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SUMÁRIO humanos, como porcausas naturais, que coloquem emcausa

interesse público cujas consequéncias devem ser superadas

Assembleia Nacional ou mitigadas.
Lei n.? 33/20: Atendendo que em Angola ocorrem com frequén-

Da Requisigáo Civil — Revoga toda a legislagáo que contrarie o dis-

posto na presente Lei, nomeadamente o Decreto-Lei n.? 637/74,

de 20 de Novembro.

Resolucáo n.” 33/20:

Aprovaa substituigáo de membros nas Comissóes Provinciais Eleitorais

do Bengo, Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Cuanza-Norte,

Cuanza-Sul, Huila e Lunda-Sul.

Resolucáo n.* 34/20:

Aprovaa substituigáo de membros nas Comissóes Municipais Eleitorais

do Ambriz, Bula-Atumba, Dande, Dembos, Nambuangongo, Pango

Aluquém, Baía-Farta, Balombo, Benguela, Bocoio, Caimbambo,

Catumbela, Chongorói, Ganda, Lobito, Cuito, Cuemba, Camacupa,

Cunhinga, Catabola, Chitembo, Cuchi, Cuito Cuanavale, Cuangar,

Calai, Dirico, Mavinga, Rivungo, Ambaca, Banga, Bolongongo,

Cazengo, Cambambe, Golungo Alto, Quiculungo, Gonguembo,

Lucala, Samba Caju, Amboim, Cassongue, Cela, Conda, Ebo,

Quilenda, Bibala, Libolo, Mussende, Porto Amboim, Seles, Sumbe,

Cuanhama, Cahama, Ombadja, Namacunde, Cuvelai, Curoca,

Cacula, Chibia, Chicomba, Caluquembe, Chipindo, Quilengues,

Quipungo, Lubango, Matala, Cuvango, Humpata, Gambos, Jamba,

Belas, Cacuaco, Quissama, Viana, Luanda, Cazenga, Muconda,

Cacolo, Saurimo, Malanje, Cacuso, Calandula, Massango,

Cahombo, Marimba, Quela, Kiwaba Nzoji, Cunda-Dia-Baze,

Caculama, Cangandala, Luquembo, Cambundi-Catembo, Quirima,

Camanongue, Léua, Zambeze, Bundas, Luacano, Luchazes,

Mogámedes, Tómbua, Bibala, Camucuio, Virei, Ambuíla, Milunga,

Mucaba, Quimbele, Sanza Pombo, Songo e Damba.
 

 

ASSEMBLEIA NACIONAL

Lei n.* 33/20
de 17 de Agosto

A Constituigáo da República de Angola consagra no n.? 2

do artigo 37.*, o Instituto da Requisigáo Civil Temporária,

como um mecanismo que o Estado pode utilizar em situa-

ces de extrema eravidade originadas quer por factores

cia eventos imprevisiveis cuja dimensáo negativa do seu

impacto político, económico e social demanda por uma

intervengáo célere das entidades públicas competentes, com

o elevado risco dos meios disponíveis serem insuficientes

para resolver integralmente todos os seus efeitos;

Havendonecessidade de se assegurar o regular funciona-

mento de certas actividades fundamentais, cuja paralisacáo

momentánea ou contínua acarretaria perturbagóes graves da

vida política, social e económica em parte do território, num

sector da vida nacional ou numa fracgáo da populacáo;

Tendo em conta que, no Estado Democrático de Direito,

a utilizagáo do Instituto da Requisicáo Civil é excepcional e

impóe o preenchimento de determinados pressupostos, bem

como a observáncia de determinadas normas que regulem

o processo de organizacáo e execucáo das medidas neces-

sárias, mediante a justa indeminizagáo dos entes afectados;

AAssembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos

termos das disposigóes combinadas do n.? 2 do artigo 37.*, da

alínea n) do artigo 165." e da alínea d) do artigo 166.*, todos da

Constituigáo da República de Angola, a seguinte:

LEI DAREQUISICÁO CIVIL

CAPÍTULOI
Disposicóes Gerais

ARTIGO 1?
(Objecto e natureza)

1. A presente Lei estabelece os principios, as regras e os

procedimentos que regulam o mecanismo de recurso e exe-

cucáo da Requisigáo Civil por parte do Estado.
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2. ARequisigáo Civil é um mecanismode carácter excep-

cional, que permite ao Estado recorrer a um conjunto de

medidas determinadas e necessárias para, em circunstáncias

particularmente graves, assegurar o regular funcionamento

de servicos oua disponibilidade de bens essenciais ao inte-

resse público ou de sectores vitais da economia nacional.

ARTIGO 2?
(Ámbito)

1. A Requisigáo Civil pode ser exercida em todo o terri-

tório nacional, incluindo o marterritorial, a zona económica

exclusiva, a plataforma continental sob jurisdigáo deAngola,

sem prejuízo da legislacáo internacional aplicável.

2. A Requisicáo Civil visa a utilizacáo temporária de ser-

vicos, empresas ou estabelecimentos, a prestacáo individual

ou colectiva de servicos, a cedéncia de bens imóveis, móveis

ou semoventes, a utilizacáo de quaisquer bens ou o exercí-

cio de umaactividade de natureza diferente da normal, bem

como a prestacáo prioritária de bens ou servicos.

3. A Requisigáo Civil dos navios e aeronaves nacionais

pode executar-se fora do território nacional, efectivando-se

por notificagáo da mesma na sede da empresa proprietária

ou exploradora.

ARTIGO3.
(Princípios da Requisicáo Civil)

A determinacáo e execucáo da Requisigáo Civil deve

obedecer, dentre outros, aos principios da legalidade, da

necessidade, da proporcionalidade e adequacáo, da impar-

cialidade e da responsabilidade para assegurar a defesa do

interesse público relativo ao fornecimento ininterrupto de

bens e servicos.

CAPÍTULOII

Procedimento da Requisicáo Civil

. ARTIGO 4.

(Orgáo competente)

1. A Requisicáo Civil é determinada pelo Presidente da

República, enquanto Titular do Poder Executivo.

2. A determinacáo da Requisicáo Civil pode resultar

de solicitacáo proveniente de Titulares de Departamentos

Ministeriais, Governos Provinciais ou Autarquias Locais.

3. Quando a Requisigáo Civil implique a intervencáo das

Forgas Armadas Angolanas ou da Polícia Nacional, efectiva-

-se por Ordem do Presidente da República, na qualidade de

Comandante-Em-Chefe das Forgas Armadas Angolanas.

ARTIGO5.*

(Conteúdo da Requisicáo Civil)

O diploma que efectivar a Requisicáo Civil deve indicar:

a) O seu objecto, o ámbito territorial e a sua duragáo;

b) A entidade responsável pela sua execucáo;

c) Os destinatários;

d) O regimede prestagáo de trabalho dos requisitados;

e) A modalidade de intervencáo das Forgas Armadas

ou da Polícia Nacional, quando ela tenha lugar,

$) O comando militar ou paramilitar a que fica afecto

o pessoal, quando sujeito a foro militar.

ARTIGO6.
(Comunicacáo)

1. O acto de Requisigáo Civil deve ser publicado no

Diário da República e levado ao conhecimento dos inte-

ressados através dos meios de comunicacáo estatais,

designadamentea televisáo, a rádio e a agéncia de notícias.

2. Semprequeas razóes de interesse público ojustifiquem,

o acto de Requisicáo Civil pode ser levado ao conhecimento

dos interessados através dos meios de comunicacáoestatais,

antes da sua publicacáo no Diário da República.

3. Quando se trate de uma situacáo relacionada com o

ámbito de actividade de um Departamento Ministerial ou

de um GovemnoProvincial, o acto de Requisicáo Civil pode

ser comunicado através de documento escrito, assinado pela

entidade a quem o Presidente da República delegar poderes

para o efeito.

ARTIGO7.2
(Execucáo da Requisicáo Civil)

O modo de execucáo da Requisigáo Civil é definido pelo

Presidente da República.

ARTIGO 8.2
(Requisicáo Civil de pessoas)

1. A Requisicáo Civil de pessoas pode abranger todos os

individuos maiores de 18 anos de idade.

2. A seleccáo das pessoas requisitadas tem, sempre que

possível, em atencáo as respectivas profissóes, aptidóes fisi-

cas e intelectuais, idade, sexo e situacáo familiar.

3. Em caso de necessidade, o diploma legal de Requisi-

cáo Civil pode determinar a substituigáo de individuos de

nacionalidade estrangeira em servico nas empresas requisi-

tadas, por cidadáos nacionais, durante o tempo de duracáo

da requisicáo.

ARTIGO9.
(Náo acatamento por funcionário ou trabalhador)

1. Salvo o disposto nos n.”* 1 e 2 do artigo anterior, o fun-

cionário ou trabalhador abrangido pelo acto de Requisicáo

Civil que se recuse a executar as tarefas nele determinadas,

comete o crime de desobediéncia e está sujeito ao corres-

pondente procedimento disciplinar, nos termos da lei.

2. Sem prejuizo do disposto nos n.* 1 e 3 do artigo 51.*

da Constituigáo da República de Angola, o funcionário ou

trabalhador em greve, que tenha sido requisitado, comete o

crime de desobediéncia, punido nos termos da Lei Penal,

quando náo se apresente ao servico ou se recuse a exercer

as tarefas de que seja incumbido, logo que lhe seja dado a

conhecero acto de requisicáo.
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ARTIGO10.2

(Intervencáo de militares ou paramilitares)

1. A intervengáo das Forgas Armadas ou da Polícia

Nacional no processo de Requisigáo Civil tem carácter de

progressividade e, consoante as circunstáncias, pode revestir-

-se das seguintes modalidades:

a) Enquadramento militar da empresa ou servigo de

interesse público;

b) Controlo da gestáo da empresa ou servico ainda que

utilizando o respectivo pessoalcivil;

c) Utilizacáo do pessoal militar para, total ou parcial-

mente, substituir o pessoal civil.

2. A partir do momento em que for dada a conhecer a

intervencáo das Forgas Armadas ou da Policia Nacional no

processo de Requisigáo Civil, o pessoal civil e militar que

abandoneo servico, que estando ausente náo se apresente nos

prazospara o efeito afixados ou, que se recuse ao desempenho

das tarefas que lhe sejam destinadas, é punido nos termos da

Lei Penal aplicável consoante o caso, sem prejuizo do corres-

pondente procedimento disciplinar.

3. O pessoal que se encontra em situagáo militar de reserva

podeser chamadoao servico efectivo durante o tempo em que

se mantiver a requisicáo, e para efeitos desta, comete o crime

de insubordinagáo, em caso de náo acatamento.

4. Para efeitos de procedimento no foro militar, os indiví-

duos abrangidos no número anterior ficam, consoante a área

em que se desenvolva a actividade, sujeitos ao comando mili-

tar ou paramilitar correspondente.

5. O servico prestado nos termos da presente Lei náo é

contado para efeitos de servigo militar efectivo.

ARTIGO 11.2
(Requisicáo Civil de bens em geral)

1. A Requisicáo Civil pode incidir sobre bens imóveis,

móveis e semoventes.

2. O beneficiário da requisigáo de bens tem, dentre

outros, os seguintes deveres:

a) Entregar ao requisitado a lista dos bens requisita-

dos e recebidos;

b) Utilizar o bem exclusivamente para o fim definido

na requisicáo;

c) Restituir o bem findo o prazo da requisigáo;

d) Assumir os encargos decorrentes da actividade do

requisitado;

e) Pagar a justa indeminizacáo devida ao requisitado.

3. O titular do bem requisitado tem, dentre outros, os

seguintes deveres:

a) Náo perturbar o uso e gozo do bem requisitado;

b) Fornecertodas as informacóes ao requisitante que

possam auxiliar a utilizagáo do bem.

ARTIGO12.
(Requisicáo Civil de navios e aeronaves)

1. A Requisigáo Civil de navios ou aeronaves nacionais

é feita em território nacional, podendo ser executada fora do

território nacional, efectivando-se pornotificagáo da requisi-

cáo na sede da empresa proprietária ou exploradora.

2. No caso da Requisigáo Civil respeitar a um servigo

público, empresa pública ou empresas privadas de capitais

mistos, o Titular do Poder Executivo pode determinar-lhe

uma actividade de natureza diferente do normal, desde que

assim exija o interessenacional que fundamenta a requisicáo.

3. A Requisigáo Civil de pessoas ou de empresas pode

limitar-se á prestagáo de determinadosbens,isto é, á obriga-

cáo de executar com prioridade a prestagáo prevista com os

meios de que dispóe e conservando a direcgáo da respectiva

actividade profissional ou económica.

ARTIGO13.
(Requisicáo Civil de servicos)

Os servicos públicos ou empresas públicas, de capitais

mistos ou privadas, que podem ser objecto de Requisicáo

Civil sáo, dentre outras, aqueles cuja actividade incide sobre:

a) Servigos de atendimento ao público que assegu-

rem a satisfacáo de necessidades essenciais cuja

prestacáo incumbe ao Estado;

b) O abastecimento de água, que envolve a captacáo,

armazenageme distribuigáo;

c) A producáoe distribuigáo de energia eléctrica;

d) Armazenamento, transporte, distribuigáo e comer-

cializacáo de produtos petrolíferos;

e) As exploracóes mineiras essenciais á economia

nacional;

$) Os servicosde televisáo, rádio, correios e de comu-

nicacóes electrónicas;

g) Exploracáo e servico de transportes terrestres,

marítimos, fluviais ou aéreos;

h) Exploracáo e servico dos portos, aeroportos e esta-

ces de caminhos-de-ferro ou de camionagem e

transporte e seguranca de valores monetários;

i) A exploracáo de indústrias químico-farmacéuticas,

nuclear e material radioactivos;

j) A producáo, transformagáo, comercializacáo e dis-

tribuicáo de produtos alimentares essenciais e da

cesta básica;

k) As indústrias essenciais á Defesa Nacional;

1) O funcionamento dos sistemas de pagamentos;

m) A prestagáo de cuidados hospitalares, médicos e

medicamentosos;

n) O funcionamento do sistema de educagáo e ensino;

0) A saúde pública, incluindo a realizacáo de funerais;

p) A limpeza, saneamento básico e tratamento de

residuos urbanos;
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q) O Servico Nacional de Protecgáo Civil e Bombei-

ros;

7) Funcionamento, manutengáo e gestáo de centros de

dados, centros de controlo, emissáo de satélites

e centros de operagáo e gestáo de cabos subma-

rinos;

s) Arealizacáo de eleigóes;

t) Construgáo e reparacáo de navios;

u) Servicos de meteorología e geofísica.

ARTIGO14.
(Indemnizacóes)

1. A Requisicáo Civil de bens imóveis, móveis e semo-

ventes confere ao requisitado o direito de receber uma justa

indemnizacáo, cujos critérios e procedimentos sáo definidos

pelo Presidente da República.

2. Para além da remuneragáo resultante do contrato de

trabalho ou de emprego público a que se encontrem vincu-

lados, a Requisigáo Civil de pessoal náo confere direito a

qualquer indemnizacáo.

3. O disposto no número anterior náo prejudica os direi-

tos e regalias correspondentes ao exercicio do cargo ou

desempenho da fungáo que náo sejam compatíveis com a

situacáo de requisitados.

4. Quandosetrate de trabalhadores em greve beneficiam

de um abono de valor igual ao da remuneragáo que vinham

auferindo, náo contando para efeitos de antiguidade o tempo

de servico prestado durante a requisicáo.

ARTIGO15.
(Competéncia jurisdicional)

Do acto de Requisicáo Civil cabe recurso contencioso

nos termos da lei, sem prejuizo do recurso aos meios de

resolucáo extrajudicial de litigios.

CAPÍTULOII

Disposicóes Finais

ARTIGO16.2

(Revogacáo)

É revogada toda a legislagáo que contrarie o disposto

na presente Lei, nomeadamente o Decreto-Lei n.* 637/74,

de 20 de Novembro.

ARTIGO 17.?

(Dúvidas e omissóes)

As dúvidas e as omissóes resultantes da interpretacáo e

da aplicacáo da presente Lei sáo resolvidas pela Assembleia

Nacional.

ARTIGO18.
(Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor á data da sua publicacáo.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda,

aos 17 de Junho de 2020.

O Presidente daAssembleia Nacional, Fernando da Piedade

Dias dos Semtos.

Promulgada aos 31 de Julho de 2020.

Publique-se.

O Presidente da República, Joxo MANUEL GONCGALVES

LOURENCO.

Resolucáo n.* 33/20
de 17 de Agosto

Considerando que os Órgáos da Administracáo Eleitoral

regem-se pelos principios e normas estabelecidos pela Lei

n.* 12/12, de 13 deAbril —Lei Orgánica sobre a Organizagáo

e o Funcionamento da Comissáo Nacional Eleitoral;

Considerando que os membros das  Comissóes

Provinciais Eleitorais sáo designados, por maioria absoluta

dos Deputados em efectividade de fumcóes, sob proposta

dos Partidos Políticos e Coligacóes de Partidos Políticos

com assento parlamentar, nos termos da alínea b) do n.* 1

do artigo 147.* da Lei n.? 36/11, de 21 de Dezembro — Lei

Orgánica sobre Eleigóes Gerais,

Considerando que o Partido Político UNITAsolicitoua

substituigáo de membros porsi indicados, nas Comissóes

Provinciais Eleitorais, nos termos da alínea h) do artigo 58.*

da Lei n.* 12/12, de 13 de Abril — Lei sobre a Organizagáo

e o Funcionamento da Comissáo Nacional Eleitoral;

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo,

nos termos das disposigóes combinadas da alínea d) do

artigo 163.* e da alínea f) don.” 2 do artigo 166.”, ambos da

Constituigáo da República de Angola, a seguinte Resolugáo:

1.2 —Aprovara substituicáo de membros nas Comissóes

Provinciais Eleitorais seguintes:

1. Comissáo Provincial Eleitoral do Bengo

Adélia Joc Manuel, membro da Comissáo Provin-

cial Eleitoral, por Carmelina Joana Rodrigues

Francisco,titular do Carta de Eleitor n.* 239667,

Grupo — 60208.

2. Comissáo Provincial Eleitoral de Benguela

Clemente Jaime Ezequias, membro da Comissáo Pro-

vincial Eleitoral, por Gideáo Lukavelo José,titular

do Cartáo de Eleitor n.* 480, Grupo — 2530;

Emilia Marinela Augusto, membro da Comissáo Pro-

vincial Eleitoral, por Cacilda Cardoso Luís,titular

do Cartáo de Eleitor n.? 1294, Grupo — 2520;

Duróes Martins Antunes, membro da Comissáo Pro-

vincial Eleitoral, por Augusto Neleho,titular do

Cartáo de Eleitor n.* 250, Grupo — 2460.

3. Comissáo Provincial Eleitoral do Cuando Cubango

Ernesto Manjolo, membro da Comissáo Provincial

Eleitoral, por Ernesto Cambinda Bacu,titular do

Cartáo de Eleitor n.* 12124, Grupo — 60578.


