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SUMARIO 

Presidente da Republica 
Despacho Presidencial n.° 91/19: 

Autoriza a abertura do Procedimento de Contratagaio Simplificada, 

pelo Critério Material, para Aquisig&io de Servicos de Tecnologia 

de Informagio, pela Sytems Application Produtcts (Africa Region) 

(Proprietary) Limited SAP Business Park e a realizagio da despesa 

inerente ao contrato a celebrar, no valor de USD 6 283 470,00. 

Despacho Presidencial n.° 92/19: 

Autoriza a abertura do Procedimento de Contratag iio S$ implificada, pelo 

Critério Material, para aquisi¢ao e implementagio de Produtos de 

Tecnologia Microsoft para Agéncia Nacional de Petréleo, Gas e 

Biocombustiveis e a despesa no valor em Kwanzas equivalente a 

USD 4 220 400,00. 

Orgiios Auxiliares 
do Presidente da Republica 

— Casa Civil — 
Rectificacao n.° 17/19: 

Rectifica o Despacho Presidencial n.° 66/19, de 15 de Maio, publicado no 

Diario da Republica n.° 65,1 Série, que cria a Comissio Multissectorial 

encarregue de analisar as condicées de acesso, atribuicio de habita- 

cGes sociais nos projectos habitacionais promovidos pelo Estado, 

bem como de responsabilizagao pelo incumprimento dos deveres 

pelos beneficiarios. 

Ministério das Financas 

Decreto Executivo n.° 134/19: 

Aprova os Modelos Declarativos do Imposto sobre o Valor Acresc entado. 

Decreto Executivo n.° 135/19: 

Estabelece o procedimento que deve ser observado pelas Unidades 

Orgamentais (UO’s) relativo as Operagées Pendentes do Tesouro 

Nacional, bem como a validagao dos restos a pagar referentes aos 

exercicios econdémicos de 2013 a 2018. 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Despacho Presidencial n.° 91/19 
de 10 de Junho 

Considerando que o pleno funcionamento da Agéncia 

Nacional de Petréleo, Gas e Biocombustiveis requer a aqui- 

sicao de produtos e servicos de tecnologias de informac¢io 

especializados e continuos para o desenvolvimento, producfio 

e gestao, bem como consultoria e manutencio de ferramen- 

tas uteis; 

Convindo a adop¢ao de um procedimento mais célere 

atendendo a urgéncia na aquisic¢ao de licencas de software e 

produtos a serem fornecidos pela Systems Aplications Produtcts 

(Africa Region) (Proprietary) Limited SAP Business Park, 

por nfo ser possivel cumprir com as formalidades previstas 

para os restantes procedimentos de contratacao publica, torna- 

-se mais adequada a escolha do procedimento de contratacio 

simplificada, com base no critério material; 

Havendo necessidade de se proceder a abertura do 

Procedimento de Contratacao Simplificada, pelo Critério Material, 

tendo por fundamento a aquisicao de licencas de sofware e pro- 

dutos a serem fomecidos pela Systems Aplications Produtcts 

(Africa Region) (Proprietary) Limited SAP Business Park; 

O Presidente da Republica determina, nos termos da ali- 

nea d) do artigo 120.° edo n° 5 do artigo 125.°, ambos da 

Constituicaio da Republica de Angola, conjugados com as ali- 

neas a) eb) don.° 1 do artigo 27.° e artigo 37.° todos da Lei 

n.° 9/16, de 16 de Junho, Lei dos Contratos Publicos, bem 

como a alinea a) don.° 2 do AnexoIV, aprovada pelo Decreto 

Presidencial n.° 282/18, de 28 de Novembro, o seguinte: 

1. E autorizada a ab atura do procedimento de Contratacao 

Simplificada, pelo Critério Material, para Aquisicao de Servicos 

de Tecnologia de Informaciio, pela Systems Application Products 

(Africa Region) (Proprietary) Limited SAP Business Park.
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O Ministro, Archer Mangueira. 

Decreto Executivo n.° 134/19 

de 10 de Junho 

Tendo em consideracgéo que a acumulacao de dividas 

em atraso tem gerado um efeito negativo sobre as Financas 

Publicas do Pais; 

Havendo a necessidade de garantir o cumprimento das dispo- 

sicdes legais, designadamente da Lei n.° 15/10, de 14 de Julho, 

Lei do Orcamento Geral do Estado e o Decreto Presidencial 

n.° 130/19, de 7 de Maio, que aprova as Regras Anuais de 

Execucaéo do Orcamento Geral do Estado, que definem os 

principios fundamentais que devem pautar a Administra¢ ao 

Publica na Execucao das Despesas, bem como anecessidade 

de validacao dos atrasados gerados nos exercicios economicos 

de 2013 a 2018, com a vista mitigar os respectivos efeitos; 

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituicgao da 

Republica de Angola, conjugado com osn.os 1 e 3 do Despacho 

Presidencial n.° 289/17, de 13 de Outubro, sobre Delegacao de 

Poderes aos Ministros de Estado e Ministros, e a alinea d) do 

n.° 1 do artigo 6.°, bem como a alinea e) do n.° 2 do artigo 2.°, 

ambos do Estatuto Organico do Ministério das Financas, aprovado 

pelo Decreto Presidencial n.° 31/18, de 7 de Fevereiro, determino: 

ARTIGO 1° 
(Ambito) 

O presente Diploma estabelece o procedimento que deve 

ser observado pelas Unidades Orgamentais (UO’s) relativo 

as Operacées pendentes do Tesouro Nacional, bem como a 

validacio dos restos a pagar referentes aos exercicios econ6- 

micos de 2013 a 2018. 

ARTIGO 2° 

(Atribuicao de quota) 

1. A Direccao Nacional do Tesouro deve atribuir as quo- 

tas financeiras atribuidas as Unidades Orcamentais até ao dia 

5 (cinco) de cada més. 

2. Nos termos do disposto no 1.°, as Unidades Orcamentais 

devem remeter até ao dia 21 (vinte e um) de cada més os pro- 

tocolos de Ordens de Saque ao Banco Operador — Banco de 

Poupanca e Crédito. 

ARTIGO 3° 

(Procedimento) 

1. O Banco Operador deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

aps arecepcao dos protocolos de Ordens de Saque remetidos pelas 

Unidades Orcamentais, confirmar as assinaturas tomando-as elegi- 

veis para homologacao da Direccaio Nacional do Tesouro (DNT). 

2. Todas as operacées liquidadas que nao gerem Ordens de 

Saque e/ou nao deem entrada dos respectivos protocolos junto 

do Banco Operador devem ser automaticamente canceladas em 

sistema, decorridos 30 (trinta) dias a contar da data de liquidacao. 

ARTIGO 4° 

(Validacao de restos a pagar) 

1. Todas as Unidades Orgamentais devem proceder a 

validacio dos seus Restos a Pagar no SIGFE, referentes aos 

exercicios economicos de 2013 a 2018, até 45 dias apds a data 

de entrada em vigor deste Decreto Executivo. 

2. O processo de validacao deve estar sustentado por ele- 

mentos documentais que comprovem a regularidade do processo 

de liquidacao da respectiva despesa.
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3. O nao cumprimento do disposto no n.° 1 do presente 

aitigo obsta a validacao do atrasado, impedindo a execuc fo 

da respectiva despesa no presente exercicio econdmico. 

ARTIGO 5° 

(Responsabilidade) 

O incumprimento dos prazos estabelecidos no presente 

Diploma, que resultem por falta de diligéncia dos gestores 

das UO’s, sujeita-os a responsabilizacao nos termos da legis- 

lac4o em vigor. 

ARTIGO 6° 

(Duvidas e omissdes) 

As diividas e omissées resultantes da interpretacao e aplicacaio 

do presente Diploma sao resolvidas pelo Ministro das Finangas. 

ARTIGO 7° 

(Entrada em vigor) 

O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da 

sua publicacao. 

Publique-se. 

Luanda, aos 10 de Junho de 2019. 

O Ministro, Archer Mangueira. 
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