
Network of Portuguese
Speaking Legal Services PORTUGAL - ANGOLA - BRASIL - CABO VERDE - MOÇAMBIQUE

Foi publicado o Decreto Executivo Nº 153/20 de 
17 de Abril, que estabelece as medidas excep-
cionais a observar durante a vigência do Estado 
de Emergência, no âmbito da contratação 
pública.
As medidas agora aprovadas estarão em vigên-
cia enquanto perdurar o Estado de Emergência 
e aplicam-se ao processo de preparação, 
formação e execução de contratos públicos 
desencadeados pelas Entidades Públicas Con-
tratantes, com responsabilidades directamen-
te relacionadas com o processo de prevenção e 
combate do COVID-19.
As principais medidas são:
a) Todos os contratos públicos para a aquisição 
de bens, serviços, empreitadas ou realização de 

www.rsa-lp.com

Angola
Decreto Executivo
n.º 153/20 de 17 de Abril

Medidas excepcionais
e transitórias
de Contratação 
Pública no âmbito
da Prevenção
e Combate
da Pandemia
do COVID-19

tarefas directamente relacionadas com o 
processo de prevenção e combate do COVID-19 
passam a ser formados por meio do procedi-
mento de contratação simplificada, com base 
no critério material, com fundamento na 
urgência.
b) Na aquisição dos bens, serviços e empreita-
das de obras públicas qualquer documento 
escrito serve como peça de procedimento, 
desde que evidencie as suas quantidades, tipo 
e ou espécie a contratar e esteja assinado pelo 
órgão máximo da entidade pública contratan-
te;
c) É dispensada a apresentação de qualquer 
documento de habilitação;
d) As adjudicações podem ser feitas com base 
em factura;
e) É dispensada a redução dos contratos por 
escrito, devendo à execução ser acompanhada 
por termos de entrega.
f) Os limites de competência para autorização 
de despesas, inerentes à formação e execução 
de contratos com base em critérios materiais, 
com fundamento na urgência, passam a ser os 
seguintes:
 i. Até Kz: 2 500 000 000,00 (dois mil e 
quinhentos milhões de Kwanzas), os Ministros 
de Estado;
 ii. Até Kz: 2 000 000 000,00 (dois mil 
milhões de Kwanzas), os Ministros, os Governa-
dores Provinciais e os Órgãos Máximos das 
Unidades Orçamentais dos Órgãos da Adminis-
tração Central do Estado;
 iii. Até Kz: 2 000 000 000,00 (dois mil 
milhões de Kwanzas), os Gestores das Unidades 
Orçamentais dos Órgãos da Administração 
Local do Estado e Órgão Máximo dos Institutos 

Públicos, Empresas Públicas e Empresas de 
Domínio Público.
O diplomas prevê, a partir do dia 27 de Março de 
2020, a suspensão da contagem de quaisquer 
prazos referentes a todos os procedimentos de 
contratação pública em curso, enquanto vigo-
rar o Estado de Emergência.
O controlo das despesas efectuadas ao abrigo 
deste diploma será efectuado a posteriori, com 
base em relatório a elaborar pelas EPC (Entida-
des Publicas Contratantes).

Circular Nº 03/GMF/2020 - 
Gabinete do Ministro
das Finanças
21 de Abril de 2020

Suspensão da Execução dos Contratos 
Celebrados e dos Procedimentos de 
Contratação Pública Sem Financia-
mento Assegurado

Na sequência da aprovação das Medidas Transi-
tórias de Resposta à Baixa do Preço do Petróleo 
e ao Impacto da Pandemia do COVID-19, atra-
vés do Decreto Presidencial n.° 96/20, de 9 de 
Abril, em especial a suspensão de parte das 
despesas de capital que não tivessem financia-
mento garantido e das despesas de apoio ao 
desenvolvimento que não sejam de carácter 
prioritário e estrutural, foi publicada a Circular 
Nº 03/GMF/2020 pelo Gabinete do Ministro das 
Finanças em 21 de Abril de 2020 a qual estabe-
lece que, enquanto vigorarem as Medidas Tran-
sitórias de Resposta à Baixa do Preço do Petró-

leo e ao Impacto da Pandemia do COVID-19:
 > Fica suspensa a execução de todos os 
Contratos no âmbito do Programa de Investi-
mento Público (PIP), cuja fonte de financia-
mento não se encontre assegurada;
 > Fica suspensa a execução de todos os 
contratos de carácter não prioritário e estrutu-
ral no âmbito das despesas de apoio ao desen-
volvimento (DAD), sem financiamento garanti-
do; e
 > Devem ser reservados os valores 

disponíveis na categoria "Bens e Serviços" para 
pagamento de contratos prioritários e essen-
ciais no actual momento suspendendo todos 
os outros.

NB: Aquelas determinações não se aplicam aos 
contratos e procedimentos dos sectores da 
saúde, educação e acção social, bem como aos 
relativos ao abastecimento logístico, sanea-
mento básico e outros cuja fonte de financia-
mento se encontre previamente assegurada.
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