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I. Dos Factos
0 Departamento Ministerial das Finangas submeteu, para efeitos de
fiscalizagao previa, atraves do Officio n.° 1218/04/03/GMT/ 2015, de 25 de
Maio, corn entrada no Tribunal no die 2 de Junho, a Minute do Acordo de
Linha de Credit° ( doravante designado Acordo), no valor de Usd:
250.000.000,00 ( Duzentos e Cinquenta Milhaes de Dolores Norte
Americanos), celebrado entre a Repilblica de Angola, como mutucirio,
representadc pelo Ministro das Finangas e a empresa Avenir II B.V. como
mutuante.

Para alem dos factos ref eridos, sao dados ainda como assentes e relevantes
os seguintes:
- 0 Commerzbank Internacional, SA, e Gemcorp Capital LLP, sao Agente e
intermedicirio do Acordo, respectivamente;
- Possibilidade de, a qualquer momento, o mutudrio solicitor ao mutuante, ou
o mutuante notificar o mutudrio da sue pretensao de aumentar a linha de
credito ate ao valor de Usd: 500.000.000,00 ( Quinhentos Milhaes de
()Mares Norte Americanos).
- 0 credit° sera aplicado Unica e exclusivamente em re. isitos\or..mentais,
N
sem monitoragao do mutuante, agente e intermedicirio;

- A taxa de juros estd indexada ao Libor em Mares Norte Americanos, de
6 meses, acrescida de 7,50 % ao ano; Sendo o period° de pagamento dos
juros semestral;
- 0 prazo de reembolso e de 360 meses, corn amortizacao semestral do
capital, sendo as primeiros 24 meses correspondentes ao period° de
carencia;
- Para o cumprimento de todas obrigagaes contratuais e extra-contratuais
a lei aplicdvel é a inglesa;
- A Lei do Orgamento Geral do Estado/2015 estabelece como receitas
provenientes de

financiamento externo, o valor de AKZ.

1.105.512.359.413,00 (Urn Trilhao, Cento e Cinco Bilhdes, Quinhentos
e Doze WA6es, Trezentos e Nove Mil e Quatrocentos e Treze
Kwanzas);

II. DA APRECIAgA0
1. 0 Acordo objecto de apreciagao nao estd sujeito a fiscalizacao
preventive deste Tribunal, nos termos da previsao normativa da alinea f) do
n.° 5 do artigo 8.° da Lei n.° 13/10 de 9 de Julho. Entretanto, o Tribunal
aprecia o presente Acordo pars permitir a sue outorga, no ambito das
condicaes precedentes que tem informado os acordos de financiamento
externo, mormente como condicao de eficdcia dos mesmos, exigencia
imposta, normalmente, pelas Instituicaes Financeiras Internacionais.

2. A contraccao de emprestimos que constituam divide fundada é da
competencia do Titular do Poder Executivo, nos termo

disposigaes

con jugadas de alinea d) do artigo 162.° e alinea b) do artig9 121.° ambos da

Constituicao do Rept.iblica de Angola e do n.° 4 do artigo 3.° da Lei n.° 3/15
de 9 de Abril.

3. 0 valor do Acordo enquadra - se no limite mciximo do acrescimo de
endividamento par° o exercicio econamico de 2015. Cfr. artigo 4.° da Lei n.°
16/02, de 5 de bezembro.

III. DECISX0

Pelo expostc, sem mais consideragaes, decide-se em Sess.& biciria de visto,

•

em conceder-se o Visto ao Acordo.

Notifique-se.

Luanda1
,11Junho de 2015.

0 Juiz Ad junto

•

3

•

