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Presidente da República
Decreto Presidencial n.º 155/22:
Aprova a alteração do artigo 3.º e adita a Secção V-A e o artigo 25.º-A
do Estatuto Orgânico do Ministério das Relações Exteriores, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 257/20, de 13 de Outubro.
Decreto Presidencial n.º 156/22:
Aprova o Acordo entre o Governo da República de Angola e o Governo
da República da Sérvia sobre a Isenção de Vistos em Passaportes
Diplomáticos e de Serviço.
Decreto Presidencial n.º 157/22:
Aprova o Acordo sobre a Criação de uma Comissão Bilateral entre o
Governo da República de Angola e o Governo da República Árabe
do Egipto.
Decreto Presidencial n.º 158/22:
Aprova o Acordo entre o Governo da República de Angola e o Governo
da República Árabe do Egipto sobre Isenção Recíproca de Vistos em
Passaportes Diplomáticos, de Serviço ou Especiais.

Ministérios das Finanças e da Administração
Pública, Trabalho e Segurança Social
Decreto Executivo Conjunto n.º 235/22:
Aprova o paradigma do contrato de prestação de serviços, bem como
o modelo de remuneração da actividade de mediação de segurança
social.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Decreto Presidencial n.º 155/22
de 16 de Junho

Considerando que no Estatuto Orgânico do Ministério das
Relações Exteriores, aprovado pelo Decreto Presidencial
n.º 257/20, de 13 de Outubro, não foram indicados os Órgãos
Superintendidos previstos no n.º 6 do artigo 3.º;

Havendo a necessidade de se corrigir este lapso, de forma
a permitir que tais órgãos possam ser criados, sob a superintendência do Ministério das Relações Exteriores;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea g) do artigo 120.º e do n.º 4 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, o seguinte:
ARTIGO 1.º
(Alteração)

É aprovada a alteração do artigo 3.º do Estatuto Orgânico
do Ministério das Relações Exteriores, aprovado pelo
Decreto Presidencial n.º 257/20, de 13 de Outubro, que
passa a ter a seguinte redacção:
«ARTIGO 3.º
(Órgãos e serviços)

O Ministério das Relações Exteriores compreende
os seguintes órgãos e serviços:
1. Órgãos Centrais de Direcção:
a) [...];
b) [...].
2. Órgãos de Apoio Consultivo:
a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...].
3. Serviços de Apoio Técnico:
a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...].
4. Serviços Executivos Centrais:
a) [...];
b) [...];

