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Confisca 0 acnvo e 0 passivo adstritos a actlvidade
do Banco de Angola, na Republica Popular de An
gola.- Revoga toda a legisla~io que contrarie 0
disposto na presente Lei.
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1. No artigo 1.0 .da Lei Constitucional afirma-se :
«A Republica Popular de Angola e urn Estado sobe
rano, independents c demccratico, cujo primeiro objec
tivo e a total }iberta~ao do Povo Angolano dos vestl
gios do colonialismo e da dominacao e agressao do
imperialismo e a construcao dum pais prospero e
democratico, completamente livre de qualqucr forma
de exploracao do homem pelo homem, materializando
as aspiracoes das massas populares»,
2. E obvio que «a construcao dum pais prospero e

democratico, complctamente livre de qualquer forma
de exploracao do homem pelo homem, materializando
as aspiracoes das massas populaces», nao pode assen
tar nag estruturas pollticas, econ6micas e socials her
dadas do colonialismo, nem tao POllCO e viavel a sua
simples adaptacao aos novos objectivos nacionais. Pres
supoe antes. muito embora de forma gradual e tendo
em consideracao as condicoes concretas de cada mo
mento, a liquidacao do velho aparelho estatal ~ a
criacao de novas estruturas organizativas que corres
pondam, na fase actual, as exigencias decorrentes da
edificas;ao da nova soeiedade.

E nesta perspectiva que devem ser cntendidas as
modidas que, atraves da presente lei, ora sao tomadas
nos dominios monetario, financeiro e cambial. Elas

de 5 de Novembro

Lei n.O 69/76,

ARQUIV
O L

. L
ARA



6

ARTIGO 3.°

Ficam extlntas todas as formas de rcpresentacao do
Banco de Angola na Republica Popular de Angola.

ARTIGO 2."

o Banco de Angola cessa todas as funfi:oes rela
tivas a sua actividade na Republica Popular de An
gola.

ARTIGO I."

E confiscado 0 activo e 0 passive adstritos a acti
vidade do Banco de Angola, na Republica Popular
de Angola, onde quer que se encontrcm, dentro ou
fora do territorio nacional.

Nestes termos,

Ao abrigo da aJinca a) do artigo 38.0 da Lei CODS
titucional €I no uso da faculdade conferlda pela all
nea e) do artigo 32.n da mcsma Lei, 0 Conselho da
Revolucao decreta c eu promulgo 0 seguinte:

inserem-se no quadro geraI das transfcrmacoes da
sociedade que 0 Povo Angolano vern realizando, sob
a direccao do Movimento Popular de Libertacao de
Angola.
3.. A importancia do sistema monetario e financeiro

no quadro da organizacao economica do Pals e 0
papel central que nel€! vira a desempcnhar 0 Banco
Nacional de Angola; a natureza da sua actividade, 0
privileg.o do cxclusivo da cmissao monetaria que
Jhe e confcrido, 0 controlo cambial, a nccossidade de
defesa interna e externa da moeda nacional, entre
outros factores, justificam e dcterminam, plenamente,
as medidas ora tornadas e que no essencial consistem
em colocar aquela instituicao, criada peJa presente Lei..
sob controlo dirccto do Governo da Republica Popular
de Angola.
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ARTIGO 9.°

Os registos provisorios e definitivos efectuados em
nome do Banco de Angola serao averbados ofieiosa
mente pelos organismos competentes em nome do
Banco Nacional de Angola.

ARTIGO S.O

o pessoal que presta servico no Banco de Angola
na Republica Popular de Angola, relativamente a sua
actividade na Republica Popular de Angola, bem
como 0 reformado, aposentado, pensionista ou noutras
situacoes analogas, transita para 0 Banco -Nacional
de Angola, com todos os seus direitos, incluindo os
emergentes do tempo de service prestado aquele Banco.
§ unico. 0 preceituado no corpo destc arrigo nao

constitui justa causa para despedimento.

ARTIGO 7."

o Banco Nacional de Angola substitui-sc ao Banco
de Angola. na Republica Popular de Angola, nos com
promissos, internos e cxternos, por este assumidos
no exerciclo das fun~5es a que se ,refere 0 artigo 2:.

o Banco Nacional de Angola assume e assegura a
continuidade de todas as funcoes a que se refere <l)

artigo 2.·.

ARTIGO 6.°

ARTIGO 5."

Os valores a que se refere 0 artigo 1.0 sao afectados
ao Banco Nacional de Angola.

ARTIGO 4."

Eo criado 0 Banco Nacional de Angola, abreviada
mente B: N. A., adiante designado por Banco, e apro
vada a sua «Lei Organica» que faz parte 'ntegrante
do presente diploma

ARQUIV
O L

. L
ARA



8

PromuJgada em 5 de Novembro de 1976.

Publique-se,

o Presidente da Republica, ANT6NIO ACOSTINHO
NETO.

Vista e aprovada polo Conselho da Rcvolucao.

AR'I'TGO 12,0

Esta Lei entra em vigor 00 decimo setimo dia a
contar da data da sua publicacao no Diorio da Repu
blica.

ARTIGO ]1.')

rica revogada toda a legislacao que contrarie 0
disposto na presente Lei.

ARTfGO 10."

As duvidas que se suscitaremna interpretacao e na
aplicacao desta Lei serilo resolvidas por despacho do
Ministro competcnte

§ unico. Os organismos referidos no corpo do pre
sente artigo devcrilo remeter, 'DO prazo de seis meses
a contar da data 'Ciaentrada .em vigor desta Lei, as
respeotivas notas de registo ao Banco Nacional de
Angola.
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Lei Organica do Banco Nacional
de Angola
TiTULO I

Natureza, ObJecto 8 Fins
CAPiTULO T

Disposi~oesGerais
Artigo 1.0 0 Banco Nacional de Angola. abrevia

damentc B. N. A. neste diploma designado pO! Banco.
e uma pessoa colectiva de direito publico, dotada de
autonomia administrative e financcira, com a natureza
.<.Ieernpresa publica.

Art. 2.° 0 Banco tem a sua sede em Luanda.
podendo abrir e cnccrrar dependcncias ondc c quando
o entcnder c durara por tempo indeterminado.

Art. 3.° 0 Banco tern por Iuncoes as de banco cen
tral, banco emissor, caixa do tesouro e comercio ban
carlo.

Art. 4.° 0 Banco tern per fim, dentro do ambito
das suas actividades, concorrer para a realizacao dos
superiores intcresses do Povo Angolano, dclinidos pela
sua vanguarda revolucionaria, 0 Movimento Popular
de Libcrtacao de Angola:

a) Prornovcndo a realizacao da politica monctaria,
de credito c cambial definida no Plano Na
cional;

'1

ARQUIV
O L

. L
ARA



10

Art. 6.° Compete ainda ao Banco estabelecer e asse
gurar a centralizacao, compilacao o tratamento das
estatisticas e demais documentacao, nos dominies da
sua actividade de forma a que se tornem um instru
mcnto eficiente de coordenacao, gestae e controlo,

a) Coordenar, orientar 'e controlar a politica mone
taria e de credito e bern assim os respectivos
mercados;

b) Ser 0 banqueiro do Estado:
c) Gcrir as dispcnibilidades externas do pais c

exerccr as fun<yoes d'0 interrnediario nas re
iayoes rnonetarias internacionais;

d) Exerccr as funy<>es de consultor do Governo nos
dominies moneta rio. financeiro, de credito
e cambial. .

Disposi~oes gerais

Art. 5.° Como banco central, compete ao Banco:

Das Fun~oes de Banco Central

SECyAO I

CAPiTULO II

b) Assegurando a estabilidade interna e extcrna da
moeda nacional;

c) Dotando 0 Estado dos recursos financeiros ade
quados a prossecucao dos seus objectives;

d) Controlando a emissao monetaria:
e) Gerindo com eficiencia as disponibilidades ex

ternas do pals;
f) Disciplinando a aetividade bancaria;
g) Orientando a distribuicao qualitativa e quanti

tativa do credito em conforrnidade com 0
definido no Plano Nacional.

ARQUIV
O L

. L
ARA



11

Da politica monetaria e de crCdito

Art. 7.° Compete ao Banco, em geral, a elaboracao
de jregulamentos, instrucoes e demais norm as a obser
var pelas instituicoes de credito, nos dominies da sua
actividade e bern assim fiscalizar c controlar 0 seu
cumprimento.

. Art. 8.° 0 Banco podera estabelecer e altcrar 0 for
malismo a observar pelas instituicoes de credito no
exercioio da sua actividade,

Art. 9.0 De acordo com a politica economica e social
superiorrnento definidas, 0 Banco detcrrninara as mo
dalidades, condicoes, natureza, volume e estrutura do
credito a conceder pelas instituicoes de credito,

Art. 10."0 Banco propora e aplicara 0 regime de
taxas de juro, comissoes e quaisquer outras remu
neracoes a praticar pelo sistema bancario no respei
tante a operacoes activas e passivas.

Art. 11.0 0 Banco propora C aplicara 0 sistema de
taxas, limites, estrutura, modalidades, condieocs (J for
malismo juridico, a observar nas operacoes de refinan
ciamento das ins.titu.i90esde credito,

Art. )2." 0 Banco propora c aplicara, em percen
tagem das responsabilidadcs, as rcservas minimas doe
calxa e a sua composicao,

Art. )3." 0 Banco fixara as demais regras de cober
tura a observar .pelas instituicoes de credito no exer
clcio da sua actividade, com vista a salvaguardar 0
seu equilibrio e solidez financeira.

Art. 14.· 0 Banco cncarregar-se-ada cenrralizacao
d~ informacoes respoitantes aos utilizadores potenciais
ou efectivos da'S instituicoes de credito, com vista a
possibilitar uma melhor distribuicao do credito e a
permitir uma maior seguranca na realizacao das ope
racoes.

Art. 15.0 No Banco terao lugar as operacoes atribui
das, em geral as Camaras de Compensacao.

SEq;AO II
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§ unico, Os lirnires fixados nas alineas b) ·c c) pede
riio SCI' alargt dos por detcrminacao do Conselho de
Minist os ale respectivamcntc, lres quartos e 30 de
Junho do ano seguinte.

Art. 19.0 0 Banco podera ainda adquirir tltulos de
divida publica ate ao montante anual de 500 mil contos.

Art. 20.0 0 Banco podcra par a disposicao do Es
tado, a titulo de emprestimo, em condicoes a estabe
lecer, os fundos necessaries a eventua:l compaiticipacao

Art. 17." A conta corrcnto aberta em nome ,do
Estado, a que se refero 0 corpo do anigo anterior,
devera aprescntar-se saldada em 31 de Dczembro do
mesmo ano e os rnovimentos a debito serilo efectuados
exclusivamcnte a (itulo d~ antecipacao de rcceitas
orcarnentadas rcspci tantes ao exercicio cm CUrSO.

Art. 18." 0 Banco podera conceder cmprestimos de
curto prazo ao Tcsouro, nas seguintes condicocs:

a) A taxa de juro nao sera superior a de redes
conro:

h) 0 montante global anual nao podera exccder
metade do limite def'inido para 0 crcdilo a
que se rcfcre 0 corpo do artigo 16°;

c) Os seus vencimentos n1i.opoderao ultrapassar
o ultimo dia do ano a que so rcle.ern.

SECCAO ill

Das fllD~Oes de banqueiro do Estado

Art. 16.· 0 Banco abrira, anualmcnte ao Estado,
urn credito gratuito, em conta corrente, ate ao limite
definido como 0 menor dos valores:

a) 8 por cento do monrante previsto para as ,rece!i
tas correntes do Orcamento Goral do Estado
para 0 ano em curso;

b) 5 por cento da media rnensal do total dos saldos
das coruas de notas em circula9<10.depositos
e contas correntes credoras, dos nove pri
meiros meses do ano anterior.
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Da gestao cambial

Art. 22.0 0 Banco e a auroridade cambial do Pais,
competindo-lhe em gcral empreender todas as accoes
tendentes a assegurar a solvabilidade das responsabi
lidades externas do Pais, bem como preservar 0 valor
da 'SUareserva em meios de pagameneo sobre 0 exeenor.

Art. 23.0 Compete ao Banco elaborar anualmente 0
Orcamento Cambial que devera SOl' presents ao Mi
nistro competentc, para aprovacao, ate 31 doeOutubro
do ano anterior ao que diz rcspeito.

Alt. 24.0 Semestralrncnte procedera 0 Banco a rc
visilo c ajustamento do Orcamento Cambial que sera
acompanhado de relatorio explicative dos dcsvios veri
ficados,

Art. 25.0 Para alem do Orcamento Cambial 0 Banco
elaborara trimestralmcnte 0 mapa geral des activos e
passives totais, em relacao ao exterior, temporalnrente
escalonados,

Art. 26.0 Compete ao Banco 0 licenciamento de
capitals e de invisiveis correntes.

Art. 27.'>Em todos os acordos de caracter comercial
ou de outra qualquer natureza, que envolvarn movi
mento de divisas ou procedimentos cambiais especiais,
,(ievera 0' Banco fazer-se representar por delegado S'eU
a fim de discutir as clausulas respeitantes as materias
acima referidas.

SEC~AO IV

deste em organismos internacionais, desde que a sua
principal actividade respeite aos domlnios monetario,
Iinancciro e cambial.

Art. 21.0 Para alem dos casos previstos nos artigos
anteriores 0 Banco fica autorizado 'a conceder empres
timos ao Estado, desde que a sua aplicacao se en
quadre na prossecucao da politica economica definida
pclos organismos compctentes,
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Art. 36.0 Ao Banco e atribuido 0 exclusive da emis
sao de notas e moeda metalica, excepto a comemo
rativa, dai decorrendoa sua obrigacaode prover 0
pais da circulacao monetaria adequada.

Das Fun~oes de Banco Emissor
CAPiTULO III

:.

Art. 28." 0 Banco elaborara e propora as instancias
superiores as normas processuais edema-is formalismos
que deveriio ser observados na prcparacao, decisao e
execucao das operacoes que originem rnovimento de
divisas. designadamente dispendios.

Art. 29." 0 Banco providenciara, utilizando osinstru
mentos convenientes I:: os meios adequados, 110 sentido
de evitar tensoes resultantes de uma insuficiente arti
culacao do Orcamento Cambial com a actividade das
instituicoes de credito no dominio das operacoes actio
vas.

Art. 30.0 Compete ao Banco a elaboracao da balanca
de pagamentos cxternos do Pais,

Art. 3}·0 0 Banco fixara diariamente as taxas de
cambio .das operacoes cambia-is.

Art. 32." 0 Banco. par delegacao dos orgaos com
petcntes e sempre que 'estes 0 [ulguem oportuno, en
carregar-se-a da representacao daquelcs em reunioes
internacionais sabre assuntos que respeirem a sua acti
vi.dade.

Art. 33.0 Compete ao Banco estudar, elaborar e pro ..
par medidas ooncretas, dentro do seu fimbito de acti
vidade, com vista a prossecucao dos objectives da
politica economica c social superiormente dcfinida.

Art. 34." Compete ao Banco dar parccer sobre assun
(OS que se Integrem DOS domtnios da sua actividade
que lhe sejam superiormente apresentados,

Art. 35.0 0 Banco elaborara relatorioe trimestrais e
anuais da situacao monetaria, financeira e cambial do
pais, assim como da sua propria actividade.
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7. Titulos cmitidos por Estados estrangeiros ja ven
cidos 01.1 a veneer no prazo de urn ano.
§ unico. As reservas cambiais serao calculadas dedu

zindo aos valores rnencionados no corpo deste artigo
o total das responsabilidades do Banco de natureza e
prazos identico:s para com 00 exterior ..

Art. 37.0 As notas e moedas metalicas cmitidas polo
Banco tern poder liberatorio ilimitado e sao as (micas
com curso legal no pais.
Art. 38.0 As: caracteristicas, volume e composicao

da emissao de notas e moedas mctalicas pelo Baneo
serao objecto de diploma legal especial.

Art. 39.0 Com vista a assegurar a estabilidade externa
c interna da moeda, 0. Banco estabelecera as adequadas
regras de cobertura das responsabilidades, dcsignada
mente as que tcnham por objecto as reservas monetaria
e cambial. .

Art. 40.0 Poderao ser incluidos nas reservas cam-
biais:

1. Ouro em barra, arnoedado 01.1 em lingotes,
2. Prata fina.
3. Platina.
4. Diarnantes.
5. Notas '0 moedas estrangeiras.
6. 01.1tr08actives sobre 0 exterior exigiveis a vista

01.1 a prazo nao superior a seis meses, designadamente :

a) Cheques emitidos por autoridadcs de reconhe
cido credito, sobrc baocos de primeira 0[
dern domiciliados no estrangeiro:

b) Letras e livrancas, respcctivamente accites e
subscritas por bancos de primeira ordem
dorniciliados DO estrangeiro;

c) Creditos representados por saldos de CODW
abertas em bancos de primeira ordem domi
ciliados no estrangeiro;

d) Creditos correspondcntes a ordens de paga
mente emitidas por ent idades,de reconheoido
credito sobrc bancos de primeira ordem <.10-
miciliados no estrangeiro.
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§ unico. 0 Banco assegurara a continuidade das
operacoes em curso em nome do Banco de Angola
e respeitantes a acrividade do mesmo na Republica
Popular de Angola.

Art. 46: 0 Banco podera efectuar, designadamente,
as seguintes opcracoes :

tV Concessao de credito, nas suas diversas moda
Iidades, em conformidade com a pratica
e uso no corncrcio bancario:

h) Compra e venda de ttrulos de crcdito, incluidos
os cia Divida Publica;

c) Prestacao de garantias:
d) Recepcao de depositos,

Art.s 47.0 0 Banco sent intermediario obrigatorio
nas rcluc,:oes com 0 exterior cabcndo-Ihe em geral
e de acordo com a sua natureza, autorizar, ncgoeiar
ou executar as respectlvas operacoes.
Art." 48." Compete ao Banco, em exclusive :
a) Executar iodas as operacoes relatives a paga

men los internacionals;
b) Ncgociar os valorcs a que se retere 0 artigo 40.');
c) Autorizar entidades publicas ou privadas a con

trair emprestimos no exterior;
d) Prestar garantias externas:
e) Ser correspondenre de instituicocs de cr6dito

estrangeiras c tet correspondentes 00 exterior:
f) Abrir e movimentar contas nos seus correspon

dentes no exterior expresses em rnoeda
estrangeira.

Art.? 49.. Nos termos dos artigos 47.0 e 48." compete
designadamente ao Banco:

a) Proceder a abertura de creditos no exterior, nas
modalidades e segundo 0 uso e a pratica
bancarias;

h) Descontar lctras, remessas e cheques sobre
o cstrangeiro;

c) Proceder it cobranca de letras e cheques sobre
o estrangeiro;

d) Outras operacoes do comercio bancario.
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Dos Orgaos
SSa;AO I

Disposi~oes gerais

Art. 53.0 sao orgaos do Banco:

a) 0 Governo do Banco;
b) 0 Conselho de Direccao;
c) A Comissao de Controlo.

Da Gestio e Controlo
CAPITULO I

TtTULO II

ArLO52·" Os resultados do exerclcio teriio a seguinte
distribuicao :

a) 50 por cento constituirao receita do Orcamento
Geral do Estado:

b) 30 por cento serao retidos no Banco sob a desig
na~o de Reserva;

c) 0 remanescente sera objecto de proposta do
Governo do Banco a submeter a aprovacao
do Ministro competente;

Art. 51.0 A realizacao do fundo de constituicao,
para alem dos va'ores a que se refere 0 artigo 5.0 da
lei que cria o Banco, c se for caso disso, far-se-a em
numerario, na proporcao de pclo mcnos dais tercos
C 0 restante ern tltulos de Div da Publica,

Art. 50." 0 Fundo de Constirui~ do Banco e de
mil milhoes de escudos, integralmente subscrito pelo
Estado.

CAPITULO VI

Do Fundo de Constitui!;ao, das Reservas
e dos Resultados
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SECc;AO II

Do govemo do Banco
Art. 58.°·1. Compete ao Governo do Banco a pra

tica de todos os actos necessaries a prossecucao dos
fins a que se refere 0 artigo 4:.

Art. 54.°-1. 0 Governo do Banco e constituido por
urn Governador e dois Vicc-Governadores :
2. 0 Governador e norneado pclo Conselho de Minis

tros sob proposta do Ministro competente e apes apro
va~o do Bureau Politico do M. P. L. A.
3. Os Vice-Governadores sao nomeados pelo M'nis

tro competeruc, sob proposta do Governador,
Art. 55.°·1. 0 Conselho de Direccao e constituido

por um minimo de quatro e urn maximo de oito mem
bros, nomeados pelo Governador, alcm de UlTl membro
do Governo do Banco, que prcsidira, tendo voto de
qualidade.

2. Os membros do, Consclho de Direccao exercerao
as suas fUDyoes par periodo do dois anos, renovavcis

Art. 56.°-1. A Comissao de Controlo e constituida
par quatro rnernbros nomeados pOlr periodos de tres
anos, renovaveis, alem do Governador que presidira \)
tcra voto de qualidade,
2. Os restantes membros serao nomcados pela forma

seguinee:
a) Dois vogais pelo Ministro competente:
b) Urn vogal pelos Comites de Acrrao do Movi

menlo Popular de Libcrtacao de Angola do
sector bancario,

c) Urn vogal pelo 6rgao representative dos tra
balhadores bancarios;

Art. 57.0.1. Poderao ser nomeados funciouarios publi
cos para as orgaos <10 Banco os quais exerccrao as
suas fun~ocs em comissao de service.

2. Os membros dos 6rgaos do Banco exercerao as
SU3.ll funy.5es em regime de ocupacao cxclusiva.
3. As remuncracoes dos membros dos 6rgaos do

Banco serao fixadas por docreto sob proposta do
Ministro competente.
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3.. Cabe ainda ao Governo do Banco nos termos da
alinea g) do mirnero anterior:

a) Superintender, coordenar e orientar a gestao
de todas as instituicoes de crcdito operando
em territcrio nacional;

b) Prornover, orientar e dirigir 0 processo de rees
truturacao do sistema monetario, financeiro
e cambial do pais, em conformidade com
o que seja superiormente definido;

2. Cabe em especial ao Governo do Banco:

a) Aprovar os regulamentos Internos do Banco,
designadamente 0 regulamento geral e os
regulamentos dos departamentos;

b) Deliberar sobre a constituicao e distribuicao
dos pelouros dos membros do Conselho de
Direccao:

c) No quadro da politica global definir a politica
de pcssoal do Banco e propor ao Ministro
eompetentc 0 respective quadro e vcnci
mentes:

d) Admitir, colocar, transferir, promover, suspen
der, despedir, dcmitir, exonerar e aposentar
o pessoal ao seavico do Banco e exercer
sobre 0 mesmo ae~o disciplinar de acordo
com as normas em vigor;

e) Propor ao Ministro competente a emissao e
recolha de notas e moeda metalica nos ter
mos do artigo 38.°;

f) Ncgociar com 0 exterior a concessao e a contrac
~o de emprestimos:

C) Superintender, coordenar e orientar a activi
dade bancaria para cfeitos do disposto na
alinea f) do artigo 4.°;

h) Elaborar os orcamentos e as contas e demais
documentos a que sc referem os artigos 23.°,
25.", 35.°, 68.0 e 70.°;

i) Aprovar 0 plano de contas;
j) Realizar estudos e dar os pareceres a que sc

referem os artigos 33.° e 34.°;
k) Delegar poderes.
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Art. 60.°-1.0 Governador OU o Vive-Govcrnador que
o substituir, podera suspender qualquer deliberacao
do Governo do Banco que considere contraria as leis

Art. 59." 0 Governador superintendcra no Governo
do Banco, cornpetindo-Ihe em especial:

a) Rcprcseatar 0 Banco pcranto quaisquer enti
dade, nomeadamente organismos estrangei
ros e internacionais:

b) Apresentar ao Ministro competente os assuntos
que lhe devarn SCr subrnctidos e informa-Io
sobre a situacao do sistema bancario em
especial; •

c) Proper a nomeacao dos Vice-Governadores e
nomcar os mernbros do Conselho de Dircc-
9uO;

d) Convocar e presidir as reunioes do Governo
do Banco;

e) Convocar e presidir as reunifies do Conselho de
Dlreccao, hem como coordenar c dinamizar
a actividade des SClIS mernbros;

f) Ordenar as inspcccoes, inqucritos ou sindican
cias que considerar convenicntes;

g) Assinar e rubricar os Iivros do escrita e outros
docurnentos bern como a correspondencia do
Banco com os 6rgaos superiorcs do Estado
e do Movimento Popular de Libertacao dc
Angola;

h) Praticar tudo 0 mais que especialmente Ihe for
incumbido;

i) Delegar em qualquer dos Vice-Governadorcs os
poderes que entender.

c) Destituir, nomoar e suspender quaisquer mem
bros das comissoes de gestae das lnsumi
~oes de credito que operam no pais;

d) Nomear mandataries das instituicoes de ere
dito sob proposta das respectivas comissoes
de gestae, outorgando os instrumentos bas
tantcs para 0 efeito, nomeadamente aetas,
credenciais ou procuracoes.
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SECC;;AO III

Do conselho de direc~iio

Art. 64.0 Compete i10 Conselho de Direccao gerir
o Banco, de acordo com a orientacao do Governo
do Banco e, em especial:

e regulamentos a economia nacional e aos iegitimos
interesses do Povo Angolano, atraves do exercicio do
direito de veto.
2. A deliberacao suspensa devera ser imediatamente

submetida a. apreciacao do Ministro competente, con
siderando-se ratificada a suspensao se no prazo de
quinze dias MO for anulada.

Art. 61.° 0 Governador ou quem legalmente 0 subs
titu\r, tent semprc voto de qualidade nas rcunioes dos
orgaos do Banco a que presidir.

Art. 62.0 Os Vice-Governadores assessorarao 0 0.0-
vernador e exercerao as dcmais funcoes que neles
forem delegadas, nos termos da alinca i) do artigo 59.°,
Art. 63.°-1. 0 Governo do Banco reunira quinzenal

mente e scmpre que convocado pelo Govcrnador ou
por ambos os V iC'.:-Govcroadores.
2. 0 Governo do Banco e responsavel pelas dclibe

racoes que forem contraries a lei, so Ihe sendo licito
invocar determinacao superior quando for escrita e se
relira especificamente a deliberacao.
3, A responsabilidade a que se refere 0 numero .

'anterior e restrita aos mcmbros do Governo do Banco
que tenham votado a favor da delilx1ra~o ilegal.

a) Promover a elaboracao dos regulamentos con
siderados convenientes ;

b) Propor ao Govetno do Banco a constituicao
dos pelouros t.I respectiva dis4ribl1i<;:aopelos
seus membros;

c) Pronunciar-se sobre as questoes relativas ao
pessoal que lhe forem apresentadas pelo
Governo do Banco;
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a) Velar pela observancia das normas aplicaveis
a actividade do Banco;

b) Examinar os registos contabilisticos, as casas
fortes c os cofres de Banco. respeitando as
regras do scguranca cstabclecldas;

c) Veriticar a observancia das ,regras de seguranca
do Banco;

d) Analisar e dar parecer sohro os documentos
a que '5e rcfere a alinea h) Jo artigo 58.°,
e proper, se for 0 caso, a~ ernendas consi
deradas convenientes:

e) Prom over 0 procedimento adequado ao apura
mento das responsabilidades relativas it acti
vidade do Banco;

f) Pronunciar-se sobre quaJquer assunto que Ihe
seja apresentado pelo Governo do Banco ou
pelo Conselho de Direccao;

g) Pronunciar-se sobre queixas, reclamacoes au
dcnuncias relativas a actividade do Banco,
que lhe sejam apresentadas por pessoas sin
gulares ou colectivas ou S(JUS reprcsentantes:

Art. 66: -Compete a Comissao de Controlo velar
pelo cumprimento das directrizes dimanadas do Con
sclho da Revolucao e do Governo com vista a prosse
cuyno dos fins a que so refcre 0 artigo 4.° e em espe
cial:

Da comissao de controlo

SEq;AO IV

ArL 65.0 0 Conselho de Direccao reunira pelo me
nos uma vez por quinzena,

d) Proper a admissao, colocacao, transferencia,
promocao, suspensao, despedimento, demis
sao. exoneracao e aposcntacao e tudo 0 mais
relativo ao pessoal;

e) Proper 0 plane de contas;
f) Dar parecor sobre todos os assuntos que lhe

sejam apresentados pelo Governo do Banco.
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CAPiTULO II

Do Orcamento e das Contas
A.rt. 68.0 No seu funcionamcnto 0 Banco utilizara 0

metoda de gestae orcamental, pelo que anualmente
sera olaborado e comunicado ao Ministro compctentc,
ate 30 de Novembro 0 orcamento referente ao ano
seguintc,

Art. 69.0 0 orcamento constitui um instrumento de
gostao, informacao e controlo, devendo anualmente
ser aprescntado em anexo ao relatorio e comas a ana
lise dos desvios verificados e a sua justificacao.

Art. 70.°-1. Anualmentc e ate 31 de Marco, 0 Banco
enviara ao Ministro compercnte para aprovacao, 0 rela
t6rio. 0 balance e comas, com rcfercncia a 31 de De
zernbro do ano anterior.

2. 0 relatorio, balance e contas considerar-se-ilo
aprovados se, decorridos trinra dias ap6s 0 recebi
menlo pelo Ministro comperente, cste 030 comuniear
ao Banco a tomada de qualquer declsao em contrario.
3. Ap6s a aprovacao e no prazo de trinta dias devcra

ser publicado ",,_,Diorio da Republica UUl resumo do
balance cvidencraado as principals rubricas do mesmo.
4. Devcm acornpanhar 0 rclatorio, balance eJ contas,

os seguintes documentos, sem prejuizo de outros jul
gados convenientcs:

0) C6pia ou fot0c6pia das aetas das reunioes dos
orgaos do Banco, que contenham dolibera
y5es respeitantes aos documentos moncio
nados no presente artigo;

b) Relacao nominal dos membros dos orgaos do
Banco, mencionando 0 inicio e rermo dos
mandates bem como a distribuicao de fun
yoes.

h) Examinar todas as sugestoes relativas it acti
vidade do Banco que lhe sejam presentee:

i) Elaborar anualmente relatorio da sua activi
dade e submeter ao Governo do Banco.

Art. 67.0 A Comissao de Controlo reunira pelo mo
nos quinzenalmente.
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Disposigoes IDiversas e Trarnsitorias
A.rt. 71.° 0 Banco obriga-se pela assinatura de dois

membros co Governo do Banco, sendo obrigatoria a
do Governador ou de quem 0 substitua.

Art. 72.°-1. Todos os actos e contratos, SUa revo
ga~ao, rectificacao ou alteracao, a realizar pelo Banco,
podem ser titulados por documento particular.

2. Os documentos ,reJIeridos que formalizem quais
quer ncgoetos juridicos constituirao suficientc ti.tulo
executive, contra quem por eles se mostre devedor ao
Banco.

3. Quando se trate de actos sujeitos a registo os
mcsrnos docurnentos devcrao conter a autenticacao das
assinaturas feita pelo Banco.

Art. 73.0 Para as questoes em que 0 Banco seja parte
serfio competentes os tribunals comuns podendo a
representacao forense daquele ser assegurada por advo
gada.
Art. 74.°-1. 0 Banco devera conservar em arquivo

os elementos da sua escrita principal, correspondencia,
documcntos cornprovativos de operacoes e outros pelo
prazo de vinte anos,
2. Os elementos referidos pcdcrao scr total OU par

cialmentc microfilmados e os respcctivos originals des
truidos apos parecer Iavoravel da Com ;ssao de Con
trolo, e mediante autorlzacao do Govcrnn do Banco.

3· As reproducoes autenticadas dos elementos do
arquivo do Banco tern a rnesma fo,rya probatoria dos
originals, mesmo no caso de ampliacao de microfilmes,
§ unico, Os elementos referidos no presente artigo

MO dcverao sair do Banco' ainda que requisitados por
entidadeg publicas, podcndo contudo ser fornecidas
reproducoes autenticadas polo Governo do Banco.
Art. 75.0 Tudo quanto respeite a depositos, empres

timos, garantias, relacoes com 0 exterior e. em geral
a todas as operacoes bancarias bern como inlormacoes
sobre organizacao, funcionamento e seguranca do Ban-

TiTULO III
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Art. 78: Em conformidade com os artigos 6.0 e
7.° da Lei que cria 0 Banco Nacional de Angola, e
assegurada por este a continuidade da circulacao das
nota, e moeda metalica emitidas pelo Banco de An
gola.

Art. 77.~ Em conformidade com 0 artigo 11: da
lei que cria 0 Banco, do Decreto-Lei n.O 129/75 dv
7 de Outubro e dos Decretos n." 22/76, de 22 de Marco
en." 28/76 de 29 de Maio e na parte relativa as insti
tuicoes de credito, apenas continuarao em vigor as
disposicoes respeitantes as comissoes de gestae, no
meadamente os artigos 1.0 e 5.° daquele decreto-lei.

§ unico. 0 Ministro competente sob proposta do
Governado. do Banco podera determinar os assuntos
em' reJla9iio aos quais as deliberacoe, sao nulas c de
nenhum efcito, se a totalidade dos mcmbros nao est i
ver reunida.

Art. 76.0 Os 6rgaos do Banco s6 poderao rcunir
com a maioria dos seus membros e deliberar por maio
ria de votos dos presentes.

§ unico. A quebra do sigilo bancario constitui justa
causa de despedimento e fuodamento de demissao,
indcpendentcmente de outros procedimentos previstos
na lei.

a) A pedido do interessado nas operacoes:
b) Para instrucao de processos mediante despacho

do juiz de direito ou equiparado:
c) Por determinacao do Governo mediante des

pacho;
d) Noutros casos mediante autorizacao do Go

verno do Banco.

co, considera-se de natureza estritamente confidencial
e. a coberto do sigilo bancario, apenas se podendo
prestar .informa0es ou emitir reproducoes nos seguin
tes casos:

ARQUIV
O L

. L
ARA



27

Art. 83."·1. As funcoes do. Fundo Cambial atribui
das ao Banco pela presente Lei Organica serao assumi
das por este mediante despacho de Secretar.o de
Estado das Finances, sob proposta do Governo de
Banco.
2. 0 patrimonio do Fundo Cambial sera integrado

no Banco mediante despacho do Secretario de Estado
das Finances, sob proposta do Governo do. Banco.

Art. 82.· As funs;oes que vern sendo exercidas pela
Inspeccao Superior de Credito e Seguros e que a pre
sente Lei Organica atribui ao Banco 's~raO'assurnidas
por este mediante despacho de Secreta rio de Estado
das Financas,
§ 1.0 0 Banco. assegurara a continuidade das opera

~oes em curso decorrentes do. exercicio das funyoes
a qua se refere 0 COrpD do. artigo.
§ 2.0 CDm vista a assegurar 0. exercicio das funyoes

referidas no presentc artigo, 0 Banco podera requi
sitar, transitoriamcnte, aquela Inspeccao e do acordo
corn ela, 0 pessoal que considere necessario.

Art. 79.· Enquanto nao for norneado o Governador
do. Banco .oDS termos do. n." 2 do. artigo 54.°, as suas
funs:oes incluindo as referidas no. n." 3 do. mesmo
artigo e no n.s 1 do. artigo 55.·, serao exercidas pelo
Secretario.de Estado das Finaocas.

Art. 80.0 Enquanto 0 Governador do. Banco nao
exercer 0. poder que lhe e confcrido pelo n.? 1 do.
artigo 55.G, DS membros da 'Comissao. executiva do.
Banco. de Angola, considerar-se-ao memhros do Con
selho de Direc~o do. Banco. Nacional de Angela.

Art. 81.° Bnquanto 0. Governo do. Banco. DaD dele
gar poderes, de acordo com a ahnea k) de artigo 58.°.
e a partir da data da entrada em vigor da presente
Lei Organiica, DS titulares de podercs em nome c repre
sentayae de Banco. de Angola. passam a exercer os
mesmos poderes em nome e representacao de, Banco.
Nacional de Angola.
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Art. 86.\) As dispos'coes da presente Lei Organiica
poderao scr retroactivamente aplicadas, desdc que dat
nao resulte ofensa de direitos legitimarnento adquiri
dos. c defendidos na legislacao em vigor na Republica
Popular de Angola.
§ unieo. 0 disposto DO corpo do artigo sera aplicavel

sob proposta do Governo do Banco e mediante des
pacho do Ministro compctente.

Art. 87.0 As duvidas suscitadas na interpretacao e
aplicacao da prcsente Lei Organica serao resolvidas
por despacho do Ministro competente.

Art. 84.° Enquanto 0 Governo do Banco roo exercer
a faculdade conferida pelo artigo 2.° .da presente Lei
Organica, as dependencias rcferidas no artigo 3.° da
Lei que cria 0 Banco, passam a exercer a sua activi
dade como dependencies do Banco Nacional de An
gola. a partir da data da entrada ~m vigor .desta Lei.

Art. 85.0 No que nao contrarie 0 preceituado neste
diploma mantem-se em vigor os regulamentos e de
mais normas por que se regia 0 Banco de Angola
a data da eessacao das suas funcoes nos termos do
artigo 2.° da Lei que cria 0 Banco Nacional de Angola.

Ministerio do Planeamento e Coordenacao Econo
mica, em Luanda. 5 de Novembro de 1976.-0 Minis
teo, CarlosRocha.- 0 Sccretario de Estado das Finan
cas, Suydi Vieira Dias 'Min[?as·
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1. 0 Banco a que se refere 0 artigo anterior passa
a denominar-se Banco Popular de Angola, abrevia-
darnente B. P. A. .

ARTIGO 2."

E confiscado 0 Banco Comercial de Angola.
S. A. R. L.

ARTIGO 1.0

Nestes tcrmos. ao abrigo da alinea- a) do artigo 38.0
da Lei Constitucional e no uso da faculdade conferida
pela alinea e) do artigo 32." da. mesma Lei, 0 Conse-
1ho da Revolucao decreta e eu promulgo 0 seguinte:

No aJl.lbHo lila reestruturaeae do, sistema moaetario
e fi'lUllJlceiro naoional, dada a natureza da SUa activi
dade, confisea-se 0 Banco Comercial de Angola. Vi
sa-se com esta medida, para alem de um controlo mais
eficaz des mecanismos monetarios e financeiros nacio
nais por parte do Estado, possibilitar a reorganizacao
interna daquela unidade bancaria no. sentido de me
lhor servir 0 processo revolucionario em curso.

de S de Novembro

Lei n.O 70/7/1..
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Publique-se.

o Presidente da Republica. ANWNIO AGOSTINHO
NETO.

Promulgada em 10 de Novembro de 1976. .

Vista e aprovada em Conselho da Revolucao.

ARTIGO 5.u

Esta lei entra em v'gor no decimo setimo dia a
contar da data da publicadio no Diario <fa Republica.

ARTIGO 4.°

As duvidas que se suscitarem na interpretacao e na
aplica~o da presente lei serao resolvidas por despa
coo do Ministro competente.

2. Os organismos referidos no n," 1 deste artigo
deveriio remeter, no prazo de seis meses a contar
da data da entrada em vigor desta Lei, as respectivas
notas de registo ao Banco Popular de Angola.

1. Os registos provisorios e definitivos em nome do
Banco Comercial de Angola, S. A. R. L., serao aver
bados oficiosamente pelos organismos competentes em
nome do Banco Popular de Angola.

ARTIGO 3.0

3. Transitoriamente a gestao do Banco Popular de
Angola sera assegurada por uma Comissao .de Gestae
nomeada pclo Minstro compctente.

2. Ate a entrada em vigor do novo estatuto, -0 Ban
co Popular de Angola reger-se-a pelas disposicoes
legals e estatutarias vigentes na parte em que MO con
trariem 0 disposto na presente Lei.

2(;J~
S.tl loll CJ\.Zo

ARQUIV
O L

. L
ARA



o. E.-3186 -2000 ex. -I. N. A.-1976

f.'

ARQUIV
O L

. L
ARA


	LL-2633-Conselho da revolucao001.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao002.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao003.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao004.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao005.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao006.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao007.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao008.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao009.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao010.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao011.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao012.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao013.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao014.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao015.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao016.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao017.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao018.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao019.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao020.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao021.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao022.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao023.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao024.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao025.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao026.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao027.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao028.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao029.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao030.pdf
	LL-2633-Conselho da revolucao031.pdf

