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Fixa em Kz: 5.128.190,80 o Fundo Permanente do Secretariado do 
Conselho de Ministros, para o ano económico de 2014 e será gerido 
pela Comissão Administrativa nomeada pelo Secretário do Conselho 
de Ministros.

Despacho n.° 690/14:
Fixa em Kz: 7.879.000,00 o Fundo Permanente do Ministério da Justiça 

e dos Direitos Humanos, para o ano económico de 2014 e será gerido 
pela Comissão Administrativa nomeada pelo Ministério da Justiça e 
dos Direitos Humanos.

Despacho n.° 691/14:
Fixa em Kz: 300.000,00 o Fundo Permanente da Delegação Provincial 

de Finanças do Cunene, para o ano económico de 2014 e será gerido 
pela Comissão Administrativa nomeada pelo Delegado Provincial 
de Finanças do Cunene.

Despacho n.° 692/14:
Subdelega plenos poderes a Américo Miguel da Costa, Secretário Geral, 

para representar o Ministério das Finanças na assinatura do Contrato 
para a Elaboração do Projecto de Construção do Novo Edifício 
do Ministério das Finanças, que vincula a empresa DAR Angola 
Consultoria, Limitada, com sede em Luanda.

Despacho n.° 693/14:
Subdelega plenos poderes a Sílvio Franco Burity, Director Nacional do 

Património do Estado, para outorgar, em representação do Ministério 
das Finanças, o Auto de Afectação da fraeção autónoma (l.° Andar), do 
edifício denominado «Zimbo Tower», localizado no gaveto formado 
entre a Avenida de Portugal e a Rua dos Enganos, Distrito Urbano da 
Ingombota, na Cidade de Luanda.

Despacho n.° 694/14:
Subdelega plenos poderes a Sílvio Franco Burity, Director Nacional do 

Património do Estado, para outorgar, em representação do Ministério 
das Finanças, o Contrato de Compra e Venda e a respectiva escritura 
pública junto a um Cartório Notarial, do prédio rústico, sito em Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Rua Kwamme 
Nkrumah, com Paulo Jorge do Amaral Pereira.

Despacho n.° 695/14:
Subdelega plenos poderes a Sílvio Franco Burity, Director Nacional do 

Património do Estado, para outorgar, em representação do Ministério 
das Finanças, a Adenda ao Contrato n.° 004/2012, para a adequação 
e apetrechamento de espaços adquiridos pelo Estado Angolano no 
empreendimento «Torres Dipanda».

Despacho n.° 696/14:
Desvincula Pedro da Silva, Oficial Administrativo Principal, para efeitos 

de reforma.

Despacho n.° 697/14:
Promove Maria da Conceição Laureano Bandeira da Silva à categoria de 

Técnica Superior de l.3 Classe

Despacho n.° 698/14:
Transfere Catarina José Cazola, Técnica Superior de 2." Classe, da Direcção 

Nacional dos Orçamentos Locais para o Instituto de Formação de 
Finanças Públicas.

Despacho n.° 699/14:
Nomeia a Comissão de Avaliação do Concurso Limitado Sem Apresentação 

de Candidaturas, com vista à celebração de Contraio de Fornecimento 
e Instalação dc Equipamentos de Inspecção de Pessoas e Bens para o 
Controlo do Acesso ao Edifício Sede deste Ministério.

Despacho n.° 700/14:
Nomeia a Comissão de Avaliação para o Concurso Limitado Sem 

Apresentação de Candidaturas, com vista a celebração de Contrato para 
Fornecimento e Montagem de Mobiliário para Delegação Provincial 
de Finanças do Kwanza-Norte, Delegação Provincial de Finanças de 
Malanje e Repartição Fiscal do Dondo.

Ministério da Administração do Território
Despacho n.° 701/14:

Abre o Procedimento Concursal Limitado Sem Apresentação de Candidaturas 
para o acompanhamento e fiscalização do desenvolvimento e imple
mentação de um Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos 
da Administração Local (SINGRHAL).

Despacho n.° 702/14:
Abre o Procedimento Concursal Limitado Sem Apresentação de Candidaturas 

para a Construção do Palácio e Jangos no âmbito do Projecto de 
Requalificação da Ombala do Reino do Bailundo.

Despacho n.° 703/14:
Abre o Procedimento Concursal Limitado Sem Apresentação de Candidaturas 

para a Construção de Infra-Estruturas Comuns no âmbito do Projecto 
de Requalificação da Ombala do Reino do Bailundo.

Despacho n.° 704/14:
Abre o Procedimento Concursal Limitado Sem Apresentação de Candidaturas 

para a Construção de Infra-Estruturas de Apoio no âmbito do Projecto 
de Requalificação da Ombala do Reino do Bailundo.

Despacho n.° 705/14:
Abre o Procedimento Concursal Limitado Sem Apresentação de Candidaturas 

para a Construção de Casas para os Sobas no âmbito do Projecto de 
Requalificação da Ombala do Reino do Bailundo.
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Ministério da Agricultura
Despacho n.° 706/14:

Indica Pascoalina de Lello Míngas, Médica Veterinária e Quilossa Mantbi 
Afonso, Engenheiro Zootecnista, para responsável do Matadouro no 
Projecto Integrado de Avicultura Familiar Orientada para o Mercado e 
responsável da Fábrica de Rações no Projecto Integrado dc Avicultura 
Familiar Orientada para o Mercado.

Despacho n.° 707/14:
Promove Kussonga Vcmba Miguel Jordão para a categoria dc Assessor Principal.

Ministério das Pescas
Despacho n.° 708/14:

Desvincula Bemardo dos Santos, Técnico Médio de 2.° Classe, do quadro 
de pessoal deste Ministério, para efeitos dc reforma.

Despacho n.° 709/14:
Cessa a comissão que Luisa Maria de Lemos Pereira vinha exercendo 

no cargo de Chefe de Secretariado da Direcção Nacional dc Pescas e 
Aquicultura, categoria equiparada a dc Chefe de Secção, para efeitos 
de reforma.

Despacho n.° 710/14:
Cessa a comissão de serviço que Virgínia Samuel Oliveira Sebastião vinha 

exercendo no cargo de Chefe de Secção de Controlo da Actividade de 
Pesca do Departamento de Pescas da Direcção Nacional de Pescas e 
Aquicultura, para efeitos de reforma.

Despacho n.° 711/14:
Cessa a comissão de serviço que Maria da Conceição Luís Teixeira vinha 

exercendo no cargo de Chefe de Secção de Expediente da Secretaria 
Geral deste Ministério.

Despacho n.° 712/14:
Cessa a comissão que Joaquina Ferramenta Firmino vinha exercendo no 

cargo de Chefe de Secção do Departamento de Relações Públicas e 
Protocolo da Secretaria Geral deste Ministério.

Ministério do Urbanismo e Habitação
Despacho n.° 713/14:

Aprova o Regulamento sobre a Lei do Branqueamento de Capitais e do 
Financiamento ao Terrorismo, aplicáveis as empresas que exerçam, 
em território nacional, actividade no sector Imobiliário.

Ministério do Ensino Superior
Despacho n.° 714/14:

Subdelega plenos poderes a Menezes Clemente Cambinda, Secretário 
Geral, para representar este Ministério na assinatura do Contrato 
que tem como objecto a alienação ao Ministério do Ensino Superior 
do projecto pedagógico de 11 cursos de graduação que devem ser 
ministrados nas instituições de ensino superior públicas angolanas 
com a Antex, S.A., empresa afecta ao Estado Cubano.

Despacho n.° 715/14:
Subdelega plenos poderes a Victor da Silva, Director do Gabinete do 

Estudos, Planeamento e Estatística, para representar este Ministério 
no acto de assinatura do Memorando de Entendimento, com o Cofre 
de Previdência da Polícia Nacional.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Despacho n.° 689/14
de 27 de Março

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com as disposições combinadas 
dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, e do artigo 21.° do Decreto Presidencial 
n.° 232/13, de 31 de Dezembro, determino:

1. É fixado em Kz: 5.128.190,80 (cinco milhões e cento e 

vinte e oito mil, cento e noventa kwanzas e oitentacêntimos)o 
Fundo Permanente do Secretariado do Conselho de Ministros, 
para o Ano Económico de 2014.

2. O Fundo Permanente será gerido pela Comissão 
Administrativa nomeada pelo Secretário do Conselho de 
Ministros, composta por:

a) Maria Emilia António de Castro — Chefe de Secção
de Orçamento;

b) Dulcinea Emilia Amaral da Silva Victor — Chefe
de Secção de Tesouraria;

c) Maria das Dores Manuel Francisco Femandes —
Chefe de Secção de Finanças.

3. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 11 de Março de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 690/14
dc 27 dc Março

Em conform idade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com as disposições combinadas 
dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, e do artigo 21.° do Decreto Presidencial 
n.° 232/13, de 31 de Dezembro, determino:

1. É fixado em Kz: 7.879.000,00 (sete milhões, oitocen

tos e setenta e nove mil kwanzas) o Fundo Permanente do 
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para o ano 
económico de 2014.

2. O Fundo Permanente será gerido pela Comissão 
Administrativa nomeada pelo Ministério da Justiça e dos 
Direitos Humanos, composta por:

a) António Walter de Carvalho Bemardo — Director-
- Adjunto do Gabinete do Ministro;

b) Marlett Luzia Pedro Simão — Emissora de 2.a Classe;
c) António Filipe de Almeida — Chefe de Repartição

do DAGO.
3. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 11 de Março de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 691/14
dc 27 dc Março

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com as disposições combinadas 
dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, e do artigo 21.° do Decreto Presidencial 
n.° 232/13, de 31 de Dezembro, determino:
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em representação do Ministério das Finanças, o Auto de 
Afectação da fracção autónoma, (1.° andar), do edifício deno
minado «Zimbo Toweo>, localizado no gaveto formado entre 
a Avenida de Portugal e Rua dos Enganos, Distrito Urbano 
da Ingombota, na Cidade de Luanda.

2. A referida fracção autónoma será afectada ao Ministério 
das Relações Exteriores e servirá para acomodar a sede da 
Embaixada da República do Congo em Angola.

3. Este Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.
Luanda, aos 10 de Março de 2014.
O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 694/14 
de 27 de Março

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 conju
gadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alínea d) do n.° l do artigo 3.° 
do Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado 
pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, de 4 de Dezembro, e 
do n.° 1 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de 
Dezembro, determino:

1. São subdelegados plenos poderes ao Director Nacional 
do Património do Estado, Sílvio Franco Burity, para outorgar, 
em representação do Ministério das Finanças, o Contrato de 
Compra e Venda e a respectiva escritura pública junto a um 
Cartório Notarial, do prédio rústico, sito em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Rua Kwamme 
Nkrumah, com Paulo Jorge do Amaral Pereira.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.
Luanda, aos 24 de Fevereiro de 2014.
O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 695/14 
de 27 dc Março

Em conformidade com os poderes delegados peio Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com as disposições com
binadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alínea d) do n.° I do artigo 3.° 
do Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado 
pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, de 4 de Dezembro, e 
do n.° 1 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de 
Dezembro, determino:

1. São subdelegados plenos poderes ao Director Nacional 
do Património do Estado, Sílvio Franco Burity, para outorgar.

1. É fixado em Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas) o 
Fundo Permanente da Delegação Provincial de Finanças do 
Cunene, para o ano económico de 2014.

2. O Fundo Permanente será gerido pela Comissão 
Administrativa nomeada pelo Delegado Provincial de Finanças 
do Cunene, composta por:

a) Apolinário José António—Técnico Médio Principal
de 1 .a Classe;

b) Perpétua Cândida da Natividade Ndeitelela — Téc
nica Média Principal de 1 ? Classe;

c) Protásio Hikusisa — Técnico Médio Principal de
3.a Classe.

3. Este Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.
Luanda, aos 13 de Março de 2014.
O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 692/14 
dc 27 de Março

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com as disposições com
binadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, da alínea d) do artigo 3.° do 
Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado 
pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, de 4 de Dezembro, e 
do n.° 1 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de 
Dezembro, determino:

1. São subdelegados ao Secretário Geral, Américo Miguel 
da Costa, plenos poderes para representar o Ministério das 
Finanças na assinatura do Contrato para a Elaboração do 
Projecto de Construção do Novo Edifício do Ministério das 
Finanças, que vincula a empresa DAR Angola Consultoria, 
Limitada, com sede em Luanda, Rua Che Guevara, n.° 141, 
em Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.
Luanda, aos 12 de Março de 2014.
O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 693/14
dc 27 dc Março

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 combi
nadas dos n.“ 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, e da alínea d) do n.° 1 do artigo 3.° do 
Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado pelo 
Decreto Presidencial n.° 235/12, de 4 de Dezembro, determino:

1. São subdelegados plenos poderes ao Director Nacional 
do Património do Estado, Sílvio Franco Burity, para outorgar,
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em representação do Ministério das Finanças, a Adenda ao 
Contrato n.° 004/2012, para a adequação e apetrechamento de 
espaços adquiridos pelo Estado Angolano no empreendimento 
«Torres Dipanda».

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Março de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 696/14 
dc 27 dc Março

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 combi

nadas dos n.051 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 

de 24 de Fevereiro, e da alínea d) do n.° I do artigo 3.° do 

Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado pelo 

Decreto Presidencial n.°235/12, de 4 de Dezembro, determino:
1. É Pedro da Silva, Oficial Administrativo Principal, 

desvinculado dos serviços, para efeitos de reforma, nos termos 

do n.° 1 do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

2. Este Despacho entra em vigor na data da sua publicação. 

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Março de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 697/14
de 27 de Março

Considerando que nos termos da legislação em vigor são 

garantidos, no final da comissão de serviço, aos funcionários 

públicos, o direito ao regresso a carreira e a respectiva promo
ção, de acordo com o disposto no artigo 24.° do Decreto-Lei 
n.° 12/94, de I de Julho;

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

República de Angola, e de acordo com as disposições com

binadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 

n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alínea d) do artigo 3.° do 
Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado pelo 

Decreto Presidencial n.° 235/12, de 4 de Dezembro, determino:
1. É Maria da Conceição Laureano Bandeira da Silva, 

Técnica Superior de 2.a Classe da Carreira Técnica Superior 
deste Ministério, promovida à categoria de Técnica Superior 

de 1 .a Classe.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 11 de Março de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 698/14
dc 27 dc Março

Considerando que a funcionária Catarina José Cazola 
solicitou a transferência prevista pelo artigo 29.° do Decreto 
n.° 25/91, de 29 de Junho, de harmonia com o artigo 4.° do 
Decreto Presidencial n.° 113/13, de 3 de Julho;

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 combi
nadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, e da alínea d) do n.° 1 do artigo 3.° do 
Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado pelo 
Decreto Presidencial n.°235/12, de 4 de Dezembro, determino:

1. É Catarina José Cazola, Técnica Superior de 2.a Classe, 
transferida da Direcção Nacional dos Orçamentos Locais para 
o Instituto de Formação de Finanças Públicas.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Fevereiro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 699/14
de 27 de Março

Considerando que nos termos do disposto no artigo 41.° da 
Lei da Contratação Pública, aprovada pela Lei n.° 20/10, de 
7 de Setembro, a condução dos procedimentos de contratação 
deve ser feita por uma Comissão de Avaliação, pelo que se 
torna imperativa a sua constituição;

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 combi
nadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, do artigo 41.° da Lei n.° 20/10, de 
7 de Setembro e da alínea d) do n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto 
Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 235/12, de 4 de Dezembro, determino:

1. ° É nomeada a Comissão de Avaliação do 
Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas 
n.° 04/SG7MINFIN/2014, com vista à celebração de Contrato 
de Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Inspecção 
de Pessoas e Bens para o Controlo do Acesso ao Edifício 
Sede doMINFIN.

2. ° A Comissão é integrada pelos seguintes membros:
a) Ricardo Barreira —Técnico da Direcção de Organi

zação de Tecnologias de Informação na qualidade 
de Presidente coadjuvado por Osvaldo Pereira 
— Técnico da Direcção de Organização de Tec
nologias de Informação;

b) José Kissanga — Técnico da Secretária Geral, na
qualidade de Vogal; e

c) Ciro de Lemos — Técnico da Secretária Geral, na
qualidade de Vogal.

3. Este Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.

Luanda, aos 17 de Março de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.
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Despacho n.° 700/14 
dc 27 dc Março

Considerando que nos termos do disposto no artigo 41.° da 
Lei da Contratação Pública, aprovada pela Lei n.° 20/10, de 
7 de Setembro, a condução dos procedimentos de contratação 
deve ser feita por uma Comissão de Avaliação, pelo que se 
torna imperativa a sua constituição;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com as disposições com
binadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, das disposições do artigo 41.° 
da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, e da alínea d) do n.° 1 do 
artigo 3.° do Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, 
aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, de 4 de 
Dezembro, determino:

1. É nomeada a Comissão de Avaliação para o Concurso 
Limitado sem Apresentação de Candidaturas n.° 3/M1NFIN/14, 
com vista à celebração de Contrato para o Fornecimento e 
Montagem de Mobiliário para (i) Delegação Provincial de 
Finanças do Kwanza-Norte (ii) Delegação Provincial de 
Finanças de Malanje, e (iii) Repartição Fiscal do Dondo.

2. A Comissão é integrada pelos seguintes membros:
a) Chandinho Moco — Chefe de Departamento do

Património da Secretaria Geral, na qualidade de 
Presidente coadjuvado por Maria Fernanda Pereira 
— Arquitecta, Técnica da Secretaria Geral;

b) Kyandeka Paka — Técnica Tributária da Direcção
Nacional de Impostos, na qualidade de Vogal;

c) Manuel Pedro — Técnico da Secretaria Geral, na
qualidade de Vogal; e

d) Suzana Martelo — Técnica da Secretaria Geral, na
qualidade de Vogal.

3. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 20 de Março de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO TERRITÓRIO

República de Angola, e da competência que me é atribuída 
pela alínea b) do n.° 1 Anexo II, de acordo com o disposto no 
artigo 25.° da Lei da Contratação Pública, determino:

ARTIGO l.° 
(Decisão dc contratar)

É aberto o Procedimento Concursal Limitado sem Apresentação 
de Candidaturas para o acompanhamento e fiscalização do 
desenvolvimento e implementação de um Sistema Nacional 
de Gestão de Recursos Humanos da Administração Local 
(SINGRHAL);

ARTIGO 2.°
(Escolha do procedimento)

Para a contratação dos serviços indicados no artigo anterior 
adopta-se o Procedimento Concursal Limitado sem Apresentação 
de Candidaturas, nos termos do artigo 25.°, alínea b), da Lei da 
Contratação Pública, tendo em conta a natureza dos serviços 
a serem prestados, estabelecido de acordo com os relatórios 
existentes sobre o assunto, a experiência de trabalhos similares 
e o disposto na Lei da Contratação Pública, aprovada pela Lei 
n.° 20/10, de 7 de Setembro.

ARTIGO 3.° 
(Autorização da despesa)

Tendo em conta o disposto do artigo 31.° da Lei da 
Contratação Pública da decisão de contratar, o valor estimado 
para contratação nos limites de competência para autorização 
de despesas inerentes aos Ministros, prevista nos artigos 31,° 
e 34.° dessa mesma lei.

ARTIGO 4.° 
(Prazo)

O Procedimento de Concurso ora iniciado deve ser con
cluído no prazo máximo de 45 dias.

ARTIGO 5.° 
(Comissão de Avaliação)

Considerando, por fim, que nos termos do disposto no 
artigo 41.° da Lei da Contratação Pública, Lei n.° 20/10, de 
7 de Setembro, a condução dos procedimentos de contratação 
deve ser realizada por uma Comissão de Avaliação, toma-se 
imperativa a sua constituição.

Para efeitos do disposto supra referido é criada uma Comissão 
de Avaliação coordenada por Carlos Teixeira Brito, integra Sara 
Domingos, Nazário Vilhena, Carlos Jesus Baptista e Almerinda 
Pinheiro como membros efectivos. Como membros suplentes 
são nomeados Dorca da Glória e Daniel Lucas.

A Comissão ora criada tem a competência de receber as 
propostas, conduzir o acto público, apreciar as propostas, 
realizar os actos de audiência prévia, elaborar relatórios de 
apreciação e análise das propostas apresentadas e outras 
disposições constantes dos artigos 42.°, 43.° e 44.°, todos da 
Lei da Contratação Pública.

Cumpra-se.

Luanda, aos 24 de Janeiro de 2014.

O Ministro, Bornito de Sousa Baltazar Diogo.

Despacho n.° 701/14 
de 27 de Março

Havendo necessidade de contratação de serviços para o 
acompanhamento e fiscalização do desenvolvimento e imple
mentação de um Sistema Nacional de Gestão de Recursos 
Humanos da Administração Local (S1NGRH AL);

Considerando existir dotação orçamental para o efeito e 
preenchidos os requisitos legais necessários para efeitos de 
autorização da contratação dos referidos serviços;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, através do artigo 137.° da Constituição da
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Despacho n.° 702/14 
dc 27 dc Março

Havendo necessidade de contratação de serviços para a 
Construção do Palácio e Jangos no âmbito do Projecto de 
Requalificação da Ombala do Reino do Bailundo;

Considerando existir dotação orçamental para o efeito e 
preenchidos os requisitos legais necessários para efeitos de 
autorização da contratação dos referidos serviços;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, através do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e da competência que me é atribuída 
pela alínea b) do n.° 1, Anexo II, de acordo com o disposto no 
artigo 25.° da Lei da Contratação Pública, determino:

ARTIGO l.°
(Decisão dc contratar)

É aberto o Procedimento Concursal Limitado sem Apresentação 

de Candidaturas para a Construção do Palácio e Jangos no 
âmbito do Projecto de Requalificação da Ombala do Reino 
do Bailundo.

ARTIGO 2.°
(Escolha do procedimento)

Para a contratação dos serviços indicados no artigo anterior 
adopta-se o Procedimento Concursal Limitado sem Apresentação 
de Candidaturas, nos termos do artigo 25.°, alínea b), da Lei da 
Contratação Pública, tendo em conta a natureza dos serviços 
a serem prestados, estabelecido de acordo com os relatórios 
existentes sobre o assunto, a experiência de trabalhos similares 
e o disposto na Lei da Contratação Pública, aprovada pela Lei 
n.° 20/10, de 7 de Setembro.

ARTIGO 3.°
(Autorização da despesa)

Tendo em conta o disposto do artigo 31.° da Lei da 
Contratação Pública da decisão de contratar, o valor estimado 
para a contratação nos limites de competência para a autorização 
de despesas inerentes aos Ministros, prevista nos artigos 31.° 
e 34.° dessa mesma lei.

ARTIGO 4.°
(Prazo)

O Procedimento de Concurso ora iniciado deve ser con
cluído no prazo máximo de 45 dias.

ARTIGO 5.°
(Comissão de Avaliação)

Considerando, por fim, que nos termos do disposto no 
artigo 41.° da Lei da Contratação Pública, Lei n.° 20/10, de 
7 de Setembro, a condução dos procedimentos de contratação 
deve ser realizada por uma Comissão de Avaliação, toma-se 
imperativa a sua constituição.

Para efeitos do disposto supra referido é criada uma 
Comissão de Avaliação coordenada por Nazário Vilhena, 
e integra Carlos Jesus Baptista e Roberto Sampaio como 
membros efectivos. Como membros suplentes são nomeados 
Apolinário Guingalo e Almerinda Pinheiro.

A Comissão ora criada tem a competência de receber as 
propostas, conduzir o Acto Público, apreciar as propostas, 

realizar os actos de audiência prévia, elaborar relatórios de 
apreciação e análise das propostas apresentadas e outras 
disposições constantes dos artigos 42.°, 43.° e 44.°, todos da 
Lei da Contratação Pública.

Cumpra-se.

Luanda, aos 24 de Janeiro de 2014.

O Ministro, Bornito de Sonsa Baltazar Diogo.

Despacho n.° 703/14 
dc 27 dc Março

Havendo necessidade de contratação de serviços para a 
Construção de Infra-Estruturas Comuns no âmbito do Projecto 
de Requalificação da Ombala do Reino do Bailundo;

Considerando existir dotação orçamental para o efeito e 
preenchidos os requisitos legais necessários para efeitos de 
autorização da contratação dos referidos serviços;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, através do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e da competência que me é atribuída 
pela alínea b) do n.° 1, Anexo II, de acordo com o disposto no 
artigo 25.° da Lei da Contratação Pública, determino:

ARTIGO I.° 
(Decisão de contratar)

É aberto o Procedimento Concursal Limitado sem Apresentação 

de Candidaturas para a Construção de Infra-Estruturas Comuns 
no âmbito do Projecto de Requalificação da Ombala do Reino 
do Bailundo.

ARTIGO 2.°
(Escolha do procedimento)

Para a contratação dos serviços indicados no artigo anterior 
adopta-se o Procedimento Concursal Limitado sem Apresentação 
de Candidaturas, nos termos do artigo 25.°, alínea b), da Lei da 
Contratação Pública, tendo em conta a natureza dos serviços 
a serem prestados, estabelecido de acordo com os relatórios 
existentes sobre o assunto, a experiência de trabalhos similares 
e o disposto na Lei da Contratação Pública, aprovada pela Lei 
n.° 20/10, de 7 de Setembro.

ARTIGO 3.°
(Autorização da despesa)

Tendo em conta o disposto do artigo 31.° da Lei da 
Contratação Pública da decisão de contratar, o valor estimado 
para a contratação nos limites de competência para a autorização 
de despesas inerentes aos Ministros, prevista nos artigos 31.° 
e 34.° dessa mesma lei.

ARTIGO 4.° 
(Prazo)

O Procedimento de Concurso ora iniciado deve ser con
cluído no prazo máximo de 45 dias.

ARTIGO 5.°
(Comissão de Avaliação)

Considerando, por fim, que nos termos do disposto no 
artigo 41.° da Lei da Contratação Pública, Lei n.° 20/10, de 
7 de Setembro, a condução dos procedimentos de contratação
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deve ser realizada por uma Comissão de Avaliação, toma-se 
imperativa a sua constituição.

Para efeitos do disposto supra referido é criada uma 
Comissão de Avaliação coordenada por Nazário Vilhena, 
e integra Carlos Jesus Baptista e Roberto Sampaio como 
membros efectivos. Como membros suplentes são nomeados 
Apolinário Guingalo e Almerinda Pinheiro.

A Comissão ora criada tem a competência de receber as 
propostas, conduzir o Acto Público, apreciar as propostas, 
realizar os actos de audiência prévia, elaborar relatórios de 
apreciação e análise das propostas apresentadas e outras 
disposições constantes dos artigos 42.°, 43.° e 44.°, todos da 
Lei da Contratação Pública.

Cumpra-se.

Luanda, aos 24 de Janeiro de 2014. 

O Ministro, Bornito de Sousa Baltazar Diogo.

Despacho n.° 704/14 
de 27 dc Março

Havendo necessidade de contratação de serviços para a 
Construção de Infra-Estruturas de Apoio no âmbito do Projecto 
de Requalificação da Ombala do Reino do Bailundo;

Considerando existir dotação orçamental para o efeito e 
preenchidos os requisitos legais necessários para efeitos de 
autorização da contratação dos referidos serviços;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, através do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e da competência que me é atribuída 
pela alínea b) do n.° 1, Anexo II, de acordo com o disposto no 
artigo 25.° da Lei da Contratação Pública, determino:

ARTIGO l.° 
(Decisão de contratar)

É aberto o Procedimento Concursal Limitado Sem 
Apresentação de Candidaturas para a Construção de Infra- 
-Estruturas de Apoio no âmbito do Projecto de Requalificação 
da Ombala do Reino do Bailundo.

ARTIGO 2.°
(Escolha do procedimento)

Para a contratação dos serviços indicados no artigo anterior 
adopta-se o Procedimento Concursal Limitado sem Apresentação 
de Candidaturas, nos termos do artigo 25.°, alínea b), da Lei da 
Contratação Pública, tendo em conta a natureza dos serviços 
a serem prestados, estabelecido de acordo com os relatórios 
existentes sobre o assunto, a experiência de trabalhos similares 
e o disposto na Lei da Contratação Pública, aprovada pela Lei 
n.°20/10, de 7 de Setembro.

ARTIGO 3.° 
(Autorização da despesa)

Tendo em conta o disposto do artigo 31.° da Lei da 
Contratação Pública da decisão de contratar, o valor estimado 

para contratação nos limites de competência para autorização
de despesas inerentes aos Ministros, prevista nos artigos 31.° 
e 34.° dessa mesma lei.

ARTIGO 4.° 
(Prazo)

O Procedimento de Concurso ora iniciado deve ser con
cluído no prazo máximo de 45 dias.

ARTIGO 5.° 
(Comissão de Avaliação)

Considerando, por fim, que nos termos do disposto no 
artigo 41.° da Lei da Contratação Pública, Lei n.° 20/10, de 
7 Setembro, a condução dos procedimentos de contratação 
deve ser realizada por uma Comissão de Avaliação, toma-se 
imperativa a sua constituição.

Para efeitos do disposto supra referido é criada uma Comissão 
de Avaliação coordenada por Nazário Vilhena e integra Carlos 
Jesus Baptista e Roberto Sampaio como membros efectivos. 
Como membros suplentes são nomeados Apolinário Guingalo 
e Almerinda Pinheiro.

A Comissão ora criada tem a competência de receber as 
propostas, conduzir o Acto Público, apreciar as propostas, 
realizar os actos de audiência prévia, elaborar relatórios de 
apreciação e análise das propostas apresentadas e outras 
disposições constantes dos artigos 42.°, 43.° e 44.°, todos da 
Lei da Contratação Pública.

Cumpra-se.

Luanda, aos 24 de Janeiro de 2014.

O Ministro, Bornito de Sousa Baltazar Diogo.

Despacho n.° 705/14 
de 27 de Março

Havendo necessidade de contratação de serviços para a 
Construção de Casas para os Sobas no âmbito do Projecto de 
Requalificação da Ombala do Reino do Bailundo;

Considerando existir dotação orçamental para o efeito e 
preenchidos os requisitos legais necessários para efeitos de 
autorização da contratação dos referidos serviços;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, através do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e da competência que me é atribuída 
pela alínea b) do n.° 1, Anexo II, de acordo com o disposto no 
artigo 25.° da Lei da Contratação Pública, determino:

ARTIGO I.°
(Decisão de contratar)

É aberto o Procedimento Concursal Limitado sem Apresentação 

de Candidaturas para a Construção de Casas para os Sobas no 
âmbito do Projecto de Requalificação da Ombala do Reino 
do Bailundo.

ARTIGO 2.°
(Escolha do procedimento)

Para a contratação dos serviços indicados no artigo anterior 
adopta-se o Procedimento Concursal Limitado sem Apresentação 
de Candidaturas, nos termos do artigo 25.°, alínea b), da Lei da 
Contratação Pública, tendo em conta a natureza dos serviços 
a serem prestados, estabelecido de acordo com os relatórios 
existentes sobre o assunto, a experiência de trabalhos similares 
e o disposto na Lei da Contratação Pública, aprovada pela Lei 

n.° 20/10, de 7 de Setembro.
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ARTIGO 3.°
(Autorização da despesa)

Tendo em conta o disposto do artigo 31.° da Lei da 
Contratação Pública da decisão de contratar, o valor estimado 
para a contratação nos limites de competência para a autorização 
de despesas inerentes aos Ministros, prevista nos artigos 31.° 
e 34.° dessa mesma lei.

ARTIGO 4.°
(Prazo)

O Procedimento de Concurso ora iniciado deve ser con
cluído no prazo máximo de 45 dias.

ARTIGO 5.°
(Comissão dc Avaliação)

Considerando, por fim, que nos termos do disposto no 
artigo 41.° da Lei da Contratação Pública, Lei n.° 20/10, de 
7 de Setembro, a condução dos procedimentos de contratação 
deve ser realizada por uma Comissão de Avaliação, torna-se 
imperativa a sua constituição.

Para efeitos do disposto supra referido é criada uma Comissão 
de Avaliação coordenada porNazário Vilhena e integra Carlos 
Jesus Baptista e Roberto Sampaio como membros efectivos. 
Como membros suplentes são nomeados Apolinário Guingalo 
e Almerinda Pinheiro.

A Comissão ora criada tem a competência de receber as 
propostas, conduzir o Acto Público, apreciar as propostas, 
realizar os actos de audiência prévia, elaborar relatórios de 
apreciação e análise das propostas apresentadas e outras 
disposições constantes dos artigos 42.°, 43.° e 44.°, todos da 
Lei da Contratação Pública.

Cumpra-se.

Luanda, aos 24 de Janeiro de 2014.

O Ministro, Bornito de Sonsa Baltazar Diogo.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Despacho n.° 706/14 
dc 27 de Março

Considerando que no Projecto Integrado de Avicultura 
Familiar Orientada para o Mercado foram construídas várias 
Infra-Estruturas, nomeadamente o Matadouro e a Fábrica 
de Rações;

Havendo necessidade de se garantir a operacional ização 
e o normal funcionamento das referidas Infra-Estruturas;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

1. É Pascoalina de Lello Mingas, Médica Veterinária, 
indicada responsável do Matadouro no Projecto Integrado de 
Avicultura Familiar Orientada para o Mercado.

2. É Quilossa Mambi Afonso, Engenheiro Zootecnista, 
indicado responsável da Fábrica de Rações no Projecto 
Integrado de Avicultura Familiar Orientada para o Mercado.

Publique-se.

Luanda, aos 18 de Fevereiro de 2014.

O Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 707/14 
dc 27 dc Março

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado coma 
alínea d) do artigo 4.° do Decreto Presidencial n.° 228/12, 
de 3 de Dezembro, determino:

É Kussonga Vemba Miguel Jordão, promovido a categoria 

de Assessor Principal, nos termos do Decreto-Lei n.° 12/94, 
de 1 de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 18 de Fevereiro de 2014.

O Ministro, Afonso Pedro Canga.

MINISTÉRIO DAS PESCAS

Despacho n.° 708/14 
dc 27 dc Março

Para efeitos de reforma;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com o 
artigo 3.° do Decreto n.° 40/08, de 2 de Julho, determino:

É Bernardo dos Santos, Técnico Médio de 2.a Classe, 

desvinculado do quadro de pessoal do Ministério das Pescas 
por velhice.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Fevereiro de 2014.

A Ministra, Victoria Francisco Lopes Cristóvão de 
Barros Neto.

Despacho n.° 709/14 
dc 27 dc Março

Para efeitos de reforma;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com o 
artigo 3.° do Decreto n.° 40/08, de 2 de Julho, determino:

Cessa a comissão de serviço que Luisa Maria de Lemos 
Pereira vinha exercendo no cargo de Chefe de Secretariado 
da Direcção Nacional de Pescas e Aquicultura, categoria 
equiparada à de Chefe de Secção, para o qual havia sido 
nomeada por Despacho Interno do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Fevereiro de 2014.

A Ministra, Victoria Francisco Lopes Cristóvão de 
Barros Neto.
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Despacho n.° 710/14
dc 27 dc Março

Para efeitos de reforma;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com o 
artigo 3.° do Decreto n.° 40/08, de 2 de Julho, determino:

Cessa a comissão de serviço que Virgínia Samuel Oliveira 
Sebastião vinha exercendo no cargo de Chefe de Secção de 
Controlo da Actividade de Pesca do Departamento de Pescas 
da Direcção Nacional de Pescas e Aquicultura, para o qual 
havia sido nomeada por Despacho Interno do Ministro da 
Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Fevereiro de 2014.
A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de 

Barros Neto.

Despacho n.° 711/14
dc 27 de Março

Para efeitos de reforma;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com o 
artigo 3.° do Decreto n.° 40/08, de 2 de Julho, determino:

Cessa a comissão de serviço que Maria da Conceição 
Luís Teixeira vinha exercendo no cargo de Chefe de Secção 
de Expediente da Secretaria Geral do Ministério das Pescas, 
para o qual havia sido nomeada por Despacho Interno do 
Ministro das Pescas.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Fevereiro de 2014.

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de 
Barros Neto.

Despacho n.° 712/14
dc 27 de Março

Para efeitos de reforma;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do Decreto
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, conjugado com o 
artigo 3.° do Decreto n.° 40/08, de 2 de Julho, determino:

Cessa a comissão de serviço que Joaquina Ferramenta 
Firmino vinha exercendo no cargo de Chefe de Secção do 
Departamento de Relações Públicas e Protocolo da Secretaria 
Geral do Ministério das Pescas, para o qual havia sido nomeada 
por Despacho Interno do Ministro das Pescas.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Fevereiro de 2014.

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de 
Barros Neto.

MINISTÉRIO D0 URBANISMO E HABITAÇÃO

Despacho n.° 713/14 
de 27 dc Março

Havendo necessidade de se proceder à publicação, em Diário 
da República, do Regulamento que estabelece as condições e 
define os instrumentos, mecanismos e formalidades inerentes 
ao cumprimento das obrigações específicas, estabelecidas na 
Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, por parte das empresas 
que exerçam, em Território Nacional, actividades no sector 
do Imobiliário;

Usando da competência que me é conferida nos termos 
do disposto no artigo 137.° da Constituição da República de 
Angola, e de acordo com a alínea a) do artigo 4.° do Decreto 
Presidencial n.° 232/12, de 4 de Dezembro, e da alínea a) do 
artigo 36.° da Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, determino:

1 ®—Está aprovado o Regulamento n.° 1/14 sobre a Lei de 
Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, 
aplicáveis às empresas que exerçam, em Território Nacional, 
actividade no sector Imobiliário.

2.°  — Este Despacho entra imediatamente em vigor. 
Publique-se

Luanda, aos 17 de Março de 2014.

O Ministro, José António Maria da Conceição e Silva.

REGULAMENTO DOS DEVERES DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS E REPRESSIVAS DE COMBATE 

AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, 
VANTAGENS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA 
E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

NO SECTOR DO IMOBILIÁRIO

Pela Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, foram estabelecidas 

medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao 

branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao 

financiamento do terrorismo, fixando um conjunto de deveres 

que impendem sobre entidades que se dediquem ao exercício 

das actividades de mediação imobiliária e de compra, venda, 

compra para revenda ou permuta de bens imóveis, bem como 

da actividade de, directa ou indirectamente, impulsionar, pro

gramar, dirigir e financiar, com recursos próprios ou alheios, 

obras de construção de edifícios, com vista à sua posterior 

transmissão ou cedência, seja a que título for.

Com o presente instrumento, pretende-se regulamentar 

esse conjunto de deveres, visando a necessidade de assegurar 

o rigor das comunicações, definindo a forma e as condições 

exigidas para o cumprimento, por parte das entidades atrás 

referidas, do dever de comunicação ao Instituto Nacional 

de Habitação, quer da data de início de actividade quer dos 
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elementos relativos a cada transacção imobiliária em que 
intervenham e, por outro lado, dos deveres de identificação, 
de conservação e de formação previstos na aludida lei.

Ao adoptar as medidas que ora se regulamentam, tem-se 
como propósito facilitar o cumprimento, por parte das enti
dades abrangidas, das obrigações legais supra-referidas, bem 
como diminuir os respectivos custos e reunir, num único sítio 
da internet, as informações, os formulários e os mecanismos 
pertinentes ao referido cumprimento. Resulta deste facto que, 
a transmissão electrónica constitui a única via admitida para 
efectuar as comunicações acima referidas, através da utilização 
de formulários disponibilizados no sítio da Internet do l.N.H.

Desse modo, consegue-se alcançar os seguintes objectivos:
a) Completa desmaterialização dos procedimentos

respeitantes às comunicações obrigatórias acima 
mencionadas;

b) Diminuição de encargos para as entidades abrangi
das, facultando um meio de registo mais eficaz e 
menos dispendioso para cumprimento dos deveres 
a que estão obrigados;

c) Agilização do acesso à informação por parte da
Procuradoria Geral da República, da Unidade de 
Informação Financeira e dos órgãos de investi
gação criminal e;

d) Segurança quanto à fiabilidade dos dados inscritos
nas comunicações, através dos meios definidos 
para a autenticação da entidade declarante.

Assim:

Considerando que, nos termos da alínea h) do n.° 2 do 
artigo 35.° da Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, compete ao 
Instituto Nacional de Habitação a fiscalização dos deveres 

que, nos termos aí previstos, impendem sobre as entidades 
referidas no n.° 2 do artigo 3.° da referida lei;

Considerando que compete igualmente ao Instituto Nacional 
de Habitação, nos termos da alínea a) do artigo 36.° do mesmo 
diploma, regulamentar as obrigações específicas, que sobre 

essas entidades impendem, previstos no capítulo IV;
Ao abrigo das disposições conjugadas das normas acima 

referidas e ainda o estatuído na alínea h) do artigo 9.° dos 

estatutos do FNH, é aprovado o seguinte Regulamento:

ARTIGO l.°
(Objecto)

1. O presente regulamento estabelece as condições e 
define os instrumentos, mecanismos e formalidades inerentes 

ao cumprimento das obrigações específicas, estabelecidas na 
Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, por parte das empresas 
que exerçam, em território nacional, actividades no sector 

do imobiliário.
2. Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se, 

nomeadamente, como exercendo as actividades em território 

nacional as entidades que:

a) Tenham sede estatutária ou efectiva em Angola ou
aqui desenvolvam as actividades referidas no 
número anterior através de sucursais, agências, 
delegações, representações permanentes ou outras 
formas locais de representação;

b) Desenvolvam as actividades referida no número
anterior relativamente a edifícios ou outros imó
veis situados em Angola.

ARTIGO 2.°
(Âmbito dc aplicação)

A disciplina prevista no presente Regulamento aplica-se às 
entidades imobiliárias, que exerçam as seguintes actividades:

a) Mediação imobiliária;
b) Compra, venda, compra para revenda ou permuta

de imóveis;
c) Promoção imobiliária, consistindo no impulsiona-

mento, programação, direcção e financiamento, 
directa ou indirectamente, com recursos próprios 
ou alheios, de obras de construção de edifícios, 
com vista à sua posterior transmissão ou cedência.

ARTIGO 3.°
(Princípios gerais dc actuação)

Para efeitos do cumprimento das obrigações específicas 
previstas na Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, devem as 
entidades imobiliárias observar todos os procedimentos nesta 
estabelecidos, bem como os definidos no presente regulamento 
e na demais legislação preventiva e repressiva de combate 
ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao 
financiamento do terrorismo, sem prejuízo do cumprimento 
de outros deveres legais que sobre as mesmas recaiam.

ARTIGO 4.°
(Procedimentos gerais de identificação)

1. Para cumprimento da obrigação de identificação previsto 
no artigo 5.° da Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, devem as 
entidades imobiliárias proceder à recolha dos elementos de 
identificação referidos nos artigos seguintes, respeitantes aos 
seus clientes, e, se aplicável, aos respectivos representantes, 
quando se proponham intervir em transaeções cujo montante 
seja igual ou superior a Kz equivalentes a USD 15.000,00.

2. A obrigação de identificação prevista no presente regu
lamento deve ser efectuada antes da realização das transaeções 
pertinentes ou da celebração do contrato-promessa, no caso 
de este existir.

3. As entidades imobiliárias devem manter actualizados 
os elementos de identificação dos clientes, dos respectivos 
representantes ou de outros intervenientes nas operações, 
incluindo as resultantes de cedências de posição contratual, 
recolhidos nos termos do presente regulamento.

ARTIGO 5.°
(Identificação das pessoas singulares)

1. Quando os clientes forem pessoas singulares, são os 
seguintes os elementos de identificação a recolher:

a) Nome completo e assinatura;
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de acesso à certidão permanente ou, quando não exista, pela 
apresentação de certidão de registo comercial ou, no caso de 
não residentes ou de sociedades irregulares, de documento 
público equivalente.

3. A comprovação dos elementos referidos na alínea d) 
do n.° 1 deve ser feita mediante a apresentação do cartão 
da empresa ou do cartão de contribuinte ou, no caso de não 
residentes, através de documento equivalente.

4. A comprovação dos elementos referidos na alínea f) 
do n.° 1 deve ser feita mediante simples declaração escrita 
emitida pela própria pessoa colectiva, contendo os elementos 
referidos no n.° 1 do artigo 5.° e a referência às situações 
previstas no ponto 1 da subalínea i) da alínea b) do artigo 2.° 
da Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, em que o beneficiário 
efectivo se enquadre.

ARTIGO 7.°
(Identificação das pessoas colectivas não societárias)

Os elementos de identificação a recolher quando os clientes 
forem pessoas colectivas não societárias, são os seguintes:

a) No caso de fundações e associações, todos os ele
mentos constantes do n.° 1 do artigo anterior;

b) No caso de centros de interesses colectivos sem 
personalidade jurídica, a designação identifica
tiva, o objecto, o domicílio fiscal, o número de 
identificação fiscal, a identificação dos responsá
veis e, se aplicável, a identificação das pessoas 
singulares a que se refere o ponto 3 da subalínea 
ii) da alínea b) do artigo 2.° da Lei n.° 34/11, de 
12 de Dezembro.

ARTIGO 8.°
(Identificação das pessoas colectivas com sede no estrangeiro)

1. Quando os clientes forem pessoas colectivas com sede no 
estrangeiro, os elementos de identificação a recolher são os que 
constam, conforme os casos e com as necessárias adaptações, 
dos artigos 6.° e 7.°, a comprovar do modo neste estabelecido.

2. A obrigação de identificação referida no número anterior 
abrange as representações permanentes, sucursais, agências, 
delegações ou outras formas locais de representação em ter
ritório nacional da pessoa colectiva com sede no estrangeiro.

ARTIGO 9.°
(Obrigações de conservação)

1. As entidades sujeitas, nos termos definidos no artigo 3.° 
da Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, devem conservar por 
um período de dez anos a contar do momento em que, nos 
termos do artigo 4.° e seguintes, se processou a identificação, 
os seguintes elementos relativos àquela:

a) Cópias dos documentos recolhidos para efeitos da 
identificação ou, quando os elementos respectivos 
não constem de documento, referência escrita 
aos mesmos;

b) Data e local de nascimento;
c) Nacionalidade;
c/J Tipo, número, data de validade e País emissor do 

documento de identificação;
e) Número de identificação fiscal;
f) Morada completa;
g) Profissão e, se for o caso, entidade patronal;
h) Identificação, se for o caso, das situações referidas

na alínea k) do artigo 2.° da Lei n.° 34/11, de 
12 de Dezembro.

2. A confirmação dos elementos referidos nas alíneas a) 
e d) do número anterior deve ser feita:

a) Quanto aos residentes, através da apresentação do
bilhete de identidade ou de documento que o subs
titua nos termos da lei angolana, do passaporte ou 
da autorização de residência em território nacional;

b) Quanto aos não residentes, através da apresentação
do passaporte, do bilhete de identidade ou de 
documento de identificação equivalente emitido
por autoridade pública competente, do qual cons
tem a fotografia e a assinatura do titular.

3. Quando, nas transacções cobertas pelo presente regu
lamento, surja como titular pessoa de menor idade que não 
possua, por esse facto, qualquer dos documentos referidos no 
n.° 2, a comprovação dos respectivos elementos de identificação 
deve ser efectuada mediante a exibição de boletim ou certidão 
de nascimento, ou, no caso de não nacionais, de documento 
público equivalente, a serem apresentados por pessoa que 
demonstre, documental mente, estar investida dos poderes para 
legitimamente contratar em nome do menor, à qual deve ser 
simultaneamente exigida a comprovação prevista no n.° 2.

4. O elemento de identificação referido na alínea e) do 
n.° 1 deve ser comprovado mediante a apresentação do cartão 
de contribuinte ou de documento que o substitua nos termos 
da legislação angolana.

ARTIGO 6.°
(Identificação das pessoas colectivas societárias)

1. Quando os clientes forem pessoas colectivas societárias, 
são os seguintes os elementos de identificação a recolher:

a) Denominação social;
b) Objecto social;
c) Endereço da sede;
d) Número de identificação fiscal;
e) Identidade dos titulares dos órgãos de gestão;
J) Identificação das pessoas singulares a que se refere a 

alínea a) do ponto 5 do artigo 2.° da Lei n.° 34/11, 
de 12 de Dezembro.

2. A comprovação dos elementos referidos nas alíneas a), 
b), c) e e) do número anterior deve ser feita através do código
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b) Cópias dos documentos recolhidos para efeitos do 

cumprimento das obrigações de diligência previstas 

nos artigos 7.° a 10.° da Lei n.° 34/11, de 12 de 

Dezembro ou, quando os elementos respectivos 

não constem de documento, referência escrita 

aos mesmos;

c) Cópias das comunicações efectuadas ao abrigo do

n.° 1 do artigo 13.° da Lei n.° 34/11, de 12 de 

Dezembro, bem como os respectivos comprova

tivos de envio;

d) Cópias das comunicações efectuadas ao abrigo dos

n.os 2 e 4 do artigo 15.° da Lei n.° 34/11, de 12 de 

Dezembro, bem como os respectivos comprova

tivos de envio.

2. As entidades imobiliárias devem igualmente conservar, 

por um período de dez anos a contar da execução de qualquer 

operação realizada no âmbito de uma transacção, os originais, 

cópias, referências ou quaisquer suportes duradouros com 

idêntica força probatória, dos documentos comprovativos das 

operações efectuadas e dos competentes registos, de molde a 

permitir a sua reconstituição.

4. Os elementos referidos nos números antecedentes devem, 

independentemente de serem conservados em suporte físico 

ou digital, estar à disposição das entidades com competências 

no combate ao branqueamento de vantagens de proveniência 

ilícita e ao financiamento do terrorismo, bem como à disposição 

do Instituto Nacional de Habitação, quando actue no exercício 

das suas competências de fiscalização e de inspecção.

ARTIGO 10.°
(Obrigação de formação)

1. Todas as entidades imobiliárias devem garantir a for

mação adequada dos seus empregados e dirigentes, visando o 

cumprimento das obrigações impostas pela lei e regulamenta

ção em matéria de prevenção e repressão de branqueamento 

de capitais e de financiamento do terrorismo, subordinada 

às temáticas descritas no número seguinte, os quais podem 

revestir as seguintes modalidades:

a) Cursos de formação;

b) Palestras;

c) Frequência, com aproveitamento, de disciplinas de

cursos de pós-graduação ou de cursos de ensino 

superior.

2. Os conteúdos programáticos da formação devem incidir 

sobre disposições legais e regulamentares vigentes relativas 

ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento 

do terrorismo, nomeadamente:
a) Deveres estabelecidos na Lei n.° 34/11, de 12 de 

Dezembro;

b) Directivas, normas regulamentares ou outras, bem
como orientações nacionais, internacionais e 
comunitárias, aplicáveis às entidades imobiliárias;

c) Tipos de operações relacionadas com a prática de
crimes de branqueamento de capitais e de finan
ciamento do terrorismo.

3. A frequência de programas de formação que cumpram 
os requisitos previstos nos números anteriores resulta na 
atribuição de créditos, devendo os destinatários obter, no 
mínimo, dois créditos em cada ano civil.

4. Para os efeitos do presente regulamento, um crédito 
corresponde cerca de 5 horas de trabalho/formação.

5. Os créditos referidos no número anterior são contabi
lizados da seguinte forma:

a) Nos casos previstos na alínea a) do n.° 1, dois cré
ditos por cada dez horas de formação;

b) Nos casos previstos na alínea b) do n.° I, um crédito
por cada evento neste mencionado.

6. A realização de formação na modalidade prevista na 
alínea c) do n.° 1 dispensa a frequência de quaisquer outros 
programas de formação nos dois anos civis subsequentes.

7. As entidades imobiliárias devem conservar, durante um 
período de cinco anos, cópias dos documentos ou registos 
relativos à formação prestada aos seus empregados e dirigentes.

ARTIGO ll.°
(Obrigação de comunicação)

1. Cumpre às entidades imobiliárias comunicar ao 1NH:

a) A data de início de actividade;

b) Os elementos relativos a cada transacção imobiliária

em que intervenham.
2. As transaeções referidas no número anterior são con

sideradas como comunicações obrigatórias e os seus dados 
devem ser enviados semestral mente ao 1NH, através de modelos 

apropriados e que constituem como Anexo A e Anexo B ao 
presente Regulamento.

3. As comunicações obrigatórias efectuam-se exclusivamente 
por transmissão electrónica de dados para o INH, através do 
seu site na Internet, mediante a utilização dos formulários com 
as características e estrutura disponibilizadas nas respectivas 
áreas restritas, tendo-se como não efectuadas as comunicações 
apresentadas por qualquer outra via.

4. Os formulários referidos no número anterior contêm 
os campos necessários às comunicações, devendo todos os 
que estejam assinalados como obrigatórios ser preenchidos, 
considerando -se como não efectuadas as comunicações em 

caso de não preenchimento, preenchimento incorrecto ou 
preenchimento com rasuras.

5. Caso as comunicações obrigatórias sejam instruídas 
com documentos, devem estes ser legíveis e integralmente 
perceptíveis e ser remetidos através dos mecanismos existentes 
nos formulários electrónicos previstos no n.° 3.
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ARTIGO 12.°
(Modo dc cumprimento da obrigação dc comunicação)

1. Para efeitos de cumprimento do disposto no artigo 
anterior, devem as entidades referidas no artigo 2.° encontrar- 
-se registadas por via electrónica para efeitos de acesso à área 
restrita no sítio da Internet referido no n.° 4 do artigo 11.°

2. As comunicações obrigatórias devem ser autenticadas 
electronicamente através da utilização de certificado digital 
qualificado, nos termos previstos no regime jurídico dos 
documentos electrónicos e da assinatura electrónica.

ARTIGO 13.° 
(Certificados digitais)

1. Podem utilizar certificados digitais:
a) As pessoas singulares;
b) As pessoas colectivas;
c) Os advogados, através dos certificados digitais pro

fissionais emitidos pela Ordem dos Advogados 
de Angola, para uso exclusivo no exercício das 
profissões pertinentes.

2. Nos casos previstos na alínea c) do n.° 1, aos certificados 
digitais profissionais devem as entidades comunicantes juntar 
procuração, nos termos estabelecidos no número seguinte e 

nas condições definidas no n.° 5.
3. Das procurações referidas no número anterior devem 

constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
a) A identificação da entidade mandante e do mandatário;

b) O teor do mandato;
c) O período de validade do mandato.

4. Os certificados digitais, emitidos a pessoas colectivas, 
que contenham a identificação da pessoa individual que, para 
o efeito, as representa, não exigem a apresentação de qualquer 

outro documento.
5. As procurações referidas nos n.os 2 e 3 só têm de 

acompanhar a primeira declaração efectuada em cada um dos 
semestres referidos no artigo 17.°, produzindo efeitos apenas 

durante o decurso destes.

ARTIGO 14.°
(Validação das comunicações obrigatórias)

As comunicações obrigatórias só são consideradas vali-
damente submetidas após a emissão de um comprovativo 
electrónico que indique a data e a hora em que a comunicação 
foi concluída.

ARTIGO 15.°
(Sigilo e segurança dos dados)

1. Os titulares da assinatura electrónica qualificada devem 
proceder no sentido de não permitir a sua utilização por ter
ceiros, definir expressamente, quando for caso disso, quais as 
pessoas autorizadas a elaborar e enviar os dados contidos nas 
comunicações obrigatórias, bem como agir diligentemente e 
praticar todos os actos necessários para assegurar a manutenção 
da respectiva confidencial idade e restrição da sua utilização.

2.0INH assegurará a utilização de mecanismos de cópia e 
segurança da informação associada às comunicações efectuadas 
pelos utilizadores, garantindo a protecção da informação na 
sua vertente de confidencial idade e impossibilitando o acesso 
indevido à mesma, bem como a preservação digital dos 
documentos e dos certificados digitais, através de mecanismos 
tecnológicos adequados de armazenamento, de indexação e 
de recuperação de arquivos.

ARTIGO 16.° 
(Comunicação do início da actividade)

l. As empresas que pretendam desempenhar qualquer 
das actividades previstas no artigo 2.° devem comunicar o 
início das mesmas ao fNH, no prazo de 60 dias a contar da 
data em que aquele exercício for comunicado para efeitos 
fiscais, utilizando a declaração constante do Anexo A, ao 
presente Regulamento.

2. Estão dispensadas da obrigação constante do número 
anterior as empresas de mediação imobiliária que, no âmbito 
do respectivo processo de licenciamento, já tenham entregue 
no INH a declaração de início de actividade.

ARTIGO 17.° 
(Comunicação de transaeções)

1. A comunicação de elementos sobre qualquer das tran
saeções imobiliárias referidas na alínea b) do n.° 1 do artigo 11.° 
deve ser feita nos seguintes prazos:

a) Quanto às transaeções efectuadas no primeiro 
semestre de cada ano, até 31 de Agosto seguinte;

b) Quanto às transaeções efectuadas no segundo semestre 
de cada ano, até 28 de Fevereiro do ano seguinte.

2. As empresas de mediação imobiliária devem, previa- 
mente à primeira comunicação de transaeções imobiliárias 
que venham a efectuar, registar-se por via electrónica no sítio 
da internet referido no n.° 4 do artigo 11.°

ARTIGO 18.° 
(Disposições finais)

1. Os destinatários da formação prevista no artigo 10.°, que 
tenham sido admitidos ou nomeados posteriormente à entrada 
em vigor do presente Regulamento, só estão vinculados ao 

cumprimento do disposto no referido preceito seis meses após 

a sua admissão ou nomeação.
2. O incumprimento do disposto nos artigos 4.° a 13.°, 

16.° e 17.° do presente Regulamento consubstancia a prática 
de transgressões, nos termos do artigo 48.° da Lei n.° 34/11, 

de 12 de Dezembro.

ARTIGO 19.° 
(Entrada em vigor)

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia 

útil seguinte ao da sua publicação.

Luanda, aos 4 de Dezembro de 2013.

O Conselho Directivo,
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ANEXOA
Declaração de actividade (alínea a) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro)

•CAMPOS DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIOS

Assinalar com X í—1

1.TIPO DE COMUNICAÇÃO

(1) ' INICIO DA ACTIVIDADE: i__ J

(2) * COMUNICAÇÃO DE ACTIVIDADE: í___ ]

2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DECLARANTE

(3)* NOME/ DENOMINAÇÃO:

(4)’ QUALIDADE-DO DECLARANTE: .
MED. IMOB. LJ COMP./VEND. — J PROM. IMOB. D

(5)’ MORADA/ SEDE SOCIAL: (6)* LOCALIDADE

(7)' E-MAIL: (8) TELEFONE:

(9)* NIF/NIPC

(10)’ DATA DE INICIO DE ACTIVIDADE: ( DD.MM.AA)
□

3. OUTRAS INFORMAÇÕES (a) 

3.1- EXERCE OUTRAS ACTIVIDADES ALÉM DAS PREVISTAS NO N°1 DO ART. 33° DA LEI N° 34/11, 
DE 12 DE DESEMBRO? SIM/NÃO :E_1J SE INDICOU SIM, INDIQUE QUAL OU QUAIS AS 

OUTRAS ACTIVIDADES EXERCIDAS:

3.2 POSSUI-CDNTABLIDADE ORGANIZADA COM FICHEIROS DE CLIENTES INFORMATIZADO? 
SIM/NÃO ' J SE INDICOU SIM, CUMPRE^S CRITÉRIOS
PREVISTOS NO ART. 5o DA LEI 34/11, DE 12 DE DEZEMBRO : SIM/NÃO ! I

(a) Estas informações sáo facultativas.

(11)’ DATA: :(DDMMAA)EZJ (12)‘NOME:

B.l. I I PASS. | | N.° I l "DATA DE VALIDADE: (DDMMAA)[ ]

(13)* NIF: 'ASSINATURA:______________________________________
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ANEXO B
Declaração sobre transaeções imobiliárias efectuadas (alínea a) do n.° 1 

do artigo 33.° da Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro)

TRANSACÇÃO N°—
1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DECLARANTE.
(1) * nome/denominação:
(2) * QUALIDADE DO DECLARANTE :
MED. IMOB [• COMP/VENO. Q PROM. IMOB.
(3) ’ MORADA / SEDE SOCIAL: • LOCALIDADE;
(4) * TELEFONE: (5) * NIF / NIPC.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A QUE RESPEITAM AS TRANSACÇÔES
(6)* ANO: í------- • (7)’ SEMESTRE(1°/2° )--------- ]

3. INDENTIFICAÇÃO DAS TRANSACÇÔES ——
3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS INTERVENIENTES NO NEGOCIO JÚRIDICO (a)

COMPRADOR (a) / ADQUIRENTE (t>)
(8) ’ NOME/ DENOMINAÇÃO SOCIAL :
(9) ’ NIF/NIPC:
(10) * REPRESENTANTE:
(11 )• TÍTULO REPRESENTATIVO^ _____
(12) ’B I y----:_____ PASS. :------- * N° '------- VALIDADE (DDMMAA) • 7
(13) NIF/NIPC: :-

3.2 IDENTIFICAÇÃO DA TRANSACÇÃO

(14) ’ bpo de transacção: COMPRA   VENDA •— PERMUTA i—* OUTRO —

(15) ’ TIPO DE PAGAMENTO NUMERÁRIO LZ CHEQUE   LETRA 1Z
TRANSE- BANCÁRIA L~J OUTRO Í- - - - - - J QUAL
(16) * MONTANTE (C): t------- * ____
(17) * DATA DA TRANSACÇÃO: (DDMMAA) ZZJ
(18) * VALOR TOTAL DO NUMERÁRIO (C): L „ .J
(19) * QUANTIDADE DE CHEQUES : L_Z
(20) * VALOR TOTAL DOS CHEQUES (C): l l
(21) * QUANTIDADE DE LETRAS .....
(22) * VALOR TOTAL DAS LETRAS : _
(23) * VALOR TOTAL DAS TRASF. BANC.: í_ _ _ _ 1
(24) * VALOR TOTAL DE QMP :

3.3 IDENTIFICAÇÃO OO IMÓVEL TRANSACCIONADO (b)
(25)* MORADA:
BAIRRO í------- ' DISTRITO í------ - MUNICÍPIO: L-..... j PROVÍNCIA:

(26)-N.’DESCRIÇÃO PREDIAL : . . (27)* CONSERV. REG. PREOT~
(28)* PROVÍNCIA: CZ3 .------J

(29)’ ARTIGO INSCR MATRICIAL •___ (30)* REPARTIÇÃO DE FINANÇAS: ZZD
BAIRRO FISCAL CZ3

(31)* TIPO DE PRÉDIO: (URBANO/RUSTICO)
--- 1

l------ » i
T1POLOGIA DO PRÉDIO (Ap./Unif/Gem) ÍZ 
(32)* ÁREA TOTAL(m2): [ZZ)
(Hab.Com .ind . Tur.. Agr. . Pec..Jar.. Mistos) " 

(34) "CONFRONTAÇÕES

I

(33)* FINS DO OE TERRENO:
í

Norte com______ em _
i

______metros
Sul com_____________ em_

■■
_______metros

Este com__________ ________ ____ _________ em _______metros
Oestecom em ______ melros

Hab.Com
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MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR

Despacho n.° 714/14 
dc 27 dc Março

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o disposto nos n.os 2 
e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de 
Fevereiro, conjugado com o n.° 1 do artigo 12.° do Decreto-Lei 
n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro, determino:

1. ° — São subdelegados ao Secretário Geral, Menezes 
Clemente Cambinda, plenos poderes para representar o 
Ministério do Ensino Superior na assinatura do Contrato com 
a Antex, S.A., empresa afecta ao Estado Cubano.

2. ° — O Contrato referido no ponto anterior tem como 
objecto a alienação ao Ministério do Ensino Superior do 
projecto pedagógico de onze (11) cursos de graduação que 
devem ser ministrados nas instituições de ensino superior 
públicas angolanas.

3. °—As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Despacho são resolvidas pelo Ministro 
do Ensino Superior.

Publique-se.

Luanda, aos 15 de Janeiro de 2014.

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.

Despacho n.° 715/14
dc 27 dc Março

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

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

República de Angola, e de acordo com o disposto nos n.w 2 

e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de 

Fevereiro, conjugado com o n.° 1 do artigo 12.° do Decreto-Lei 

n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro, determino:

1. ° — São subdelegados ao Director do Gabinete de 

Estudos, Planeamento e Estatística, Victor da Silva, plenos 

poderes para representar o Ministério do Ensino Superior no 

acto de assinatura do Memorando de Entendimento, com o 

Cofre de Previdência da Polícia Nacional.

2. °—As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 

aplicação do presente Despacho são resolvidas pelo Ministro 

do Ensino Superior.

Publique-se.

Luanda, aos 11 de Março de 2014.

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.


