu endereço 
completo, incluindo a Caixa Postal, a fim de se evitarem 
atrasos na sua entrega, devolução ou extravio.

Observações:
a) Estes preços poderão ser alterados se houver

uma desvalorização da moeda nacional, numa 
proporção superior à base que determinou o 
seu cálculo ou outros factores que afectem 
consideravelmente a nossa estrutura de custos;

b) As assinaturas que forem feitas depois de 15 de
Dezembro de 2015 sofrerão um acréscimo aos 
preços em vigor de uma taxa correspondente a 
15% (quinze porcento).
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ESTATUTO ORGÂNICO DO INSTITUTO 
DE PREÇOS E CONCORRÊNCIADespacho Presidencial n.° 86/15:Cria a Comissão de Reajustamento da Organização do Sector dos 

Petróleos. — Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO l.° 
(Definição)

Decreto Presidencial n.° 199/15 
dc 26 de Outubro

Havendo necessidade de adequar o Gabinete de Preços 
e Concorrência, criado ao abrigo do Decreto Presidencial 
n.° 162/11, de 22 de Junho, à nova Legislação sobre a Criação e 
Funcionamento dos Institutos Públicos e à estrutura orgânica do 
Departamento Ministerial responsável pelas Finanças Públicas;

Tendo em conta que o acompanhamento e a aplicação da 
gestão das políticas de regulação do mercado e de defesa da 
concorrência exigem a criação de uma estrutura administrativa 
com a função de regular, coordenar e fiscalizar o mercado de 
rendimentos e preços;

Atendendo o disposto no n.° 1 do artigo 42.° do Decreto 
Legislativo Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, que esta
belece as Regras de Criação, Estruturação e Funcionamento 
dos Institutos Públicos;

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.° 
(Denominação)

O Gabinete de Preços e Concorrência passa a designar-se 
por Instituto de Preços e Concorrência.

O Instituto de Preços e Concorrência, adiante designado 

abreviadamente por «IPREC», é um órgão da administração 

indirecta do Estado ao qual compete acompanhar e aplicar 

a gestão das políticas de regulação do mercado e de defesa 

da concorrência, bem como apoiar o Executivo na função 

de coordenação e consistência da política de rendimentos 

e preços.
ARTIGO 2.°

(Natureza jurídica)

O IPREC é uma Entidade de Direito Público, dotado de 

personalidade e capacidade jurídica e de autonomia adminis

trativa, financeira e patrimonial, classifícando-se como um 

instituto público do Sector Administrativo.

ARTIGO 3.°
(Regime jurídico)

O IPREC rege-se pelo presente Diploma, pelas normas 
relativas ao regime jurídico da concorrência e, subsidiaria- 

mente, pelas regras que regulam a organização, estruturação 

e funcionamento dos Institutos Públicos e demais legisla

ção aplicável.

ARTIGO 2.°
(Aprovação)

É aprovado o Estatuto Orgânico do Instituto de Preços e 
Concorrência, anexo ao presente Decreto Presidencial e que 
dele é parte integrante.

ARTIGO 3.°
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no 

presente Diploma, bem como os artigos 3.°, 4.°, 5.° e 6.° do 
Decreto Presidencial n.° 162/11, de 22 de Junho.

ARTIGO 4.°
(Dúvidas e omissões)

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

ARTIGO 5.°
(Entrada em 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 20 de Outubro de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

ARTIGO 4.°
(Sede)

O IPREC tem a sua sede em Luanda, devendo criar, de 

acordo com as condições e necessidades de cada província, 

formas de representação a nível locaL

ARTIGO 5.°
(Superintendência)

I • O IPREC é superintendido pelo titular do Departamento 
Ministerial responsável pelas Finanças Públicas.

2. Carecem de autorização prévia do titular do Departamento 
nisterial responsável pelas Finanças Públicas, dentre outros 

P evistos especialmente na lei, os seguintes actos:

a) A aprovação do plano de actividades, o orçamento, 

o relatório de actividades e as contas;
A criação e encerramento de serviços locais;

) A alienação de bens patrimoniais, móveis, imóveis 

e veicul°s sob a titularidade ou gestão do IPREC;
) A definição do quadro de pessoal;
) incidência objectiva e subjectiva de taxas a serem

3 . cobradas como receitas próprias do IPREC.

Fin afd° ^«ento Ministerial responsável pelas 
PÚb,ÍCas disP^e de poder disciplinar sobre o Director
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Geral e sobre os membros dos restantes órgãos do IPREC e 
pode ordenar inquéritos ou sindicâncias.

4.0 titular do Departamento Ministerial responsável pelas 
Finanças Públicas pode suspender, anular e revogar, nos termos 
da lei, os actos praticados pelos órgãos do IPREC que violem 
a lei ou sejam contrários ao interesse público.

CAPÍTULO II
Atribuições, Poderes e Deveres

ARTIGO 6.° 
(Atribuições)

1. O IPREC tem as seguintes atribuições:
a) Definir, coordenar e executar a gestão das políticas

de regulação de mercados de concorrência e de 
defesa comerciai, como Autoridade Reguladora da 
Concorrência, de forma a promover a eficiência, 
o bem-estar do consumidor e o desenvolvimento 
económico;

b) Actuar no controlo de estruturas de mercado, através
da emissão de pareceres económicos relativos a 
actos de concentração ou fusão de empresas;

c) Proceder à análise económica de práticas ou con
dutas restritivas da concorrência, instruindo os 
procedimentos que achar necessário;

d) Acompanhar a implantação dos modelos de regu
lação e gestão desenvolvidos pelas agências 

reguladoras, pelos ministérios sectoriais e pelos 
demais órgãos, emitindo o seu parecer, dentre 

outros aspectos, sobre:
z) Reajustes as revisões de tarifas de serviços 

públicos e de preços públicos;
zz) Processos licitatórios que envolvam a priva- 

tização de empresas pertencentes ao Estado, 
com o objectivo de garantir condições máximas 

de concorrência;
z7z) As regras de fixação de tarifas de serviços 

públicos e preços públicos iniciais, bem como as 
fórmulas paramétricas de reajustes e as condicio

nantes que afectam os processos de revisão da 

evolução dos mercados, especialmente no caso 
de serviços públicos sujeitos aos processos de 

privatização e de descentralização administrativa;

zv) A adopção de medidas que estimulem a con
corrência e a eficiência económica na produção 

de bens e na prestação de serviços;
v) As actividades de distribuição gratuita de prémios, 

a título de propaganda mediante sorteio, vale- 

-brinde, concurso ou operações semelhantes e 

de captação de poupança popular.

e) Promover o desenvolvimento e o funcionamento 
adequado do mercado, nos sectores agrícola, indus
triai, de comércio e serviços e de infra-estrutura, 
no que concerne:
z) Ao acompanhamento e análise da evolução de 

variáveis de mercado relativas a produtos, ou 
a grupo de produtos;

z’z) Ao acompanhamento e análise da execução 
da política nacional de tarifas de importação 
e exportação, interagindo com órgãos voca
cionados com a política de comércio exterior;

z77) A adopção, quando possível, de medidas 
normativas sobre condições de concorrência, 
para assegurar a livre concorrência na produção, 
comercialização e distribuição de bens e serviços;

zv) À compatibilização das práticas internas de 

defesa da concorrência e de defesa comercial 
com as práticas internacionais sobre a matéria;

v) À avaliação e emissão de parecer sobre os actos 

e instrumentos legais que afectem as condições 
de concorrência e eficiência na prestação de 
serviços regulados e de livre comercialização, 
produção e distribuição de bens e serviços.

j) Formular propostas ao órgão competente sectorial, 
para que este adopte as medidas legais, sempre que 
for identificada norma ilegal ou inconstitucional 
que tenha carácter anti-competitivo;

g) Promover a articulação com órgãos públicos, sector
privado e entidades não- governamentais, no que 
se refira à gestão das políticas de regulação de 
mercados, defesa da concorrência e comercial;

h) Adoptar medidas e desenvolver acções para a
formação de quadros nas áreas de regulação de 
mercados, defesa da concorrência e comercial, em 
coordenação com o Gabinete de Recursos Huma
nos do Ministério das Finanças e do Instituto de 
Formação de Finanças Públicas;

i) Preparar as condições técnicas e funcionais para o
Conselho Nacional de Preços;

j) Apoiar o Departamento Ministerial de superinten
dência na determinação e aplicação de medidas 
de salvaguarda e necessárias para neutralizar, 
reprimir e impedir a prática de dumping',

k) Exercer as demais atribuições que lhe sejam incum
bidas por lei ou pelo órgão de superintendência.

2. Os órgãos da Administração Pública central e local, 
directa e indirecta, devem prestar toda a colaboração e 
apoio necessários à prossecução das atribuições cometidas 

ao IPREC.
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ARTIGO 7.°
(Poderes dc supervisão c regulação)

No âmbito dos seus poderes de supervisão e regulação, 

incumbe ao IPREC:
a) Supervisionar o funcionamento do mercado de preços;
b) Promover, enquanto Autoridade Reguladora da

Concorrência, a defesa da concorrência;
c) Elaborar manuais orientadores para uma efectiva

utilização de todos os meios postos à disposição 

para o mercado da concorrência;
d) Proporão titular do Departamento Ministerial res

ponsável pelas Finanças Públicas as medidas que 
se reputem necessárias no âmbito da legislação 

da concorrência;
e) Emitir normativos necessários para a execução das

políticas de preços e da concorrência.

ARTIGO 8.°
(Poderes de promoção)

No âmbito dos seus poderes de promoção, incumbe 
ao IPREC:

a) Difundir e fomentar o conhecimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis;

b) Difundir e fomentar a adopção de boas práticas
uniformes;

c) Promover a formação profissional e ética dos seus
trabalhadores e dos trabalhadores das entidades 
afins que lidem com os procedimentos de preços 
e concorrência;

d) Desenvolver, incentivar ou patrocinar, de modo

autónomo ou em colaboração com outras enti
dades, estudos, inquéritos, publicações, acções 
de formação e outras iniciativas similares que 

concorram para a boa aplicação da legislação dos 
preços e concorrência.

ARTIGO 9.°
(Poder de recomendação)

No âmbito do seu poder de recomendação, incumbe 
ao IPREC:

a) Apoiar o Executivo no aperfeiçoamento das regras

e práticas sobre a concorrência;
b) Estudar as melhores medidas ou as que se reputem

necessárias para melhorar a legislação que regula 
a concorrência.

ARTIGO 10.°
(Poder sancionatório)

No âmbito do seu poder sancionatório, pode o IPREC:

a) Propor a aplicação de medidas correctivas, nos

termos da Lei;
b) Propor a aplicação dc sanções, pelas infraeções à

legislação de preços e da concorrência.

ARTIGO II.0
(Dever dc informação)

1. No âmbito do seu dever de informação, compete ao IPREC:

a) Apoiar no desenvolvimento e administrar o Portal

do IPREC, propondo as soluções técnicas e de 

conformidade que considere mais adequadas e 

eficientes;
b) Publicar no Portal do IPREC, na área de acesso

público, a informação qualificada relevante, nos 

termos de legislação aplicável;

c) Publicar no Portal do IPREC, na área de acesso
público, a informação que considere pertinente, 

nomeadamente a legislação de concorrência e 

respectivas actualizações, estudos, memorandos e 
dissertações de qualidade que tenham por objecto 

matéria de mercado e concorrência.

2. No exercício do seu dever de informação, o IPREC 

ve tratar de forma sistemática e reservada, a informação

obrigatoriamente posta à sua disposição pelas entidades, ou 
por si recolhida, e armazenada na respectiva área do Portal 

do IPREC.

CAPÍTULO III
Estrutura Orgânica

‘ ARTIGO 12.° 
(Órgãos c Serviços)

LO IPREC éconstituído pelos seguintes Órgãos:

a) Conselho Directivo;
b) Director Geral;

c) Conselho Fiscal.
2. Serviços Executivos:

a) Departamento de Controlo de Estrutura de Mercado

e Concorrência;
b) Departamento de Defesa Comercial;
c) Departamento de Competitividade e Análise de

Mercado.
3. Os serviços executivos do IPREC são dirigidos por 

Chefes de Departamento e não podem dispor de estruturas 

nternas, nos termos da legislação vigente.
4. Serviços de Apoio Agrupados:

a) Departamento de Apoio ao Director Geral;
b) Departamento de Administração e Serviços Gerais; 

Departamento de Recursos Humanos e das Tecno
logias de Informação.

5. Os Serviços Locais do IPREC compreendem um 

epartamento Provincial de Preços e Concorrência, em cada

, nos teirnos do artigo 4.° do presente Estatuto Orgânico, 

pelo tit Departamento e de Secção são nomeados
Fin d° DeParíamento Ministerial responsável pelas 

anças Publicas sob proposta do Director Geral do IPREC.
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CAPÍTULO IV
Organização em Especial

SECÇÃO I
Conselho Directivo

ARTIGO 13.°
(Definição)

O Conselho Directivo é um órgão colegial do IPREC ao 

qual compete deliberar sobre as mais importantes matérias 

ligadas ao mercado de preços e concorrência, à gestão admi
nistrativa, financeira e patrimonial.

ARTIGO I4.° 
(Composição)

1. O Conselho Directivo tem a seguinte composição:

a) Director Geral, que o preside;

b) Directores Gerais-Adjuntos;

c) Chefes de Departamento.

2.0 Presidente do Conselho Directivo pode, em função dos 

assuntos a discutir, convidar especialistas e outras entidades 

competentes para participarem das reuniões como convidados.

ARTIGO 15.°
(Competências)

O Conselho Directivo tem as seguintes competências:

a) Aprovar os instrumentos de gestão previsional e os

documentos de prestação de contas;
b) Aprovar a organização técnica e administrativa, bem

como os regulamentos internos;
c) Proceder ao acompanhamento sistemático da acti

vidade do IPREC, tomando as providências que 

as circunstâncias exigem;
d) Apreciar todas as questões inscritas pelo Presidente

na ordem de trabalhos.

ARTIGO 16.°
(Reuniões c deliberações)

1. O Conselho Directivo reúne-se ordinariamente uma 
vez por mês e a título extraordinário, sempre que convocado 

pelo Director Gerai.
2. As deliberações do Conselho Directivo são aprovadas 

por maioria e o Presidente tem voto de qualidade em caso 

de empate.
3. Das reuniões do Conselho Directivo são lavradas actas 

as quais devem ser assinadas pelos membros presentes.

SECÇÃO 11
Director Geral

ARTIGO 17.°
(Definição c provimento)

I. O Director Geral é o órgão singular de gestão e 
dirige o IPREC, em comissão de serviço, nos termos do 

presente Diploma.

2.0 Director Geral é nomeado pelo titular do Departamento 
Ministerial responsável pelas Finanças Públicas e toma posse 
perante este, para um mandato de três anos renováveis.

3. No exercício das suas competências, o Director Geral é 
coadjuvado por dois Directores Gerais-Adjuntos, nomeados 
pelo titular do órgão de superintendência, sob proposta do 
Director Geral.

4. Nas suas ausências ou impedimentos, o Director Geral 
pode delegar competências num dos Directores Gerais-Adjuntos, 
por ele indicado.

ARTIGO I8.°
(Competências)

O Director Geral tem as seguintes competências:
a) Exercer os poderes gerais de gestão administrativa,

financeira e patrimonial do IPREC;
b) Elaborar o plano estratégico plurianual, o plano

anual de actividades, a proposta de orçamentos, o 
relatório de actividades, as contas anuais e demais 
documentos de prestação de contas previstos na 
legislação vigente e remeter para análise do Con
selho Directivo com vista a submetê-lo ao Órgão 

de Superintendência, para aprovação;
c) Elaborar e propor regulamentos internos que se mos

trem necessários ao funcionamento do IPREC e 
submetê-los ao Conselho Directivo para aprovação;

d) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Executivo e
as decisões do órgão que exerce a superintendência;

e) Submeter à apreciação do Conselho Directivo, a
aquisição, alienação, a locação financeira ou o 
aluguer de bens móveis e o arrendamento de bens 
imóveis destinados à instalação, equipamento e 
funcionamento do IPREC, a nível central e local, 
remetendo à consideração da superintendência;

j) Aprovar contratos de aquisição de serviços e auto
rizar a realização de despesas, nos termos da 
legislação vigente;

g) Propor e submeter à apreciação do Conselho Direc
tivo a abertura e o encerramento de delegações;

h) Exarar circulares, ordens de serviço e instruções
necessárias;

i) Propor a nomeação dos Chefes de Departamento,
dos Chefes de Secção e demais responsáveis do 
IPREC ao titular do Departamento Ministerial 
responsável pelas Finanças Públicas;

J) Aprovar as recomendações genéricas dirigidas às 
entidades públicas e privadas, bem como aos seus 
representantes, sujeitas à sua supervisão, e elaborar 
pareceres genéricos sobre questões relevantes que 
lhe sejam colocadas;
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administrativas que 

tennos previstos na

(Reuniões c deliberações)
k) Dar tratamento às impugnações 

lhe sejam apresentadas, nos

Lei da Concorrência;
/j Decidir sobre quaisquer matérias que sejam atribuídas 

por lei ao IPREC;
m) Representar o IPREC em actos de qualquer natureza;
n) Convocar o Conselho Directivo e presidir às suas

reuniões;
o) Submeter à apreciação do Conselho Fiscal o Rela

tório de Contas do IPREC antes do parecer do

Conselho Directivo;
p) Exercer as demais competências que resultem da 

lei e de regulamento ou que forem determinadas

no âmbito da superintendência.

ARTIGO 19.®
(Representação do Instituto dc Preços e Concorrência)

1. Na prática de actos jurídicos, o IPREC é representado 

pelo Director Geral e pelos Directores Gerais-Adjuntos, no 
âmbito das competências que lhes sejam delegadas pelo 

Director Geral.
2. As notificações dirigidas ao IPREC são eficazes desde 

que estejam em conformidade com a legislação vigente.
SECÇÀO lll

Conselho Fiscal

ARTIGO 20.°
(Definição)

O Conselho Fiscal é o órgão de controlo e fiscalização 
interna ao qual cabe analisar e emitir parecer de índole 

económico-financeira e patrimonial sobre a actividade 
do IPREC.

ARTIGO 21.°
(Composição e nomeação)

1. O Conselho Fiscal é composto por um presidente 
e dois vogais, devendo um deles ser especialista em 
Contabilidade Pública.

2. Os membros do Conselho Fiscal são nomeados pelo 
titular do Departamento Ministerial responsável pelas 
Finanças Públicas.

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

ARTIGO 22.°
(Duração e cessação do mandato)

1. O mandato dos membros do Conselho Fiscal tem a 
duração de 3 (três) anos, sendo renovável uma única vez 

por igual período, mediante despacho do titular do órgão 
de superintendência.

2. Os membros do Conselho Fiscal podem ser exone
rados a todo tempo mediante despacho do titular do órgão 
de superintendência.

l o Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, urna 

vez em cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que 

o seu Presidente o convoque, por sua iniciativa, a requeri

mento de qualquer dos seus membros ou por solicitação do 

Conselho Directivo.
2. O Conselho Fiscal não pode deliberar sem que esteja 

presente a maioria dos seus membros.
3. As decisões do Conselho Fiscal são tomadas por maioria 

dos seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

4. Em cada reunião é elaborada uma acta que deve ser 

aprovada e assinada por todos os membros presentes.

ARTIGO 24.°
(Competência)

1.0 Conselho Fiscal tem as seguintes competências:

a) Emitir, na data legalmente estabelecida, parecer
sobre as contas anuais, o relatório de actividades 

e a proposta de orçamento do IPREC;

b) Emitir parecer sobre o cumprimento das leis e regu

lamentos aplicáveis ao IPREC;
c) Proceder à verificação regular dos fundos existentes

e fiscalizar a escrituração da contabilidade;
d) Propor a realização de auditorias externas, quando

tal se mostre necessário ou conveniente;
e) Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto, em

matéria de gestão económica e financeira, que 
seja submetido à sua consideração pelo Conselho 

Directivo;
f) Emitir parecer sobre a aquisição, arrendamento,

alienação e oneração de bens imóveis;
S) Elaborar relatórios da sua acção físcalizadora, 

incluindo um relatório anual global;
b) Sugerir ao Conselho Directivo as providências 

necessárias à boa administração do IPREC, bem 
como as medidas pertinentes para a melhoria da 

prossecução das respectivas atribuições.
No exercício das suas competências, o Conselho 

Fiscal pode:

) Consultar quaisquer documentos, registos, contas, 
correspondências e sistemas electrónicos ou infor

máticos do IPREC’
licitar aos órgãos de gestão e aos serviços cen- 

trais e locais que lhe sejam prestadas todas as 

formações de que necessite para formar uma 

pinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos

à sua apreciação;
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c) Requerer a comparência pessoal de qualquer fun
cionário do IPREC e solicitar-lhe que preste os 
esclarecimentos que julgar convenientes.

SECÇÃO IV 
Serviços Executivos

ARTIGO 25.°
(Departamento dc Controlo dc Estrutura dc Mercado c Concorrência)

O Departamento de Controlo de Estrutura de Mercado e 
Concorrência é o Serviço Executivo, ao qual compete:

a) Analisar os actos de concentração, examinando as
operações societárias de fusão, aquisição, incor
poração e joint venture e acordos cooperativos 
empresariais;

b) Estabelecer os critérios que definam a posição domi
nante de uma empresa ou grupo de empresas e 
controlar a sua evolução;

c) Analisar a integração vertical das empresas do ponto
de vista de seu impacto no mercado;

d) Definir as normas ou regras de defesa da concorrência;
e) Definir metodologias para a análise e determinação

de práticas anti concorrenciais;
j) Proceder a estudos sectoriais que, em matéria de 

regras de defesa da concorrência, se mostrem 
convenientes;

g) Propor, superiormente, as medidas que se afigurem
apropriadas com vista ao restabelecimento da 
concorrência sempre que se revelem distorções 

na mesma;
h) Propor formas de coordenação e fiscalização com

os órgãos de administração do Estado ligados à 

fiscalização e inspecção de preços;
i) Propor medidas legislativas e administrativas que se

mostrem necessárias para estimular a concorrência;
j) Identificar os acordos entre as empresas, as decisões de

associações de empresas e as práticas concertadas 

entre empresas, qualquer que seja a forma que se 
revistam, que tenham por objecto ou como efeito 
impedir, falsear ou restringir de forma sensível a 
concorrência, no seu todo ou em parte do mercado 

nacional, nomeadamente os que se traduzam em: 

z) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços 
de compra ou de venda, ou interferir na sua 
determinação no mercado, induzindo, artifí- 

cialmente, quer à sua alta quer à sua baixa,

zz) Fixar, de forma directa ou indirecta, outras con
dições de transaeção efectuadas no mesmo ou 
em diferentes estágios do processo económico, 

zz7) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, 

o desenvolvimento técnico ou os investimentos,

iv) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;
v) Aplicar, de forma sistemática ou ocasional, 

condições discriminatórias de preço ou outras 
relativamente a prestações equivalentes;

vz) Recusar, directa ou indirectamente, a compra 
ou venda de bens e a prestação de serviços;

vz7) Subordinar a celebração de contratos à acei
tação de obrigações suplementares que, pela 
sua natureza ou segundo os usos comerciais, 
não tenham ligação com o objecto desses 
contratos, ou mesmo que sejam manifestamente 
prejudiciais para uma das partes.

k) Realizar as demais tarefas determinadas superiormente.

ARTIGO 26.°
(Departamento de Defesa Comercial)

O Departamento de Defesa Comercial é o serviço executivo, 
ao qual compete:

a) Analisar a procedência e emitir parecer sobre o
mérito de petições de abertura de investigações 
de dumplng, sempre que necessário, para reprimir, 
neutralizar ou impedir a prática de dumplng em 
relação às mercadorias importadas, toda vez que 
tal prática possa provocar ou provoque prejuízos 
importantes para produções nacionais ou o atraso 
considerável na instalação de um novo ramo de 
produção em Angola;

b) Analisar e emitir parecer, sempre que necessário,
visando as aplicações de medidas de salvaguarda, 
toda vez que se constatar que a importação de uma 
mercadoria cause ou ameace causar um prejuízo 
grave ao ramo de produção angolana de produtos 
idênticos, similares ou directamente concorrentes;

c) Recomendar a aplicação de medidas de defesa comer
cial contempladas nos Acordos da Organização 
Mundial do Comércio (OMC);

d) Definir metodologias para a análise e adopção de
medidas de defesa comercial;

e) Acompanhar as investigações de defesa comercial
abertas por terceiros países contra exportações 
angolanas, oferecer assistência visando a defesa 
do exportador envolvido, em articulação com o 
sector privado e com os órgãos governamentais;

f) Promover a aplicação de medidas provisórias como
também sugerir, alterar ou prorrogar medidas 

definitivas;
g) Sugerir a homologação de compromissos de preços;
h) Finalizar investigações que determinem a aplicação

de medidas definitivas e revisões de direitos defi
nitivos e compromissos de preços;
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i) Acompanhar as discussões relativas às normas e
à aplicação dos Acordos de Defesa Comercial 

junto à OMC;
j) Participar em negociações internacionais relativas â

defesa comercial;

ARTIGO 27.°
(Departamento de Competitividade c Análise dc Mercado)

0 Departamento de Competitividade e Análise de Mercado 

é o serviço executivo, ao qual compete.
a) Definir a metodologia de formação e fixação de preços;
b) Determinar o critério de rentabilidade das empresas

face à política de preços;
c) Acompanhar e apoiar os diversos Ministérios e

outros órgãos de Estado na elaboração, fixação 

e enquadramento de preços de bens e serviços;
d) Analisar e emitir parecer as propostas de sujeição ou

exclusão de bens e serviços dos diversos regimes 
de preços;

e) Analisar, propor e emitir parecer de estabelecimento

ou alteração de preços de bens e serviços em 
regime de preços fixados e vigiados;

J) Estabelecer as regras das propostas de estabeleci

mento ou alteração de preços;
g) Emitir parecer sobre as relações entre preços, impos

tos e política aduaneira;
h) Supervisionar a aplicação da metodologia de for

mação, fixação e cálculos de preços;
i) Emitir parecer sobre os efeitos da política de preços

em relação ao desenvolvimento económico;
jj Realizar as demais tarefas determinadas superiormente.

SECÇÃO V 
Serviços de Apoio Agrupados

ARTIGO 28.°
(Departamento de Apoio ao Director Geral)

1. O Departamento de Apoio ao Director Geral é o Serviço 
de Apoio Agrupado, responsável pelas funções de secretariado 
de direcção, assessoria jurídica, intercâmbio, documentação 

e informação.

2. O Departamento de Apoio ao Director Geral tem as 
seguintes competências:

a) Organizar a agenda do Director Geral, garantindo a

sua interaeção com o público, bem como apoiar 

em colaboração com o Departamento de Adminis
tração e Serviços Gerais, os visitantes convidados 
pelo Director;

b) Assistir às reuniões presididas pelo Director e

elaborar as respectivas actas;

c) Preparar o expediente relativo aos assuntos a

submeter ao órgão de superintendência;

d) Assegurar a recepção, expedição e arquivo do expe

diente do Gabinete e o tratamento da correspon
dência pessoal do Director;

e) Preparar e participar na elaboração de projectos de

diplomas legais respeitantes as matérias do IPREC 

e tomar iniciativa de formulação de propostas de 

revisão ou aperfeiçoamento da legislação;

f) Elaborar os projectos de contratos a serem nego

ciados ou celebrados pelo IPREC, bem como 

comparticipar nos processos de contratação de 

bens e serviços;

g) Participar na negociação e elaboração de tratados,

convenções e acordos bilaterais ou multilaterais 

com incidência em preços e concorrência;

h) Emitir pareceres e informações jurídicas preparató

rias à tomada de decisão;

i) Representar o IPREC em juízo e fora dele, sempre

que mandatado pelo Director Geral;

j) Promover e coordenar, em colaboração com as áreas

competentes, o relacionamento do IPREC com as 

instituições financeiras internacionais, os organis

mos internacionais e as organizações regionais nos 
domínios de preços e concorrência;

k) Participar da elaboração e acompanhar a implemen

tação das políticas de intercâmbio internacional 
de preços e concorrência;

l) Recolher, seleccionar e divulgar as informações

relevantes das actividades e funções do IPREC a 

partir da documentação técnica produzida pelas 
diferentes áreas do Instituto;

m) Elaborar e manter actualizado, em articulação com

as demais áreas do IPREC e do Órgão de Superin

tendência, o manual de identidade institucional, 

enquanto instrumento definidor da imagem interna 

e externa do IPREC;
n) Compilar e manter actualizado o arquivo de toda a

legislação publicada;
o) Realizar as demais tarefas determinadas superiormente.

ARTIGO 29.°
(Departamento de Administração e Serviços Gerais)

1. O Departamento de Administração e Serviços Gerais 
é o serviço de apoio agrupado responsável pela condução e 

realização dos serviços gerais administrativos e de secretariado, 

nos domínios de gestão orçamental, finanças, património, 
transporte, relações públicas, protocolo e abastecimento de 

material às diversas áreas e serviços do IPREC.
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2. O Departamento de Administração e Serviços Gerais 

tem as seguintes competências:
a) Controlar, organizar e assegurar a tramitação eficiente

do expediente geral e do arquivo;

b) Preparar o projecto de orçamento e submetê-lo à

apreciação e aprovação dos órgãos competentes;

c) Realizar actividades correntes de gestão financeira

do IPREC, incluindo a preparação dos balance

tes trimestrais e dos documentos de prestação de 
contas anuais;

d) Fazer a cobrança e a gestão das receitas do IPREC,

nos termos da legislação vigente;

e) Realizar despesas, proceder aos pagamentos e con

trolar os movimentos e saldos das diversas contas;

J) Assegurar a ligação com as instituições financeiras 

e bancárias;

g) Garantir a manutenção e conservação dos bens

móveis e imóveis do IPREC;

h) Elaborar as medidas a propor ao Conselho Directivo

para melhoria do funcionamento dos sistemas de 

controlo interno da informação financeira;

i) Realizar as demais tarefas que lhes forem determi

nadas superiormente.

ARTIGO 30.°
(Departamento dc Recursos Humanos 

e das Tecnologias dc Informação)

1.0 Departamento de Recursos Humanos e das Tecnologias 

de Informação é o serviço de apoio agrupado responsável pela 

planificação e gestão de recursos humanos, bem como pela 

utilização, modernização e actualização dos serviços tecnológicos.

2.0 Departamento de Recursos Humanos e das Tecnologias 

de Informação tem as seguintes competências:

a) Organizar os processos individuais de cadastro e os

ficheiros de todos os funcionários assegurando a 

sua permanente actualização;

b) Assegurar a gestão do pessoal, nomeadamente, nos

domínios de promoção, transferência, exoneração, 
férias, faltas, licenças, aposentação, sanções dis

ciplinares, avaliação de desempenho e comuni

car à Direcção Nacional dos Recursos Humanos 
do Departamento Ministerial responsável pelas 

Finanças Públicas e à Direcção competente do 

Ministério da Administração Pública, Trabalho e 

Segurança Social a mobilidade que ocorra, con

forme exigência na legislação vigente;
c) Garantir o controlo da efectividade e assiduidade

dos funcionários, bem como elaborar os mapas 

de antiguidade, as folhas de salário e o plano de 
férias do pessoal;

d) Implementar as normas de segurança social e assegurar

a prestação da assistência social aos trabalhadores;
e) Implementar as acções de responsabilidade social e

programas socioculturais que estimulem o bem- 
-estar e a motivação dos funcionários;

J) Colaborar com as entidades competentes na imple
mentação da legislação sobre saúde, higiene e 
segurança no local de trabalho;

g) Assegurar a correcta aplicação das normas de remu
neração, da Lei Geral do Trabalho e da função 
pública em vigor;

h) Avaliar as necessidades de recrutamento, a nível
central e local e assegurar a sua provisão;

i) Implementar programas de acolhimento e integração;
j) Implementar e manter actualizado o sistema de des

crição de funções e perfis profissionais e respectiva 
qualificação;

k) Desenvolver uma cultura institucional focada na
definição de metas e de objectivos, bem como na 
respectiva monitorização e controlo dos resultados;

l) Elaborar o plano anual de formação e desenvolvi
mento e encaminhar às entidades competentes para 
sua efectivação, visando a superação permanente 
dos quadros;

m) Efectuar o balanço anual de cumprimento dos pla
nos de desenvolvimento de recursos humanos;

n) Garantir a disponibilidade, a integridade e confiden
cial idade das informações à sua guarda;

o) Identificar e propor melhorias nos serviços de tec
nologias de informação;

p) Acompanhar o desenvolvimento e manutenção das
soluções de tecnologias de informação;

q) Apoiar a implementação da política de segurança

da informação;
r) Realizar pesquisas de satisfação dos utilizadores dos

serviços informáticos;
s) Promover a boa utilização dos sistemas de informação;

t) Realizaras demais tarefas determinadas superiormente.
SECÇÀO VI

Serviços Locais

ARTIGO 31.°
(Departamento Provincial de Preços e Concorrência)

1. O Departamento Provincial de Preços e Concorrência 
é o serviço local responsável pela coordenação e execução 
dos princípios e orientações superiormente estabelecidos para 
o desenvolvimento das tarefas atribuídas ao IPREC a nível 
provincial, sendo a sua estrutura composta por duas secções.
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2 Os Chefes de Departamento e de Secção dos Servtços 
Locais são nomeados pelo titular do Departamento Ministerial

responsável pelas Finanças Públicas sob proposta do Dmector 

Geral do IPREC.

CAPÍTULO V
Gestão Financeira e Patrimonial

ARTIGO 32.° 
(Receitas)

1. Sem prejuízo das dotações orçamentais que receba 

para o exercício das suas actividades, em contrapartida 

dos actos praticados pelo IPREC e dos serviços por este 

prestados, podem ser devidas taxas, pelos destinatários 

de quaisquer actos ou factos praticados pelo IPREC, 

previstos na lei ou em regulamento, desde que autorizada 
a respectiva incidência.

2. Constituem receitas do IPREC, para além de outras 
que a lei preveja:

a) O produto das taxas a que se refere o número
anterior;

b) O produto da alienação ou da cedência, a qualquer

título, de direitos integrantes do seu património;
c) As receitas decorrentes de aplicações financeiras

dos seus recursos;
d) As comparticipações, os subsídios e os donativos

recebidos do Estado.
3. Os saldos de cada exercício transitam para o ano 

seguinte, excepto os provenientes de dotações do Orçamento 
Geral do Estado.

4. É vedado ao IPREC contrair empréstimos sob qual-
Quer forma '

ARTIGO 33.°
(Despesas)

Constituem despesas do IPREC, entre outras:

a) Os encargos com o respectivo funcionamento;
b) Os custos de aquisição, manutenção e conservação

de bens ou de utilização de serviços;
c) Os subsídios à investigação e à divulgação de conhe

cimentos e de formação relevantes em matéria de 

preços e concorrência.

ARTIGO 34.° 
(Regime financeiro e patrimonial)

1. A actividade financeira do IPREC está sujeita ao disposto 

nesta matéria para os Institutos Públicos.
2. A contabilidade do IPREC é elaborada de acordo com 

o regime da contabilidade pública.
3. A gestão do património do IPREC deve observar a 

legislação sobre a gestão dos bens públicos.

CAPÍTULO VI

Pessoal e Regime Remuneratório

ARTIGO 35.°
(Regime c quadro de pessoal)

1. O quadro de pessoal do IPREC constitui um quadro 
único, com a composição que consta dos Anexos I e II do 
presente Estatuto Orgânico e que dele é parte integrante.

2. Os lugares do quadro de pessoal a nível local representam 
o número considerado por cada província.

3. Os lugares do quadro de pessoal são providos por 

nomeação ou contrato e pode ser alterado de acordo com as 
necessidades do IPREC, nos termos da legislação vigente.

4. No exercício das suas atribuições, o IPREC pode con
tratar serviços técnicos e especializados para a realização de 
tarefas previamente especificadas.

ARTIGO 36.°
(Regime remuneratório)

A remuneração e outras regalias para os membros do 
Conselho Directivo, do Conselho Fiscal e os demais funcio
nários que compõem o IPREC, a nível central

e local, são as definidas para o Departamento Ministerial 
responsável pelas Finanças Públicas.

ARTIGO 37.°
(Regime disciplinar)

Aos dirigentes, responsáveis, funcionários e agentes admi
nistrativos do IPREC é aplicável o Regime Disciplinar dos 
Titulares de Cargo de Direcção e Chefia e dos Funcionários 

e Agentes Administrativos.

ARTIGO 38.°
(Dever dc sigilo)

Os trabalhadores, funcionários e pessoal do IPREC estão 
obrigados ao dever de sigilo em todos os assuntos de que 
tenham conhecimento no exercício das suas funções.

CAPÍTULO VII
Disposições Finais

ARTIGO 39.°
(Regime subsidiário)

Em tudo que não esteja expressamente regulado no presente 
Diploma, aplica-se subsidiariamente o disposto no Decreto 
Legislativo Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho e demais 
legislação geral em vigor sobre a matéria.

ARTIGO 40.° 
(Regulamentação)

O IPREC tem regulamentos internos próprios que, excepto 

nos casos previstos no presente Diploma, são aprovados pel° 
Conselho Directivo.

ARTIGO 41.° 
(Organigrama)

O Organigrama é o que consta do Anexo III do presente 

uto Orgânico e que dele é parte integrante.
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ANEXO 1
Quadro de Pessoal a Nível Central a que se refere o artigo 35.°

Grupo
Pessoal

Carreira Catcgoria/Cargo Especialidade Profissional a Admitir N.° de
Lugares

Direcção

- Director Geral 1

Director Geral-Adjunto 2

Direcção e 
Chefia

- Chefe de Departamento

Direito

Economia

Gestão

6

Técnico
Superior

Técnica
Superior

Assessor Principal

Primeiro Assessor

Assessor

Técnico Superior Principal

Técnico Superior de 1Classe

Técnico Superior de 2»“ Classe

Direito

Economia

Gestão

Engenharia

18

Técnico Técnica

Especialista Principal

Especialista de 1 ,a Classe

Especialista de 2.’ Classe

Técnico de 1 .a Classe

Técnico dc 2.a Classe

Técnico dc 3 a Classe

9

Técnico Médio Técnica Médio

Técnico Mcdio Principal de 1Classe

Técnico Médio Principal de 2? Classe

Técnico Médio Principal de 3,a Classe

Técnico Médio dc 1 .a Classe

Técnico Médio de 2.a Classe

Técnico Médio dc 3? Classe

18

Administrativo

Administrativa

Oficial Administrativo Principal

1. • Oficial Administrativo

2. ° Oficial Administrativo

3. ° Oficial Administrativo

Aspirante

Escriturário-Dactilógrafo

4

Motorista de
Ligeiros

Motorista de Ligeiros Principal

Motorista de Ligeiros de 1.*  Classe

Motorista de Ligeiros dc 2.a Classe

3

Auxiliar Auxiliar
Administrativo

Auxiliar Administrativo Principal

Auxiliar Administrativo de La Classe

Auxiliar Administrativo de 2.’ Classe

3

Total: _______________________
64



ANEXO II
Quadro de Pessoal a Nível Local a que se refere o artigo 35.°

Grupo Carreira
Categoria/Cargo Especialidade Profissional a Admitir ''iVdT

Lugares
dc Pessoal

Chefe de Departamento Provincial 1

Direcção
Chefe de Secção Provincial

Técnico 
Superior

Técnica
Superior

Assessor Principal

Primeiro Assessor

Assessor

Técnico Superior Principal

Técnico Superior de 1Classe

Técnico Superior de 2.’ Classe

Direito

Economia

Gestão

Engenharia

5

Técnico Técnica

Especialista Principal

Especialista de 1 .• Classe 

Especialista de 2.’ Classe 

Técnico de 1.’ Classe 

Técnico de 2.’ Classe 

Técnico de 3.’ Classe

3

Técnico Médio

Técnico Médio Principal de 1 ? Classe 

Técnico Médio Principal de 2? Classe 

Técnico Médio Principal de 3? Classe 

Técnico Médio de 1Classe

Técnico Médio de 2? Classe 

Técnico Médio de 3.’ Classe

3

Administrativa

Oficial Administrativo Principal

1. ° Oficial Administrativo

2. Oficial Administrativo

3. ' Oficial Administrativo 

Aspirante

Lscriturário-Daciilógrafo 

1

1 Total:

Motorista de
Ligeiros

Mororista de Ligeiros Prineipal

Moiorisra de Ligeiros de 1? Classe

Moiorisra de Ligeiros de 2? Classe

______________________ 

1
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Decreto Presidencial n.° 200/15 
dc 26 dc Outubro

O Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 inclui 
como medida de política do Programa de Redimensionamento 
do Sector Empresarial, a liquidação de empresas públicas 
paralisadas, sobre as quais não se revelem existir razões estra
tégicas para a sua manutenção no Sector Empresarial Público;

Considerando que o Estado detém, no Sector da Construção, 
empresas inoperantes ou a desenvolverem actividades residuais 
e sem capacidade financeira de solverem os seus passivos para 
com os respectivos trabalhadores, credores e fornecedores 
diversos, Banca e Estado (IRT e Segurança Social);

Havendo a premente necessidade de se conter os efeitos 
adversos de natureza social, económica e financeira, resultantes 
da situação operacional e consequente estado de insolvência 
das empresas em referência;

Atendendo o disposto nos artigos 60.° e 61,° da Lei n.° 11Z13, 
de 3 de Setembro—Lei de Bases do Sector Empresarial Público;

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.° 
(Extinção)

É extinta a EMPROE-U.E.E, Empresa de Obras Especiais, 

criada através do Decreto n.» 107/81, de 26 de Dezembro^ 
publicado no Diário da República n.° 302,1 Série.

ARTIGO 2.°
(Prazo para liquidação)

0 processo de liquidação da empresa identificada no ponto 

antenor deve ser concluído no prazo máximo de 2 (dois) anos 
contados a partir da data da entrada em vigor do presente Diploma’.

ARTIGO 3.°
(Entidade liquidatária) 

o ISEP - Instituto para o Sector Empresarial Público 
representação do Estado é a Entidade Liquidatária dà 

empresa em referência, e, para suportar os encargos inerentes

ARTIGO 4.°
(Constituição de equipas de trabalho)

O ISEP, pode, caso se revele necessário, constituir grupos 
de trabalho e/ou comissões especializadas de apoio às suas 

actividades de liquidação, constituídos por ex-trabalhadores 
de reconhecida competência técnica e experiência profissional 
adquirida ao longo dos vários anos de trabalho.

ARTIGO 5.°
(Contratação de outros serviços)

Pode, ainda, o ISEP contratar, quando o interesse público 
o justificar, serviços de qualquer natureza, para a execução 
das tarefas que lhe compete.

ARTIGO 6.°
(Dúvidas c omissões)

AS dúvidas e omissões que resultarem da interpretação e 
aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente 
da República.

ARTIGO 7.°
(Entrada cm vigor)

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

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 23 de 
Setembro de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 20 de Outubro de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Decreto Presidencial n.° 201/15 
de 26 de Outubro

O Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 inclui 

como medida de política do Programa de Redimensionamento 
do Sector Empresarial, a liquidação de empresas públicas 

paralisadas, sobre as quais não se revelam existir razões estra

tégicas para a sua manutenção no Sector Empresarial Público;

Havendo a premente necessidade de se conter os potenciais 
efeitos adversos, de natureza social, económica e financeira, 

resultantes do estado de paralisação em que se encontram 
algumas empresas do Estado no Sector da Geologia e Minas;

Atendendo o disposto nos artigos 60.° e 61.° da Lei n.° 11/13, 
de □ de Setembro Lei de Bases do Sector Empresarial Público;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) 
do artigo 120.°edo n.°3 do artigo 125.°, ambos da Constituição 

da República de Angola, o seguinte:

ARTIGO I.°
(Extinção)

ão extintas as empresas abaixo indicadas:

ROREMINA-U.E.E., Empresa Nacional das 

Rochas Ornamentais, criada através do Decreto 

10/78, de 3 de Fevereiro, publicado no Diário 

da ReP<'blica n.° 29, I Série;

ROMINA-U.E.E., Empresa Nacional de Águas 
Subterrâneas, criada através do Decreto n.° 259/79, 

de Fevereiro, publicado no Diário da 
República n.° 29, I Série

ARTIGO 2.°
(Prazo para liquidação)

nto an ’ das empresas identificadas
°r deVe ser concluído no prazo máximo de 

lados a partir da data da entrada em vigor

o r-
no ponto <
2 (dois) anos, 
d0 Presente Diploma'
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ARTIGO 3.°
(Entidade liquidatária)

O ISEP— Instituto para o Sector Empresarial Público, 
em representação do Estado é a Entidade Liquidatária da 
empresa em referência, e, para suportar os encargos inerentes 
a este processo, deve beneficiar de recursos financeiros do 
Tesouro Nacional.

ARTIGO 4.°
(Constituição dc equipas dc trabalho)

O ISEP, pode, caso se revele necessário, constituir grupos 
de trabalho e/ou comissões especializadas de apoio às suas 
actividades de liquidação, constituídos por ex-trabalhadores 
de reconhecida competência técnica e experiência profissional 
adquirida ao longo dos vários anos de trabalho.

ARTIGO 5.°
(Contratação dc outros serviços)

Pode, ainda, o ISEP contratar, quando o interesse público 
o justificar, serviços de qualquer natureza, para a execução 
das tarefas que lhe compete.

ARTIGO 6.°
(Dúvidas c omissões)

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

ARTIGO 7.° 
(Entrada cm vigor)

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

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 23 de 

Setembro de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 20 de Outubro de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Despacho Presidencial n.° 86/15 
dc 26 dc Outubro

Considerando que a queda acentuada e contínua do preço 

do barril de petróleo que se verifica há sucessivos meses tem 
provocado um impacto significativo na economia do País;

Tendo em conta que não obstante a inerente volatilidade 

do preço do barril, não é previsível que o cenário de preços 
baixos possa ser invertido num horizonte próximo facto que 
consequentemente afecta a actividade e a própria sustentabilidade 

da Concessionária Nacional - SONANGOL, E.P., bem como 
de outras empresas petrolíferas, nacionais e internacionais, 

que operam no País;
Considerando que a inversão do contexto negativo em 

que vive a indústria petrolífera em especial, e a economia em 
geral, não será possível apenas com a adopção de medidas 

isoladas e emergenciais, torna-se necessário definir uma 
estratégia que, embora possa conter medidas de curto prazo, 
vise, essencialmente, equacionar o Sector Petrolífero no 
médio e longo prazo;

Havendo necessidade de se proceder à avaliação, análise 
e propor uma estratégia integrada e modelos organizativos 
eficazes que permitam aumentar a eficiência do Sector 
Petrolífero Nacional;

O Presidente da República determina, nos termos da 
alínea d) do artigo 120.° e do n.° 5 do artigo 125.°, ambos da 
Constituição da República de Angola, o seguinte:

1. ° — É criada a Comissão de Reajustamento da Organização 

do Sector dos Petróleos presidida peio Titular do Poder 
Executivo e integrada pelas seguintes entidades:

a) Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil;
b) Ministro do Planeamento e do Desenvolvimento

Territorial;
c) Ministro das Finanças;
d) Ministro da Economia;
e) Ministro dos Petróleos;
j) Governador do Banco Nacional de Angola;
g) Secretário do Presidente da República para os Assun

tos Económicos.
2. ° — A Comissão ora criada apreciará mensalmente e 

decidirá sobre as conclusões e propostas apresentadas pelo 
Comité de Avaliação e Análise para o Aumento da Eficiência 

do Sector Petrolífero.
3. ° — O Comité de Avaliação e Análise é presidido pelo 

Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, coadjuvado pelo 
Ministro dos Petróleos e integra o Ministro das Finanças, o 
Governador do Banco Nacional de Angola, um Representante 
da SONANGOL, E.P. e dois Consultores Independentes.

O Presidente do Comité de Avaliação e Análise pode, 
sempre que necessário, convidar outros especialistas do 

Sector Petrolífero.
4. ° — O Comité de Avaliação e Análise tem as seguin

tes atribuições:
a) Elaborar o estudo do diagnóstico para conhecer a

situação inicial do Sector Petrolífero;

b) Avaliar e reflectir sobre o papel da Concessionária
Nacional no Sector Petrolífero do País, consi
derando o actual estado de desenvolvimento de 

Angola, o contexto da indústria em termos regionais 

e internacionais, as melhores práticas internacio

nais seguidas por empresas de idêntica natureza e 

função, com a finalidade de determinar as medidas 
que se mostrem necessárias para aumentar a efi

ciência e a eficácia do Sector Petrolífero Nacional;
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c) Desenvolver modelos organizativos, identificar opor

tunidades operacionais e quantificar o potencial 

de melhoria da SONANGOL, E.P.;
d) Elaborar o Plano de Acção e o estudo do melhor

modelo de organização para a condução da Indús

tria Nacional do Petróleo e Gás.
e) Realizar as demais tarefas que forem determinadas

pelo Titular do Poder Executivo.
5. ° — O Comité de Avaliação e Análise será apoiado por 

vários Grupos Técnicos a serem constituídos no âmbito do 

seu regulamento intemo.6. ° — A organização e o funcionamento do Comité de 

Avaliação e Análise é estabelecida por um Regulamento Interno 
aprovado pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil.

7. °— O Presidente do Comité de Avaliação e Análise deve 
apresentar um cronograma de trabalhos ao Titular do Poder

Executivo no prazo de quinze (15) dias e o relatório final dos 

trabalhos efectuados no prazo de noventa (90) dias, a contar 

da data de entrada em vigor do presente Despacho, período 

em que extingue-se o referido Comité.

8 o — É revogada toda a legislação que contrarie o disposto 

no presente Diploma.
9 o__ as dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 

aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente 

da República.
Iqo__o presente Despacho entra em vigor na data da

sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Outubro de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.
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