
IMPRENSA NACIONAL-U.E.E.
Rua Henrique de Carvalho n.º 2

Caixa Postal n.º 1306

CIRCULAR

Excelentíssimos Senhores:

Havendo necessidade de se evitarem os inconvenientes
que resultam para os nossos serviços do facto das 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 informá-los que estão abertas a partir desta data até
15 de Dezembro de 2003, as respectivas assinaturas para o
ano de 2004 pelo que deverão providenciar a regularização
dos seus pagamentos junto dos nossos serviços.

1. Os preços das assinaturas do Diário da República no
território nacional passam a ser os seguintes:

As 3 séries ............................. Kz: 300 750,00
1.ª série .................................... Kz: 185 750,00
2.ª série .................................... Kz: 96 250,00
3.ª série .................................... Kz: 75 000,00

2. As assinaturas serão feitas apenas no regime anual.
3. Aos preços mencionados no n.º 1 acrescer-se-á um

valor adicional para portes de correio por via normal das
três séries, para todo o ano, no valor de Kz: 55 750,00 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 2004. Os clientes que optarem pela
recepção das suas assinaturas 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 pro-
porção superior à base que determinou o seu
cálculo;

b) as assinaturas que forem feitas depois de 15 de
Dezembro de 2003 sofrerão um acréscimo de
uma taxa correspondente a 15%;

c) aos organismos do Estado que não regularizem os
seus pagamentos até 15 de Dezembro do ano
em curso não lhes serão concedidas a crédito as
assinaturas do Diário da República, para o ano
de 2004;

d) aos Governos Provinciais que fizerem mais de
5 assinaturas das 3 séries faremos um desconto
de 35% sobre o valor dos portes de correio.

NOTA: — Foi publicado um Suplemento ao Diário da República
n.º 28, 1.ª série, com data de 11 de Abril de 2003, inse-
rindo o seguinte:

Gabinete do Primeiro Ministro
Decreto executivo n.º 1-A/03:

Aprova o projecto de Investimento Estrangeiro ‹‹AVINOVA —
Empreendimentos Avícolas, S.A.R.L.››.

Decreto executivo n.º 1-B/03:
Aprova o projecto de Investimento Estrangeiro ‹‹TERRA VERDE —

Empreendimentos Agrícolas, S.A.R.L.››.

Ministério dos Correios e Telecomunicações
Despacho n.º 26-A/03:

Aprova os modelos de formulário estatístico, destinados à recolha
de indicadores sobre sistemas e serviços de telecomunicações de
uso público.
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Preço deste número — Kz: 90,00
ASSINATURASToda a correspondência, quer oficial, quer

relativa a anúncio e assinaturas do ‹‹Diário da
República››, deve ser dirigida à Imprensa
Nacional — U.E.E., em Luanda, Caixa Postal
1306 — End. Teleg.: ‹‹Imprensa››

As três séries . … … … …
A 1.ª série … … … … …
A 2.ª série … … … … …
A 3.ª série … … … … …

Kz: 165 000,00
Kz: 97 750,00
Kz: 55 250,00
Kz: 38 250,00

O preço de cada linha publicada nos Diários
da República 1.ª e 2.ª séries é de Kz: 75,00 e para a
3.ª série Kz: 95,00, acrescido do respectivo
imposto do selo, dependendo a publicação da
3.ª série de depósito prévio a efectuar na Tesouraria
da Imprensa Nacional — U. E. E.

Ano



SUMÁRIO

Assembleia Nacional
Lei n.º 28/03:

De Bases da Protecção Civil. — Revoga toda a legislação que contrarie
o disposto na presente lei.

Ministério das Finanç as
Decreto executivo n.º 62/03:

Aprova a nova tabela do Imposto Sobre os Rendimentos do Trabalho.
— Revoga o Decreto executivo n.º 16/01, de 12 de Abril.

Despacho n.º 110/03:
Autoriza a cessão da quota que a empresa SOCOPÃO, SA detém na

sociedade SDV à AMI — Agência Marítima Internacional, (Angola)
Limitada.

Despacho n.º 111/03:
Concede anuência para a cessão de acções entre sociedades afiliadas

do grupo LONRHO accionistas da TERMANGOL — Indústrias
Térmicas de Angola, S.A.R.L.

Despacho n.º 112/03:
Autoriza a cessão de acções requerida pela SDM — Sociedade de

Desenvolvimneto Mineiro, S.A.R.L. a favor da Empresa Nacional
de Diamantes de Angola — ENDIAMA e da Odebrecht Mining
Services Inc.

Ministério da Energia e Águas
Decreto executivo n.º 63/03:

Aprova o regulamento interno do Gabinete do Ministro.

ASSEMBLEIA NACIONAL
——

Lei n.º 28/03
de 7 de Novembro

O Estado, como garante da defesa dos direitos dos
cidadãos, deve criar os mecanismos adequados à protecção
dos seus interesses.

A protecção civil, enquanto tal, é uma actividade que é
levada a cabo pelo Estado e pelos cidadãos, impendendo
sobre àquele as maiores responsabilidades.

Assim, considerando que os factos relativos à protecção
civil podem ser previsíveis ou imprevisíveis, impõe-se a
criação de um órgão que se encarregue de prevenir ou de
solucionar as questões atinentes à matéria.

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88.º
da Lei Constitucional, a Assembleia Nacional aprova a
seguinte:

LEI DE BASES DA PROTECÇÃO CIVIL

CAPÍTULO I
Princípios Gerais

ARTIGO 1.º
(Protecção civil)

A protecção civil é a actividade desenvolvida pelo
Estado e pelos cidadãos com a finalidade de prevenir riscos
colectivos inerentes a situações de acidente grave, catástrofe
ou calamidade, de origem natural ou tecnológica e de
ate-nuar ou eliminar os seus efeitos e socorrer as pessoas e
seus bens em perigo quando aquelas situações ocorram.

ARTIGO 2.º
(Definições)

1. Para efeitos da presente lei considera-se:

a) acidente grave: é um acontecimento repentino e
imprevisto, provocado por acção do homem ou
da natureza, com efeitos relativamente limitados
no tempo e no espaço susceptíveis de atingirem
as pessoas, os bens ou o meio ambiente;

b) catástrofe: é um acontecimento súbito imprevisí-
vel, de origem natural ou tecnológica, susceptí-
vel de provocar vítimas e danos materiais
avultados, afectando gravemente a segurança
das pessoas, as condições de vida das popula-
ções e o tecido sócio-económico do País;

c) calamidade: é um acontecimento ou uma série de
acontecimentos graves, de origem natural ou
tecnológica, com efeitos prolongados no tempo
e no espaço, em regra previsíveis, susceptíveis
de provocar elevados prejuízos materiais e even-
tualmente vítimas, afectando intensamente as
condições de vida das populações, os seus bens
e o tecido sócio-económico em áreas extensas
do território nacional.

2. Considera-se que existe uma situação de calamidade
ou de catástrofe quando, face à ocorrência ou perigo de
ocorrência de algum ou alguns dos acontecimentos referidos
nos números anteriores, é reconhecida e declarada a necessi-
dade de adoptar medidas de carácter excepcional destinadas
a repor a normalidade das condições de vida nas zonas atin-
gidas pelos seus efeitos.

ARTIGO 3.º
(Objectivos e domínios de actuação)

1. A protecção civil tem os seguintes objectivos:

a) prevenir a ocorrência de riscos colectivos resultan-
tes de acidentes graves, de catástrofes, de cala-
midades naturais ou tecnológicas;
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b) atenuar os riscos colectivos, bem como limitar os
seus efeitos, no caso de ocorrerem os factos
descritos na alínea anterior;

c) socorrer e assistir as pessoas atingidas ou em
perigo eminente.

2. A actividade de protecção civil exerce-se nos seguin-
tes domínios:

a) levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos
riscos colectivos de origem natural ou tecnoló-
gica;

b) análise permanente da vulnerabilidade perante
situações de risco resultantes da acção do
homem ou da natureza;

c) informação e educação das populações, visando a
sua sensibilização, conhecimento e instrução
para a prevenção, em matéria de autoprotecção e
colaboração com as autoridades;

d) planeamento de soluções de emergência, visando a
busca, o salvamento, a prestação de socorro e de
assistência, bem como a evacuação, alojamento
e abastecimento das populações;

e) inventariação dos recursos e meios disponíveis e
dos mais facilmente mobilizáveis, ao nível local,
provincial e nacional;

f) estudo e divulgação de formas adequadas de pro-
tecção dos edifícios em geral, de monumentos e
de outros bens culturais, de instalações de servi-
ços essenciais, bem como do meio ambiente e
dos recursos naturais.

ARTIGO 4.º
(Medidas de carácter excepcional)

1. Sem prejuízo do disposto na Lei Sobre o Estado de
Sítio e Estado de Emergência, ocorrendo ou havendo perigo
de ocorrência de acidente grave, catástrofe ou calamidade,
podem ser estabelecidas as seguintes medidas de carácter
excepcional, destinadas a repor a normalidade das condi-
ções de vida nas zonas atingidas:

a) limitar a circulação ou permanência de pessoas ou
veículos de qualquer natureza, em horas e locais
determinados ou condicioná-las a certos requi-
sitos;

b) requisitar temporariamente quaisquer bens, móveis
ou imóveis e serviços;

c) ocupar instalações e locais de qualquer natureza,
com excepção dos que sejam destinados à habi-
tação;

d) limitar ou restringir a utilização dos serviços
públicos de transportes, comunicações, abasteci-
mento de água e energia, bem como o consumo
de bens de primeira necessidade;

e) determinar a mobilização civil de indivíduos, por
determinados períodos de tempo, por zonas do
território ou por sectores de actividade, colo-
cando-os na dependência das autoridades com-
petentes;

f) afectar meios financeiros especiais destinados a
apoiar as entidades directamente envolvidas na
prestação de socorro e assistência aos sinis-
trados.

2. Na escolha e na efectiva aplicação das medidas
excepcionais, previstas no número anterior, devem respei-
tar-se os critérios de necessidade, proporcionalidade e ade-
quação aos fins visados.

3. A aplicação das medidas previstas nas alíneas b) e c)
do n.º 1 do presente artigo, quando os seus efeitos atinjam
os direitos ou interesses de qualquer cidadão ou entidade
privada, confere o direito à indemnização, a fixar em função
dos prejuízos efectivamente produzidos.

CAPÍTULO II
Política de Protecção Civil

ARTIGO 5.º
(Definição e fontes)

1. A política de protecção civil consiste no conjunto de
princípios, orientações e medidas tendentes à prossecução
permanente dos fins definidos no artigo 1.º da presente lei.

2. Os princípios fundamentais e os objectivos permanen-
tes da política de protecção civil decorrem da Constituição e
da presente lei, competindo o seu desenvolvimento e perma-
nente actualização à Assembleia Nacional e ao Governo,
nos termos das suas competências específicas.

ARTIGO 6.º
(Caracterização)

A política de protecção civil tem carácter permanente,
multidisciplinar e pluri-sectorial, cabendo a todos os órgãos
e outras estruturas do Estado promover as condições indis-
pensáveis à sua execução, de forma descentralizada, sem
prejuízo do apoio mútuo entre organismos e entidades do
mesmo nível ou proveniente de níveis superiores.

ARTIGO 7.º
(Âmbito especial)

1. A protecção civil é desenvolvida em todo o espaço
sujeito aos poderes do Estado Angolano.

2. No quadro dos compromissos internacionais e das
normas aplicáveis do direito internacional, a actividade de
protecção civil pode ser exercida fora do espaço referido no
número anterior, em cooperação com os estados estrangei-
ros ou organizações internacionais de que Angola seja parte.
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ARTIGO 8.º
(Direito à informação)

1. Os cidadãos têm direito à informação sobre os riscos
graves, naturais ou tecnológicos, aos quais estão sujeitos em
certas áreas do território nacional e sobre as medidas adop-
tadas e a adoptar com vista a minimizar os efeitos de aci-
dente grave, catástrofe ou calamidade.

2. A informação pública destina-se a esclarecer as popu-
lações sobre a natureza e os fins da protecção civil, cons-
ciencializá-las das responsabilidades que recaem sobre cada
indivíduo e sensibilizá-las em matéria de autoprotecção.

3. Os programas de ensino, nos seus diversos níveis,
devem incluir na área de formação cívica matérias de pro-
tecção civil e autoprotecção com a finalidade de difundir
conhecimentos práticos e regras de comportamento a adop-
tar no caso de acidente grave, catástrofe ou calamidade.

ARTIGO 9.º
(Deveres gerais e especiais)

1. Os cidadãos têm o dever de colaborar na prossecução
dos fins de protecção civil, observando as disposições pre-
ventivas das leis e regulamentos, acatando ordens, instru-
ções e conselhos dos órgãos e agentes responsáveis pela
segurança interna e pela protecção civil e satisfazendo pron-
tamente as solicitações que justificadamente lhes vierem a
ser feitas pelas entidades competentes.

2. Os funcionários e agentes do Estado e das pessoas
colectivas de direito público, bem como os membros dos
órgãos de gestão das empresas públicas, têm o dever espe-
cial de colaboração com os organismos de protecção civil.

3. A desobediência e a resistência às ordens legítimas
das entidades competentes, quando praticadas em situação
de acidente grave, catástrofe ou calamidade, são sancio-
nadas nos termos da lei penal e as respectivas penas são
sempre agravadas em 1/3, nos seus limites mínimo e
máximo.

4. A violação do dever especial previsto no n.º 2 do pre-
sente artigo implica, consoante os casos, responsabilidade
disciplinar e criminal, nos termos da lei.

CAPÍTULO III
Enquadramento, Coordenação, Direcção e Execução

da Política de Protecção Civil

SECÇÃO I
Da Competência da Assembleia Nacional

ARTIGO 10.º
(Competência da Assembleia Nacional)

1. A Assembleia Nacional contribui, pelo exercício da
sua competência política e legislativa, para enquadrar a
política de protecção civil e para fiscalizar a sua execução.

2. O Governo informa periodicamente à Assembleia
Nacional sobre a situação do País no que toca à protecção
civil, bem como sobre a actividade dos organismos e
serviços por ela responsáveis.

SECÇÃO II
Da Competência do Governo

ARTIGO 11.º
(Competência do Governo)

1. A condução da política de protecção civil é da compe-
tência do Governo que, no respectivo programa, deve
inscrever as principais orientações a adoptar ou a propor
naquele domínio.

2. Ao Conselho de Ministros compete:

a) definir as linhas gerais da política governamental
de protecção civil, bem como a sua execução;

b) programar e assegurar os meios destinados à
execução da política de protecção civil;

c) declarar a situação de catástrofe ou calamidade
pública, por iniciativa própria ou mediante pro-
posta fundamentada do Ministro do Interior ou
dos Governos Provinciais;

d) adoptar, no caso previsto na alínea anterior, as
medidas de carácter excepcional destinadas a
repor a normalidade das condições de vida nas
zonas atingidas;

e) deliberar sobre a afectação extraordinária dos
meios financeiros indispensáveis à aplicação das
medidas previstas na alínea anterior.

ARTIGO 12.º
(Competência do Chefe do Governo)

1. O Chefe do Governo é o responsável pela direcção
da política de protecção civil, competindo-lhe, designa-
damente:

a) coordenar e orientar a acção dos membros
do Governo nos assuntos relacionados com a
protecção civil;

b) convocar o Conselho Superior de Protecção Civil
e presidir às respectivas reuniões;

c) assumir a direcção das operações em situa-
ções de catástrofe ou calamidade de âmbito
nacional.

2. O Chefe do Governo pode delegar, no todo ou em
parte, as competências referidas nas alíneas b) e c) do
número anterior no Ministro do Interior.
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SECÇÃO III
Do Conselho Nacional de Protecção Civil

ARTIGO 13.º
(Definição e funções)

1. O Conselho Nacional de Protecção Civil é o órgão
interministerial de auscultação e consulta do Chefe do
Governo em matéria de protecção civil.

2. Compete ao Conselho Nacional de Protecção Civil,
enquanto órgão de consulta, emitir parecer sobre:

a) a definição das linhas gerais da política governa-
mental de protecção civil;

b) as bases gerais da organização e do funcionamento
dos organismos e serviços de protecção
civil, bem como sobre o estatuto do respectivo
pessoal;

c) os projectos de diplomas de desenvolvimento das
bases do regime jurídico definido pela presente
lei;

d) a aprovação de acordos ou convenções sobre
cooperação internacional em matéria de protec-
ção civil;

e) a aprovação do Plano Nacional de Emergência.

3. O Conselho Nacional de Protecção Civil assiste o
Chefe do Governo no exercício das suas competências em
matéria de protecção civil, nomeadamente no caso previsto
na alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º da presente lei.

ARTIGO 14.º
(Composição)

1. O Conselho Nacional de Protecção Civil é presidido
pelo Chefe do Governo e dele fazem parte:

a) os Ministros responsáveis pelos sectores da Defesa
Nacional, Interior, Planeamento, Administração
do Território, Finanças, Petróleos, Pescas, Urba-
nismo e Ambiente, Indústria, Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Saúde, Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, Transportes,
Obras Públicas, Comércio, Hotelaria e Turismo,
Assistência e Reinserção Social, Comunicação
Social e Energia e Águas;

b) o Director do Serviço Nacional de Protecção Civil.

2. Os Governadores Provinciais participam nas reuniões
do Conselho Nacional de Protecção Civil que tratem de
assuntos de interesse para as respectivas províncias.

3. O Presidente pode convidar a participar nas reuniões
do Conselho outras entidades com especiais responsabi-
lidades no âmbito da protecção civil, quando o considerar
conveniente.

4. O Conselho elabora o seu próprio regimento que é
sujeito à aprovação do Conselho de Ministros.

SECÇÃO IV
Da Comissão Nacional de Protecção Civil

ARTIGO 15.º
(Definição e composição)

1. A Comissão Nacional de Protecção Civil é o órgão
especializado de assessoria técnica e de coordenação opera-
cional da actividade dos organismos e estruturas de protec-
ção civil.

2. A Comissão Nacional de Protecção Civil funciona na
directa dependência do Ministro do Interior e dela fazem
parte:

a) os representantes dos Ministros referidos na alí-
nea a) do n.º 1 do artigo 14.º da presente lei;

b) o Comandante Geral da Polícia Nacional;
c) um representante do Estado-Maior-General das

Forças Armadas Angolanas;
d) o Comandante do Serviço de Bombeiros;
e) o Director do Serviço Nacional de Protecção Civil;
f) o Director da Aviação Civil;
g) o Director da Marinha Mercante e Portos;
h) o Director do Instituto de Meteorologia.

3. O Presidente pode convidar a participar nas reuniões
da Comissão Nacional de Protecção Civil outras entidades
com especiais responsabilidades no âmbito da protecção
civil, quando o considerar conveniente.

4. As normas de funcionamento da Comissão Nacional
de Protecção Civil são fixadas por decreto do Conselho de
Ministros.

ARTIGO 16.º
(Funções)

1. Compete à Comissão Nacional de Protecção Civil
assistir, de modo regular e permanente, as entidades gover-
namentais responsáveis pela execução da política de protec-
ção civil, designadamente, estudar e propor:

a) medidas legislativas e normas técnicas necessárias
à execução da presente lei e à prossecução dos
objectivos permanentes da protecção civil;

b) mecanismos de colaboração institucional entre
todos os organismos e serviços com responsabi-
lidades no domínio da protecção civil, bem
como formas de coordenação técnica e opera-
cional da actividade por aqueles desenvolvida,
no âmbito específico das respectivas atribuições
estatutárias;
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c) critérios e normas técnicas sobre a organização do
inventário de recursos e meios, públicos e priva-
dos, mobilizáveis ao nível local, provincial e
nacional, em caso de acidente grave, catástrofe
ou calamidade;

d) critérios e normas técnicas sobre a elaboração de
planos de emergência, gerais e especiais, de
âmbito local, provincial e nacional;

e) prioridades e objectivos a estabelecer com vista ao
escalonamento de esforços dos organismos e
estruturas com responsabilidades no domínio da
protecção civil, relativamente a sua preparação e
participação em tarefas comuns de protecção
civil.

2. Compete ainda à Comissão Nacional de Protecção
Civil, no âmbito específico da informação pública e da
formação e actualização do pessoal dos organismos e estru-
turas que integram o sistema de protecção civil, bem
como no da cooperação externa, estudar e propor ou emitir
parecer sobre:

a) iniciativas tendentes à divulgação das finalidades
da protecção civil e à sensibilização dos cida-
dãos para a autoprotecção e para a colaboração a
prestar aos organismos e agentes que exercem
aquela actividade;

b) acções a empreender, no âmbito do sistema educa-
tivo, com vista à difusão de conhecimentos teó-
ricos e práticos sobre a natureza dos riscos e a
forma de cada indivíduo contribuir para limitar
os efeitos de acidente grave, catástrofe ou cala-
midade;

c) programas de formação, actualização e aperfeiçoa-
mento do pessoal dos organismos e estruturas
que integram o sistema nacional de protecção
civil;

d) formas de cooperação externa que os organismos e
estruturas do sistema de protecção civil desen-
volvem nos domínios das suas atribuições e
competências específicas.

CAPÍTULO IV
Da Estrutura, Serviços e Agentes de Protecção Civil

ARTIGO 17.º
(Serviços de Protecção Civil)

1. Integram o sistema nacional de protecção civil os
serviços nacional, provinciais e municipais.

2. Nas províncias deve criar-se Comissões Provinciais
do Serviço Nacional de Protecção Civil.

3. No espaço sob jurisdição da autoridade marítima
a responsabilidade inerente à protecção civil cabe aos
serviços dependentes daquela autoridade.

4. Aos serviços de protecção civil cabem, em geral,
funções de informação, formação, planeamento, coorde-
nação e controlo nos domínios previstos no artigo 3.º
da presente lei.

5. As matérias respeitantes à organização, funciona-
mento, quadros de pessoal e respectivo estatuto dos serviços
de protecção civil e suas estruturas inspectivas, bem como
as suas atribuições e competências, são objecto de decreto
do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro do
Interior.

ARTIGO 18.º
(Agentes de protecção civil)

1. Exercem funções de protecção civil, nos domínios de
aviso, alerta, intervenção, apoio e socorro, de acordo com as
suas atribuições próprias:

a) o Serviço de Bombeiros;
b) as Forças de Segurança e Ordem Pública;
c) as Forças Armadas Angolanas;
d) a Direcção Nacional da Aviação Civil;
e) a Direcção Nacional da Marinha Mercante e

Portos;
f) a Direcção da Fiscalização Marítima dos Ministé-

rios das Pescas e do Urbanismo e Ambiente.

2. A Cruz Vermelha de Angola exerce, em cooperação
com os demais agentes e de harmonia com o seu estatuto
próprio, funções de protecção civil nos domínios da inter-
venção, apoio, socorro e assistência sanitária e social.

3. Especial dever de cooperação com os agentes de
protecção civil mencionados no n.º 1 do presente artigo
impende sobre:

a) os serviços de saúde;
b) as instituições de segurança social;
c) as instituições com fins de socorro e de solidarie-

dade social subsidiadas pelo Estado;
d) os organismos responsáveis pelas florestas, par-

ques e reservas naturais, indústria, energia e
recursos hídricos, transportes, comunicações e
pescas e ambiente;

e) os serviços de segurança e socorro privativos das
empresas públicas e privadas, dos portos e aero-
portos.

4. Sem prejuízo do disposto na Lei Sobre o Regime do
Estado de Sítio e do Estado de Emergência, as condições de
emprego das Forças Armadas, em situação de catástrofe ou
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de calamidade, são definidas por decreto do Conselho de
Ministros, nomeadamente as entidades que possam solicitar
a colaboração, a forma que esta pode revestir e as autori-
dades militares que a devem autorizar.

5. Os agentes de protecção civil actuam sob a direcção
dos comandos ou chefias próprios.

ARTIGO 19.º
(Instituições de investigação técnica e científica)

1. Os órgãos de direcção, planeamento e coordenação
que integram o sistema nacional de protecção civil podem,
em termos a definir em decreto do Conselho de Ministros,
recorrer à cooperação de organismos e instituições de inves-
tigação técnica e científica, públicos ou privados, com com-
petências específicas, nomeadamente nos domínios da
sismologia, cartografia, avaliação de riscos, planeamento de
emergência, previsão, detecção, aviso e alerta.

2. São especialmente vinculados a cooperar, nos termos
referidos no número anterior, os seguintes organismos:

a) Instituto Nacional de Meteorologia;
b) Laboratório de Engenharia de Angola;
c) Direcção Nacional de Geologia e Minas;
d) Instituto Nacional de Desenvolvimento Florestal

do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural;

e) Instituto de Geodesia e Cartografia.

CAPÍTULO V
Das Operações de Protecção Civil

ARTIGO 20.º
(Centros operacionais de protecção civil)

1. Em situação de acidente grave, catástrofe ou calami-
dade e no caso de perigo de ocorrência destes fenómenos,
são desencadeadas operações de protecção civil, de harmo-
nia com os programas e planos de emergência, previamente
elaborados, com vista a possibilitar a unidade de direcção
das acções a desenvolver, a coordenação técnica e operacio-
nal dos meios a empenhar e a adequação das medidas de
carácter excepcional a adoptar.

2. Consoante a natureza do fenómeno, a gravidade e a
extensão dos seus efeitos previsíveis, são activados centros
operacionais de protecção civil de nível nacional, provincial
ou municipal, especialmente destinados a assegurar o con-
trolo da situação.

3. As matérias respeitantes às atribuições, competências,
composição e modo de funcionamento dos centros opera-
cionais de protecção civil são objecto de decreto do Conse-
lho de Ministros.

4. O apoio administrativo e logístico aos centros opera-
cionais referidos no n.º 2 do presente artigo é assegurado
pelos serviços de protecção civil mencionados no artigo 17.º
da presente lei.

ARTIGO 21.º
(Planos de emergência)

1. Os planos de emergência são elaborados de acordo
com as directivas emanadas da Comissão Nacional de Pro-
tecção Civil e estabelecem, nomeadamente:

a) o inventário dos meios e recursos mobilizáveis, em
situação de acidente grave, catástrofe ou calami-
dade;

b) as normas de actuação dos organismos, serviços e
estruturas, públicas ou privadas, com responsa-
bilidades no domínio da protecção civil;

c) os critérios de mobilização e mecanismos de coor-
denação dos meios e recursos, públicos ou
privados, utilizáveis;

d) a estrutura operacional que há-de garantir a
unidade de direcção e o controlo permanente da
situação.

2. Os planos de emergência, consoante à extensão terri-
torial da situação visada, são nacionais, provinciais ou
municipais e, consoante a sua finalidade, são gerais ou
especiais.

3. Os planos de emergência estão sujeitos à actualização
periódica e devem ser objecto de exercícios frequentes com
vista a testar a sua operacionalidade.

4. Os planos de emergência de âmbito nacional são apro-
vados pelo Conselho de Ministros, mediante parecer prévio
da Comissão Nacional de Protecção Civil.

5. Os planos de emergência de âmbito provincial e
municipal são aprovados pela Comissão Nacional de
Protecção Civil, mediante parecer prévio do respectivo
Governador.

ARTIGO 22.º
(Auxílio externo)

1. Salvo tratado ou convenção internacional em contrá-
rio, o pedido e a concessão de auxílio externo, em caso de
acidente grave, catástrofe ou calamidade, são da compe-
tência do Governo.

2. Os produtos e equipamentos que constituem o auxílio
externo, solicitado ou concedido, são isentos de quaisquer
direitos ou taxas, pela sua importação ou exportação,
devendo conferir-se prioridade ao respectivo desembaraço
aduaneiro.
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3. São reduzidas ao mínimo indispensável as forma-
lidades de atravessamento das fronteiras por pessoas empe-
nhadas em missões de socorro.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

ARTIGO 23.º
(Protecção civil em estado de excepção ou de guerra)

1. Em situação de guerra e em estado de sítio ou estado
de emergência, as actividades de protecção civil e o funcio-
namento do sistema instituído pela presente lei, subordi-
nam-se ao disposto na Lei da Defesa Nacional e na Lei
Sobre o Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emer-
gência.

2. Em matéria de planeamento a nível global, nacional e
internacional, o sistema nacional de protecção civil articula-
-se com o Conselho de Defesa Nacional.

ARTIGO 24.º
(Sanções)

Sem prejuízo das sanções já previstas, o Governo define,
nos termos constitucionais, as sanções correspondentes às
violações das normas da presente lei que implicam deveres
e comportamentos necessários à execução da política de
protecção civil.

ARTIGO 25.º
(Norma revogatória)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto na
presente lei.

ARTIGO 26.º
(Diplomas complementares)

No prazo de 180 dias a contar da data da publicação da
presente lei, o Governo deve aprovar os diplomas de desen-
volvimento e de regulamentação da lei.

ARTIGO 27.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas pela interpretação e
aplicação da presente lei são resolvidas pela Assembleia
Nacional.

ARTIGO 28.º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor à data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda,
aos 2 de Julho de 2003.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António
Víctor Francisco de Almeida.

Promulgada aos 2 de Outubro de 2003.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
——

Decreto executivo n.º 62/03
de 7 de Novembro

Considerando a medida do Governo em reajustar os
salários da função pública e como forma de compensar o
incremento salarial, impõe-se uma actualização dos níveis
de rendimentos dos escalões e das taxas do Imposto Sobre
os Rendimentos do Trabalho para um maior equilíbrio na
distribuição da carga tributária.

Vista a competência que me é conferida pelo artigo 2.º
da Lei n.º 10/99, de 29 de Outubro;

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 114.º da Lei
Constitucional, determino:

1.º — O valor a que se refere o n.º 1 do artigo 8.º, conju-
gado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º, ambos do
Código do Imposto Sobre os Rendimentos do Trabalho é
fixado em Kz: 8500,00.

2.º — Os níveis de rendimentos e taxas da tabela a que
se refere o n.º 1 do artigo 15.º do citado código, passam a
ser os seguintes:

Rendimentos em Kwanzas Imposto

Até 8500,00 Isento
De 8501 até 11000,00 2% sobre o excesso de 8500,00
De 11001,00 até 16000,00 Parcela fixa 50,00 + 4% sobre o excesso de 11000,00
De 16001,00 até 21000,00 Parcela fixa 250,00 + 6% sobre o excesso de 16000,00
De 21001,00 até 26000,00 Parcela fixa 550,00 + 8% sobre o excesso de 21000,00
De 26001,00 até 36000,00 Parcela fixa 950,00 + 10% sobre o excesso de 26000,00
De 36001,00 até 56000,00 Parcela fixa 1950,00 + 12,5% sobre o excesso de 36000,00
De 56001,00 até 76000,00 Parcela fixa 4450,00 + 14% sobre o excesso de 56000,00
Mais de 76001,00 … … . Parcela fixa 7250,00 + 15% sobre o excesso de 76000,00

3.º — Fica revogado o Decreto executivo n.º 16/01,
de 12 de Abril.

4.º — O presente decreto executivo entra em vigor a
partir da data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 29 de Outubro de 2003.

O Ministro, José Pedro de Morais Júnior.

——————
Despacho n.º 110/03

de 7 de Novembro

Considerando que a SDV, ANGOLA, Lda. pretende pro-
ceder à cessão de parte do seu capital social à AMI —
Agência Marítima Internacional, (Angola) Limitada;

Tendo em conta o previsto no n.º 1 do artigo 67.º da Lei
n.º 11/03, de 13 de Maio — Lei do Investimento Privado e
nos termos do n.º 3 do artigo 114.º da Lei Constitucional,
determino:
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1. É autorizada a cessão da quota que a empresa
SOCOPÃO, SA detém na sociedade SDV à AMI — Agên-
cia Marítima Internacional, (Angola) Limitada.

2. O capital da referida sociedade, em consequência da
cessão autorizada no número anterior, deve apresentar a
configuração seguinte:

AMI (ANGOLA), LIMITADA, com uma quota
no valor nominal de kwanzas equivalente à
USD 17 500,00.

SOFIGESPA, S.A.R.L., com uma quota no valor
nomina l de kwanzas equ iva l en t e à
USD 7500,00.

3. Este despacho entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Publique-se.

Luanda, aos 27 de Outubro de 2003.

O Ministro, José Pedro de Morais Júnior.

——————

Despacho n.º 111/03
de 7 de Novembro

Considerando que a TERMANGOL — Indústrias Tér-
micas de Angola, S.A.R.L. manifestou vontade de ceder
acções detidas pelas sociedades afiliadas do grupo
LONRHO, um dos grupos accionistas da supracitada
sociedade para além da LUSOLANDA — Sociedade
Comercial Luso Holandesa, S.A.R.L.;

Tendo em conta o previsto no n.º 1 do artigo 67.º da Lei
n.º 11/03, de 13 de Maio — Lei do Investimento Privado;

Nos termos do n.º 3 do artigo 114.º da Lei Constitu-
cional, determino:

1. É concedida anuência para a cessão de acções entre
sociedades afiliadas do grupo LONRHO accionistas da
TERMANGOL — Indústrias Térmicas de Angola, S.A.R.L.

2. Após a concretização da cessão de acções referida no
número anterior, a estrutura do capital social da TERMAN-
GOL, S.A.R.L., dividida por 1000 acções, deve apresentar a
configuração seguinte:

LONRHO MOTORS ANGOLA, LTD. anteriormente
denominada LONRHO INTERNATIONAL
LTD., com 538 acções;

LONRHO ÁFRICA TRADE & FINANCE, LTD.,
com 10 acções;

LONRHO ÁFRICA (HOLDINGS) LIMITED ante-
riormente denominada AFRICAN INDUS-
TRIAL AND FINANCE CORPORATION,
LIMITED, com 10 acções;

LUSOLANDA — Sociedade Comercial Luso Holan-
desa, S.A.R.L. com 432 acções.

3. Este despacho entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Publique-se.

Luanda, aos 27 de Outubro de 2003.

O Ministro, José Pedro de Morais Júnior.

——————

Despacho n.º 112/03
de 7 de Novembro

Considerando que um dos accionistas da SDM —
Sociedade de Desenvolvimento Mineiro, S.A.R.L., a
Ashton Mining Limited pretende ceder a totalidade das
suas acções a favor da Empresa Nacional de Diamantes de
Angola — ENDIAMA e da Odebrecht Mining Services
Inc.;

Tendo em conta o previsto no n.º 1 do artigo 67.º da
Lei n.º 11/03, de 13 de Maio — Lei do Investimento Pri-
vado e nos termos do n.º 3 do artigo 114.º da Lei Constitu-
cional, determino:

1. É autorizada a cessão de acções requerida pela SDM
— Sociedade de Desenvolvimento Mineiro, S.A.R.L.

2. Após a concretização do acto referido no número
anterior, a estrutura do capital social da SDM, S.A.R.L.
no montante de Kz: 207 270 000,00 equivalente a
USD 45 000 000,00 correspondente a 450 000 acções deve
apresentar a configuração seguinte:

Empresa Nacional de Diamantes de Angola —
ENDIAMA com 225 000 acções equivalentes à
USD 22 500 000,00 do capital social;

Odebrecht Mining Services Inc., com 225 000 acções
equivalentes a USD 22 500 000,00 do capital
social.
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3. Este despacho entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Publique-se.

Luanda, aos 27 de Outubro de 2003.

O Ministro, José Pedro de Morais Júnior.

MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS
——

Decreto executivo n.º 63/03
de 7 de Novembro

Tendo por força do Decreto n.º 26 /97, de 4 de Abril,
sido aprovado a composição e o regime jurídico do pessoal
dos Gabinetes dos Membros do Governo.

Convindo regulamentar o funcionamento do Gabinete
do Ministro.

Nos termos do n.º 3 do artigo 114.º, da Lei Constitu-
cional, determino:

1. É aprovado o regulamento interno do Gabinete do
Ministro da Energia e Águas, anexo ao presente decreto
executivo, do qual é parte integrante.

2. As dúvidas e omissões que resultarem da aplicação do
presente diploma serão resolvidas pelo Ministro da Energia
e Águas.

3. Este decreto executivo entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 15 de Outubro de 2003.

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.
————

REGULAMENTO INTERNO DO GABINETE
DO MINISTRO

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

ARTIGO 1.º
(Definição)

O Gabinete do Ministro é um órgão de apoio directo ao
Ministro que tem por objecto assegurar o tratamento de todo
o expediente, organizar as reuniões internas do Ministro e
controlar a aplicação das decisões e execução das orien-
tações delas saídas.

CAPÍTULO II
Atribuições e Competências

ARTIGO 2.º
(Director de Gabinete)

1. O Director de Gabinete dirige, coordena e controla
os serviços integrados ou dependentes do Gabinete.

2. Para o efeito compete ao Director de Gabinete:
a) assistir directamente o Ministro e controlar a

execução de trabalhos de estudo e recolha de
informação, bem como a análise e tratamento da
informação resultante das reuniões e visitas de
trabalho;

b) assegurar as relações com os demais Ministérios e
organismos do Estado e preparar expediente
relativo aos assuntos a submeter ao Conselho de
Ministros;

c) compilar os elementos de estudo e informação
de que carece o Ministro, bem como realizar
estudos e trabalhos que lhe forem cometidos
pelo Ministro;

d) controlar a execução prática de todas as decisões
tomadas pelo Ministro;

e) elaborar planos de actividade e programas de tra-
balho a submeter ao Ministro para aprovação;

f) elaborar relatórios periódicos e proceder a ava-
liação da actividade do Gabinete;

g) preparar e organizar as deslocações do Ministro,
elaborar o respectivo expediente, informando
todas as entidades e organismos a quem se deve
dar conhecimento;

h) elaborar o expediente com o provimento, pro-
moção, licenças e outras situações do pessoal
do Gabinete do Ministro sob sua dependência;

i) colaborar na execução das políticas metodológicas
relativas à gestão dos recursos humanos do
Ministério da Energia e Águas.

ARTIGO 3.º
(Director de gabinete adjunto)

1. Ao director de gabinete adjunto compete prestar ao
membro do Governo o apoio técnico e administrativo que
lhe for determinado pelo Director de Gabinete.

2. Para o efeito, cabe ao director de gabinete adjunto:

a) prestar ao Ministro da Energia e Águas apoio
técnico e administrativo que lhe for determinado
pelo Director de Gabinete, bem como substituir
o Director de Gabinete nas suas faltas, ausências
ou impedimentos;

b) elaborar o orçamento previsional e administrar os
recursos atribuídos ao Gabinete do Ministro;

c) assegurar a recepção e expedição de correspon-
dência pessoal e demais que o Ministro determi-
nar, bem como o respectivo arquivo;
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d) assistir o Ministro nas audiências concedidas e
reuniões e elaborar as respectivas actas;

e) supervisionar a conservação das instalações e
equipamentos afectos ao Gabinete, garantindo a
sua correcta utilização em colaboração com o
órgão especializado do Ministério;

f) desempenhar as demais funções que lhe forem
determinadas superiormente.

CAPÍTULO II
Da Organização em Especial

ARTIGO 4.º
(Estrutura interna)

O Gabinete do Ministro é dirigido por um Director de
Gabinete coadjuvado por um director de gabinete adjunto,
nomeados pelo Ministro da Energia e Águas e compreende
os seguintes órgãos:

a) Secretariado;
b) Assessoria Técnica;
c) Repartição de Expediente.

ARTIGO 5.º
(Secretariado)

1. O Secretariado é o órgão de apoio administrativo e
logístico do Gabinete do Ministro e tem como objectivo
garantir a assistência directa ao Ministro tendo em conside-
ração as orientações e directrizes do Director de Gabinete.

2. São atribuições do Secretariado:

a) apoiar o serviço administrativo e logístico do
Gabinete;

b) apoiar directamente o Director de Gabinete e o
director de gabinete adjunto;

c) colaborar com o director ou director-adjunto de
gabinete na preparação e organização das deslo-
cações do Ministro;

d) comunicar ao Director do Gabinete as neces-
sidades existentes de material de expediente.

3. Responde pelo Secretariado o chefe de Secção de
Expediente.

ARTIGO 6.º
(Secretária)

1. Compete à secretária do Ministro:

a) executar tarefas de apoio directo ao Ministro;
b) organizar e coordenar os contactos entre o Minis-

tério e o público;

c) preparar e coordenar a marcação de audiências,
colaborando para o efeito com o Director de
Gabinete;

d) comunicar ao Director de Gabinete as neces-
sidades logísticas do Gabinete;

e) velar pela limpeza e manutenção das instalações
do Gabinete, controlando o pessoal disponível
para o efeito;

f) elaborar o trabalho de expediente confidencial e
secreto do Gabinete do Ministro;

g) manter o arquivo dos assuntos confidenciais e
secretos, legislação especial aplicável aos sec-
tores de energia e águas e dados especiais em
conformidade com as orientações do Ministro.

ARTIGO 7.º
(Assessoria Técnica)

1. AAssessoria Técnica é um órgão técnico de consulta,
que funciona com quatro assessores nomeados pelo
Ministro e têm as seguintes atribuições e competências:

a) emitir pareceres superiormente solicitados pelo
Ministro;

b) efectuar estudos e análises económico-finan-
ceiros no âmbito da estratégia do sector;

c) estudar e propor procedimentos de orientação, exe-
cução e controlo de aplicação das medidas con-
tidas no programa estratégico estabelecido e
orientado pelo Governo e relacionado com a
estratégia do sector;

d) promover estudos e análises da documentação
técnica proveniente dos vários órgãos (empresas
e organismos governamentais);

e) colaborar com as diversas equipas técnicas do
sector na análise e preparação de informações,
dados e/ou documentos necessários para as
intervenções do Ministério no âmbito nacional
e internacional.

2. O recrutamento e selecção dos assessores obedecerão
às regras estabelecidas na legislação em vigor.

ARTIGO 8.º
(Repartição de Expediente)

1. O Gabinete do Ministro dispõe de uma Repartição de
Expediente que é dirigida por um chefe de Repartição de
Expediente e compreende:

Secção de Expediente.

2. Compete ao chefe de Repartição de Expediente:

a) coordenar e controlar a correspondência e demais
trabalhos relacionados com a área;
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b) acompanhar a execução dos despachos do
Ministro e controlar o cumprimento dos prazos
estabelecidos, bem como efectuar a recepção,
registo e expedição de toda a correspondência;

c) organizar e manter actualizado o arquivo do
Gabinete;

d) elaborar o expediente relacionado com todos os
processos e assuntos respeitantes às situações do
pessoal do Gabinete;

e) organizar o inventário dos bens existentes à carga;
f) garantir a execução dos trabalhos de dactilografia

preservando a qualidade e urgência necessárias
para os serviços a prestar;

g) redigir a correspondência sob orientação e coorde-
nação do Director de Gabinete;

h) processar o expediente relativo à execução do
orçamento atribuído ao Gabinete;

i) proceder à recepção, registo e encaminhamento da
correspondência;

j) assegurar todos os serviços de expediente e contro-
lar a sua distribuição.

3. Na sua ausência ou impedimento o chefe de Repar-
tição é substituído por chefe de secção.

ARTIGO 9.º
(Secção de Expediente)

1. A Secção de Expediente tem as seguintes atribuições:

a) proceder à recepção, registo e encaminhamento da
correspondência;

b) assegurar todos serviços de expediente e controlar
a sua distribuição.

2. A Secção de Expediente é chefiada por um chefe de
secção.

CAPÍTULO III
Disposições Finais

ARTIGO 10.º
(Quadro de pessoal)

O quadro de pessoal é o constante do mapa anexo e que
faz parte integrante do presente diploma.

ARTIGO 11.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação e inter-
pretação do presente regulamento serão resolvidas por
despacho do Ministro da Energia e Águas.

ARTIGO 12.º
(Entrada em vigor)

Este regulamento entra imediatamente em vigor.

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.

————
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Quadro de pessoal a que se refere o artigo 10.º
do regulamento interno que antecede

Unidades Categorias funcionais

1
1
1
1
1
4
4
2
1

Director de gabinete
Director de gabinete-adjunto
Chefe de repartição de expediente
Secretária
Chefe de secção e expediente
Assessores
Funcionários administrativos
Motoristas
Estafeta

O Ministro, José Maria Botelho de Vasconcelos.
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