
www.oncorporate.com | LUANDA . LISBOA . MAPUTO . 

ALERTA FISCAL | ANGOLA
14 de maio de 2020

PROLONGAMENTO ESTADO DE EMERGÊNCIA

No passado dia 8 de Maio de 2020 foi publicado o Decreto Presidencial 128/20 que prorroga o Estado de emergência

por mais 15 dias, entre o dia 11 de Maio e o dia 25 de Maio de 2020.

Considerando o exposto, destacamos as principais medidas em vigor em território Angolano:

a) É fixada cerca sanitária nacional, estando interditas as entradas e saídas do território nacional por

qualquer meio, excetuando-se casos considerados urgentes e necessários;

b) Os serviços públicos em geral estarão abertos entre as 8 horas e as 15 horas, apenas com 50% do efetivo

laboral presente;

c) Exercício da catividade comercial de bens e serviços em geral entre as 8 horas e as 15 horas, apenas com

50% do efetivo laboral presente;

d) Autorização do funcionamento dos transportes coletivos urbanos não devendo a lotação exceder 50% da

sua capacidade;

e) Os trabalhadores em regime de trabalho ao domicílio ficam sujeitos ao regime de disponibilidade;

f) É proibida a suspensão de contratos de trabalho;

g) Regularização a posteriori do pagamento de impostos sobre a importação de bens alimentares,

medicamentos e outros bens essenciais;

h) Suspensão da contagem de prazos legais de prescrição e de caducidade de ações e direitos;

i) É obrigatório o uso de máscara facial no interior de estabelecimentos comerciais e de unidades industriais;

j) Os trabalhadores que circulem na via pública por razões profissionais devem fazer se acompanhar da

declaração de trabalho onde indique o horário de trabalho e a escala, assim como, do respetivo passe de

trabalho;

k) Os cidadãos não podem circular na via pública 3 horas após a hora em que terminou o horário de trabalho.

O referido Decreto Presidencial entra em vigor às 00 horas do dia 11 de Maio de 2020.

A OnCorporate encontra-se ao Vosso dispor para prestar qualquer esclarecimento adicional.

http://oncorporate.com/wp-content/uploads/2020/05/DP-128.052-de-8-de-Maio.pdf
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