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CIRCULAR
Excelentlssimos Senhores,
Temos a honra de convidd-los a visitar a pagina da internet 

no s/fe www.imprensanacional.gov.ao, onde poderd online ter 
acesso, entre outras informa^Ses, aos sumdrios dos conteudos 
do Diario da Republica nas tres Series.

Havendo necessidade de se evitarem os inconvenientes. 
que resultant para os nossos servisos do facto.de as respec
tivas assinaturas no Diario da Republica nSo serem feitas 
com a deyida oportunidade; / :

Para que nfio haja interrup^o ho fomecimento do Diario 
a Republica aos estimados clientes, temos a honra de infor- 

m4-ios que ate 15 de Dezembro de 2014 estarSo abertas as 
^pectivas assinaturas para o ano 2015, pelo que deverSo 

k :> Previdenciar a regularizacSo dos seus pagamentos junto dos 
nossos servigos. \ ‘
c , Enquanto nSo for ajustada a nova tabela de pre?os a 
/}e pela® assinaturas para o’fomecimento do Diario da- 
^Ublica Para o ano de 2015, passam, atitulo provis6rio, a K

. cobrados os pregos em Vigor, acrescidos do Imposto de 
n^Urn° de 2% (dois porcento): 
As 3 series.... Kz: 470 615,00

.. •»eS£KS 
s&ie............. ' ’ .' _ Kz: 145 500,00,
s<^e ............

tes teiJ^° seJa Publicad° ° pre?0 definitiveos assinan- 

a difere PraZ0 de 45 (quarenta e cinco) 
forneci a^ura^a> visando assegurar a continuidade do 

durante ° periodo em teferitaefy/^^^
4. A_^s'natMras serfio feitas apenas ern i^h® *hMal*

* Val°r ad;S-Pre?os ^ncionados po te0 
s6ripC1°na^ Para P°rtes de coirejo por vi&ftor^ 

es> Para todo o ano, no valor

Z'

fe ■

if/

podera softer eventuais altera?des em fun^o da flutua^o • 
das taxas a praticar pela Empresa Nacional de Correios de 
Angola r E.P. no ano de 2015.

5. Os clientes que optarem pela recep^Mo dos Diarios 
da Republica atraves do correio deverao indicar o seu . 
endereso complete, incluindo a Caixa Postal, a fim de se 
evitarem atrasos na sua entrega, devolu^ao ou extravio.

. Observagoes:
a) Estes pregos poderao ser alterados se houver \ 

. uma desvalorizagao da moeda national, numa
> proporgaosuperior a base que determinou o 

seu calculo .ou outros fadores que afectem 

consideravelmente a nossa estrutura de custos;
b) As assinaturas que forem feitas depois de 15. de
k. Dezembro de 2014 sofrerao um acrescimo aos 

pregos em vigor de uma taxa correspondente a 

15%.

Despsdw
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■XlfcXLe Carolina Francisco Miguel para a categoria de 

Tecnica Superior dc 2.’ Classe.

l)cs^mdandcfinhNamenteEsmcraidinavictoria costa Batres Txicna para 

a categoria de Tdcnica Superior dc 2.’ Classe.

Despacho n.° 4703/14:
Nomeia definitivamente Helena Elculerio Sungo Rodrigues para a cate-

’ goria dc Tecnica Superior dc 2.’ Classe.

Despacho n.° 4704/14:
Nomeia definitivamente JoQo Francisco Bastos para a categoria de 

Tecnico Superior de 2.’Classe. . Despacho n. 4723/14.

Despacho n.° 4705/14:
Nomeia definitivamente Lconor Serafim da Costa para a categoria de 

Tdcnica Superior de 2.’ Classe.

Despacho n.° 4706/14:
Nomeia definitivamente Marcclina Marcos para a categoria de Tdcnica 

Superior de 2.’ Classe.

Despacho n.° 4707/14:
Nomeia definitivamente Maria Manuela Cadcte da Silva para a calego- 

ria de Tdcnica Superior de 2.’ Classe.

Despacho n.° 4708/14:
Nomeia definitivamente Maria Mundele Mpembele para a categoria de 

Tecnica Superior de 2." Classe.

Despacho n.° 4709/14:
Nomeia definitivamente Natdlia da Silva Vieira Braga Octavio Bernardo 

para a categoria de Tdcnica Superior de 2.’ Classe

Despacho n.° 4710/14:
Nomeia definitivamente Maria InCs Jost! Mendes Lussunge da Mata 

para a categoria de Tdcnica de 3? Classe.

Despachon.0 4711/14:
Nomeia definitivamente Jilia Maria Lopes Cordeiro da Silva nara a 

categona de Tecnica de 3/ Classe. a

• Despachon.0 4712/14: ; '
Promove Maria de Lourdes Mont! para a cateaoria a- a 

Limpeza de 1 .* Classe. 8 d Aux,llar de

Despacho n.° 4713/14:
Promove Natalia Cassuelela Samuila para a catepnrk a a ..

Limpeza de 1/ Classe. 8 a Awuliar de

Despacho n.° 4714/14:
Promove Abraao Chihungulo para a catenori. a „ 

Qualificado de I? Classe. e na de °periirio nSo

Despachon.* 4715/14:
Promove Abreu Luanda para a categoria de Auxin, a.

Principal. - » Auxiliar Administrative

Despacho n.° 4716/14:
Promove Adilson Eugdnio Eduardo Chissonde

Auxiliar Administrative de I.1 Classe a ^^oria de

Despachon.0 4717/14:
Promove Alberto Quintas nara a •

Qualificado. 8°na Encarregado

Despacho n.° 4718/14: 
Promove Alcino Cameia 

Qualificado.

Despacho n.° 4719/14:
Promove Domingos Cassanea nara a

Qualificado. Cate80na dc Encatregado na0

Despacho n.° 4720/14:
Promove Fernanda Jtilia para a categoria d. a

Principal. ® Aux,liarde Limpet

“ Calc80ria de Encarregado

nSo

nao

n-cnachon.0 4721/14:
Pron-ove Isabel SalomSo para a categona de Auxiliar Admh^ 

Principal.

Despacho n.° 4722/14.
Rcctificaon." 1 do Despacho n.° 3073/14, de 6 de Outubro, queexon^ ■ 

Fdlix Freitas Domingos do cargo de Chefe da Repartee Fiscal do 

Cazengo, da DelegafSo Provincial de Finan?as do Cuanza-Norte.

Ministerio do Administrocao Publica, 
Trabalho e Seguranca Social

Anula o Despacho Interno n.° 34/2012, de 31 de Janeiro, que nomeou 

Dinis Paulo Artur para a categoria de Formador Tdcnico Superior de

1. ’ Classe, da carreira especial do Sistema de Formapao Profissional.

Despacho n.° 4724/14:
Prove Dinis Paulo Artur para a categoria de Primeiro Assessor.

Ministerio do Justice e dos Direitos Humanos
l

‘ Despacho n.° 4725/14: ,
Altera o nome de Juliana Diandula Pedro para Juliana Dianduala Pedro.

Ministerio dos Tronsportes
Despacho n.° 4726/14:

Extingue com Belarmino Gouveia Vissisuma, Tdcnico Superior de

2. ’ Classe do Gabinete de Estudos, Planeamenlo e Estatisticas, o 

vinculo juridico de emprego com este Ministdrio, por abandono de 
lugar.

I

Ministerio das Telecomunicacoes
e das Tecnologias de Informacao

Despacho n.° 4727/14;

nS4 MarU Umba d0 Car8° de Chefe de SeC?S0 

de e controlo da
V<*° Nacional dos Servins Postais.

Ministerio da Culture
Dcspachon.* 4728/14;

■Promove Antonia Ferreira
Oficial, do quadrod ^assango para a categoria de Terceira
AntroPoioRia a... '^soal do regime geral do Museu Nacional de

D«„. u ,aesl<:Mmisidrio.
Wpwl,on.“4729Z14. • .

PrOmove Crisl6v& ;

Oficial, do quadro de ° ^°mes para a categoria de Primeiro

Aotropologia, deste Min^,'-<'° re®'me 8era'do Museu Nacional de

Promovc Pascoa'/ijavjd

'Qasse, do quadro dT* ’ Catee°ria de Operdrio Qualificado de 

c.Aniropoiogj^. pessoal do regime geral do MuseuNacio"al 

n,SWri0-

fOa’°vo Francisco’Th
NaX^rciass'’^Xdumbuparaacatee°riadeTdcnic<? I 

„Pa'l'«».-4732/i4. 8a,de8,cMinistdrio. 1

°movd Isabel Ma^ ' '

dest0'iSz1 do reein,e geraid"caleeoria dc AsPirante>d0 qu8’ ■
"”8t<ri«- /ra,doM^uNacionaIdeAnlropologia,.

r
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Governo Provincial de Benguela

Despacho n.* 4733/14.
Coloca Clara Ngueve dos Santos, Operiria Qualificada de 2." Classe, na 

Administrate Municipal do Cubal. ' . z

Despacho n.° 4734/14:
Coloca Epafrodito Dole Cangungo, OperArio Qualificado de 2.’ Classe, 

na Administrate Municipal do Cubal.

Despacho n.° 4735/14.
Coloca JoSo Tchibanza Elias Leon, Tdcnico Mddio de 3." Classe, na 

Administrate Municipal do Cubal.

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL

■ Despacho n.° 4697/14
dc 17 de Novcmbro

Em conformidade com os poderes delegados pelo.
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constitui?ao da Republica de Angola, e de acordo com a 
alinea i) do artigo 15.° da Lei n.° 2/93, de 26 de Mar$o — Lei 
da Defesa Nacional e das Formas Armadas, determino:

Por conveniencia de served publico;
1. Cessa a licen^a ilimitada Concedida a Tecnica 

Superior de 2,a Classe, Luzia Irina da Costa Xavier, nos ter
mos do artigo 32.° do Decreto-Lei n.° 10/94, de 24 de Junho.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

I
 Publique-se.

Luanda, aos 24 de Outubro de 2014.

0 Ministro, Joao Manuel GongalvesLourengo..

MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESr

Despacho n.° 4698/14
dc 17 de Novcmbro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Residente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 

r . o^stitui^o da Republica de Angola, e de acordo com o
1 d° artigo 23.° do Decreto Presidencial n.° 209/11, de 3 

de Agosto, determino: ’ ' ,

o dada por finda a comissao ordindria de .serviipo que 
des"°nSe^e^r° ^ouren9° Andrd Louren?o Lopes vinha 
Ee^penhando no cargo' de Chefe de Departamento

• fom°Pa °Cidental Direc^o Europa, fun^o para a qual 
_ nomeado por Despacho n.° 215/12, de 5 de Mar?o, do 

das Relates Exteriores.
Pubiique-Se. . ; '

nda> a°s 26 de Fevereiro de 2014.' 
M,n’stro> Geodes/feMoPwto CMoft-.
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MINISTERIO DAS FINANCAS

Despacho n.® 4699/14 
de 17 de Novembro

Por conveniencia de serv‘190 publico e havendo necessi
dade de ser assegurada a adequate dos perfis tecnicos pro- 
fissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras tecnicas 
dos funcionarios do Ministerio das Finansas, abrangidos no 
espirito da alinea b), do artigo 3.°, do Decreto Presidencial 
n.® 163/14, de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constitui^ao da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposi^oes combinadas dos n.051 e 4 do artigo 2.® do Decreto - . 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 
ri.® 1, do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das • 
Finansas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.® 235/12, 
de 4 de Dezembro, determino:

1. E Ana Eugenia Antonio Lemos dos Santos, funcio
naria colocada na Direc?ao Nacional de Impostos deste 
Ministerio, provida, definitivamente, na categoria de Tecnica 
Superior de 2fa Classe.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicado.

x Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.
O Ministro, Armando Manuel,

Despacho n.° 4700/14 
de 17 de Novembro

Por conveniencia de servi^o publico e havendo neces
sidade de ser assegurada a adequate dos perfis tecnicos 
profissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras 
tecnicas dos funcionarios. do Ministerio das Finangas, 
abrangidos no espirito da alinea b), do artigo 3.° do Decreto 
Presidencial n.® 163/14, de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Reptiblica, nos termos do artigo 137.? da 
ConstituisSo da Republica de Angola, e de acordo com- as 
disposi?Ses combinadas dos n.” 1 e 4 do artigo 2.® do Decreto 
Presidencial n.® 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 
n.® 1, do artigo 3.® do Estatuto Organico do Ministerio das 
Finan?as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.® 235/12, 
de 4 de Dezembro, determino: • ■. •

1. E Camila Chiombo Carlos, funcionaria colocada na . 
Direc^o Nacional de Recursos Humanos deste Ministerio/ 
provida, definitivamente, na categoria de T6cnica Superior 
de 2.a Classe.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicado.

Publique-se. * v

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.
O Ministro, Armando Manuel,
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Despacho n.° 4701/14 
de 17 de Novembro

Por conveniencia de serviyo pdblico e havendo necessi- 

dade de ser assegurada a adequate dos pe s tfcnl 

fissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras 
dos fiincionarios do Ministerio das Finan^as, abrangi os 
espirito da alinea b), do artigo 3.°, do Decreto Presidencial 

n.° 163/14, de 18 de Junho;
Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 

Constitui?2o da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposi?6es combinadas dos n.051 e 4 do artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 

n.° 1, do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 
* Finan^as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 

de 4 de Dezembro, determino:
1. E Carolina Francisco Miguel, funcionaria colocada na 

. Direc?2o Nacional de Recursos Humanos deste Ministerio,
provida, definitivamente, na categoria de Tecnica Superior 
de 2.a Classe.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publica^ao.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

0 Ministro, Armando ManueL

Despacho n.° 4702/14 
de 17 de Novembro

Por conveniencia de servi?o publico e havendo neces
sidade de ser assegurada a adequate dos perfis tecnicos 

profissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras 

tecnicas dos fiincionarios do Ministerio das Finan?as 

abrangidos no espirito da alinea b), do artigo 3.» do Decreto 

Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados nelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 1370 <j - 

Constituipto da Republica de Angola, e de acordo com « p ... —■■■■uaae 

d'sposi93escomrbinadasdosn.“le4doartieo?«d„r> ■ Sldente da Renfihlir, - „
Presidencial n.»6/10, de 24 de Fevereiro, e daalfnwdjT a®nSlitui?a° da RepQbli,’ "0S d° ,37’ 
».• I. d. „ig. 3, do ES„,.„ a„ *£• 

Finan?as, aprovado pelo Decreto Presidencial n ° 235/17 

de 4 de Dezembro, determine; •

1. E Esmeraldina Victoria Costa Barros Txiena. fi 
cwndria colocada na Direc?5o Nacional do Cream™ ? 

Estado deste Ministdrio, provida, definitivamente na e , ° 
goria de Tecnica Superior de 2.a Classe ' ’ Cate’

Uir”leD“,"cta
Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

O Ministro, Armando ManueL

Despacho n.° 4703/14 I
de 17 de Novembro I

por conveniencia de servi?o publ ico e havendo neces- 

sidade de ser assegurada a adequa?ao dos perfis tecnicos 

profissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras 

tfcnicas dos fiincionarios do Ministerio das Finanqas, 

abrangidos no espirito da alinea b), do artigo 3. do Decreto 

Presidential n.° 163/14, de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 

Constituiqao da Republica de Angola, e de acordo com as 

disposi?6es combinadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 

n.° 1, do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finan?as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 

de 4 de Dezembro, determino:

1. E Helena Eleuterio Sungo Rodrigues, funcionaria 

colocada na Direc?ao Nacional de Impostos deste Ministerio, 

. provida, definitivamente, na categoria de Tecnica Superior

de 2? Glasse.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 

publicado.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

O Ministro,/IrmoWo Mamie/.

Despacho n.° 4704/14 
de 17 de Novembro 

sidaded°nVen^n^a serv^° Publico e havendo neces- 

profissionaTThTi^3 a adequa*ao dos Perfis tdcni.?°S 

tecnicas do fi • l lteciona’s naA respectivas carreiras 
abrangidos nn n?lonarios do Ministerio das Finamjas, 

Presidencial d° artig° 3 ° d°
Em confL ? 4,del8deJu"ho;

1 ade com os poderes delegados pel°

combing? AngOla’ e de acordo Cdnl 38 
Presidencial n.° 6/1 n d°S n <“1 e 4 dc> artigo 2.° do Decreto 

n° •> do artigo 3» j Z24de Eevereiro, e da alinea d),do 

Finan?as, aprovado ° |StatUt° Organico do Ministerio das 

de 4 de Dezembro dw ° DeCreto Presidential n.° 235/12.
■ L E Jog * ue^^ino:

Direc92o Nacional d^r Bastos> funcionario colocado na 

o*a de^n*t*vamente ^^’'’dade deste Ministdrio, pro* 
2? Classe. Me’-na categoria de Tecnico Superior de 

0 Presente r^

cm V|g„ „ data d. sw ' 
publique-se.

Luanda, aos 30 de Set

0 Ministro, etembrode2014-.
'ArmandoManue(
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Despacho n? 4705/14 
dc 17 de Novembro

por conveniencia de servigo publico e havendo neces
sidade de ser assegurada a adequa?ao dos perfis tecnicos 
profissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras 
tecnicas dos funcionarios do Ministerio das Finan^as, 
abrangidos no espirito da alinea b), do artigo 3.° do Decreto 
Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constituigao da Republica de Angola, e de acordo com 
as disposi?des combinadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2,° 
do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e 
da alinea d), do n.° 1, do artigo 3.° do Estatuto Organico 
do Ministerio das Finan?as, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 235/12, de 4 de Dezembro, determino:

1. E Leonor Serafim da Costa, funcionaria colocada 
na Direc?ao Nacional de Impostos deste Ministerio., pro- 
vida, definitivamente, na categoria de Tdcnica Superior 
de 2.a Ciasse.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua
publicado. . ' ! ‘ ■

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

0 Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 4707/14 
de 17 de Novembro

Por conveniencia de servi£0 publico e havendo neces
sidade de ser assegurada a adequa?ao dos perfis tecnicos 
profissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras 
tecnicas dos funciondrios do Ministerio das Finan£as, 
abrangidos no espirito da alinea b), do artigo 3.° do Decreto 
Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constitui£ao da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposi?(fes combinadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 
n.° I do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 
Finan?as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 
de 4 de Dezembro, determino:

1. E Maria Manuela Cadete da Silva, funcionaria colo
cada na Secretaria Geral deste Ministerio, provida, defini
tivamente, na categoria de Tecnica Superior de 2? Ciasse.

2. O presente Despacha entra em vigor na data da sua 
publicado.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

r O Ministro, Armando ManueL

Despacho n.° 4706/14 
dc 17 de Novembro

Por conveniencia de servigo publico e havendo. neces
sidade de ser assegurada a adequa^ao dos perfis tecnicos 
profissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras 
tecnicas dos* funciondrios do Ministerio das Finan^as, 
abrangidos no espirito da alinea b), do artigo 3.° do Decreto 
Presidential n.® 163/14, de 18 de Junho;

Ern conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.® da 

°nstitui9§o da Republica de Angola, e de acordo com 
disposi^Qes combinadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2. 

d° Decret0 Presidencial n? ~ ---------- -
® alinea d), do n.® 1 do artigo 3.® do Estatuto Organico 

Pre das Finan^as, aprovado pelo Decreto
reMencial n.® 235/12, de 4 de Dezembro, determino: 

jj.f ® Marcelina Marcos, funcionaria colocada na. 
Pro^T0 Nacional Recursos Humanos deste Ministerio, 
de j a a* dafinitivamente, na categoria de Tecnica Superior 

Ciasse.
Pablic^jreSente DesPacho entra eiP v’gor na clata SUa

Pub|ique-Se

QUanda,aos 30 de Setembro de 2014.

nistro, Armando ManueL

Despacho n.° 4708/14 
de 17 de Novembro

Por conveniencia de servigo publico e havendo neces
sidade de ser assegurada a adequa^ao dos perfis tecnicos 
profissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras 
tecnicas dos funcionarios do Ministerio das Finan?as, 
abrangidos no espirito da alinea b), do artigo 3.° dp Decreto 
Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo. 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constitute da Republica de Angola, e de acordo com as 

,os 1 e 4 do artigo z. disposipoes combinadas dos n.051 e4 do artigo 2.° do Decreto 
,° 6/10, de 24 de Fevereiro, e /presidencial n* 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 

n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 
Finah$as, aprovado pelo Decreto.Presidencial n.° 235/12, 
de 4 de Dezembro, determino:

1. E Maria Mundele Mpembele, funcionaria colocada 
na Direc^o Nacional de Impostos deste Ministerio, pro
vida, definitivamente, na categoria de Tecnica Superior de
2.a Classed

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicado.

Publique-se.

\ Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.
O Ministro, Armando ManueL
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dc 17 dc Novcmbro
.. . ._____e havendo neces-

Por conveniencia

sidade de ser < 
profissionais e 1-------------
tecnicas dos fimcionarios do Ministerio das 
abrangidos no espirito da alinea b), do artigo 3. do Deere o 

Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho,
Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 

Constitute da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposi^des combinadas dos n.051 e 4 do artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 

n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 
Finanpas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 

de 4 de Dezembro, determino:
1. E Natelia da Silva Vieira Braga Octavio Bernardo, 

funcionaria colocada na Direc<?ao Nacional do Or?amento 
do Estado deste Ministerio, provida, definitivamente, na 
categoria de Tecnica Superior de 2.a Classe.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicado.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 4711/14
t dc 17 de Novembro

Dcspacho n.° 4709/14 .
dc 17deNovembro Por conveniencia de serviQO publico e havendo neces-

aidneia de servi?o publico e havendo neces- assegurada a adequa9ao dos perfis

assegurada a adequate dos perfis teem e habilitacionais nas respectivas carreiras
habilitacionais nas respectivas parrel dos funciondrios do Ministerio das Finals,.

abranoidos no espirito da alinea b), do artigo 3.° do Decreto. 

Presidencial n.» 163/14, de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.® da 

Constitute da Republica de Angola, e de acordo com as 

disposes combinadas dos n.M 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.® 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 

n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finanfas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 

de 4 de Dezembro, determino:
1. E Julia Maria Lopes Cordeiro da Silva, funcionaria 

colocada na Secretaria Geral deste Ministerio, provida, defi

nitivamente, na categoria de Tecnica de 3 .a Classe.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 

publicado.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel. *

Despacho n.° 4710/14 
dc 17 de Novcmbro

Por conveniencia de servigo publico e havendo neces
sidade de ser assegurada a adequa?ao dos perfis tecnicos 

profissionais e habilitacionais nas respectivas carreiras 

tecnicas dos fimcionarios do Ministerio das Finan^as, 

abrangidos no espirito da alinea b), do artigo 3.° do Decreto 

Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 

' Constitui^o da Republica de Angola, e de acordo com as 

disposiQoes combinadas dos n.051 e 4 do artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 

n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finan?as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12 

de 4 de Dezembro, determino:

1. E Maria Ines Jos6 Mendes Lussunge da Mata, fim- 

ciondria colocada na Direc^o Nacional de Impostos 

deste Ministerio, provida, definitivamente, na categoria de 

Tdcnica de 3.a Classe.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 

publica^So.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n,® 4712/14 
dc 17 dc Novcmbro

nsiderando que nos termos da legisla^ao vigente £ 

o, apos a permanencia nas categorias imediatamente 

es de cada carreira, o direito da respectiva promote 

de 20°ddOaCOm O d‘Sp0St0 no arti8° 21.° da Lei n.° 17/90, 

n.°24/^ dU,br°’Combinado c°m o artigo 9.° db Decreto^ 

»ae 29 de Junho;

Presidente da^w-°S poderes ’ dele8ados pel° 

Constitutorte™°S d° 137’° 

disPosic3escomw . de Angola> e de acordo com 38 

Presidencialn.»6/lo h ’1 ®4d°artigp2’doDecret°
1,doartigo3<>d ’24d®Fevere'ro,edaalinead),do 

Financas, aprovado ° ^StatUto ®f8finico do Ministdrio das 

de 4 de Dezembro 7el° DeCret0 Presidencial n;® 235/12, 

1 p ’ aeternUno:
1 • Maria de Lou d

2 ’Classe, da Carreira a ^°nd’Auxiliar de Limpeza de

4 categoria de Auxiliar dUXi'.'ar’deste Mmistdrio, promovida •

2- Es‘e Despacho en^^ de * ’Classe’

. ^ublique-se 6 latamente em vigor.

Luanda.aos28deouhK

°Minis'ro,4rma . br°de2014.
’ArmandoManuel
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Despacho n.° 4713/14
, dc 17 dc Novembro

Considerando que nos termos da legislate vigente 6 
n^o, apos a permanencia nas categorias imediatamente 
iores de cada carreira, o direito da respectiva promote 

; ^acordo com o disposto no artigo 2l.° da Lei n.° 17/90, 

de 20 de Outubro, combinado com o artigo 9? do Decreto' 
no24/9I,de29deJunho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, hos’termos do artigo 137.° da 
Constituicao da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposicoes combinadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 
n.° 1, do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 
Finan?as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 
de 4 de Dezembro, determino:

1. E Natalia Cassuelela Samuila, Auxiliar de Limpeza de
2.aClasse, da Carreira Auxiliar, deste Ministerio, promoyida 
acategoria de Auxiliar de Limpeza de 1 .a Classe.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. , .

Luanda, aos 28 de Outubro de 2014.

.0 Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 4715/14 
de 17 de Novembro

Considerando que nos termos da legislate vigente e 
garantido, ap6s a permanencia nas categorias imediatamente 
ihferiores de cada carreira, o direito da respectiva promo£ao 
de acordo com o disposto no artigo 21.° da Lei h.° 17/90, 
de 20 de Outubro, combinado com o artigo 9.° do Decreto 
n.° 24/91, de 29 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Repiiblica, no§ termos do artigo 137.° da 
Constitui?ao da Republica de Angola, e de acordo com. as 
disposi^oes combinadas dos n.051 e 4 do artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.® 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 
n.® I do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 
Finan?as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 
de 4 de Dezembro, determino:

1. E Abreu Luanda, Auxiliar Administrative de 1 .a Classe, 
da Carreira Auxiliar deste Ministerio, colocado na Delegacao 
Provincial de' Finan^as do Bie, promovido a categoria de

' Auxiliar Administrative Principal.
2. Este Despacho entra em vigor na data da sua publi- 

ca?ao.
Publique-se.

Luanda, aos 6 de Novembro de 2014.

' O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n? 4714/14 
de 17 de Novembro

Considerando que nos termos da legislate vigente e 
garantido, apos a permanencia nas categorias imediatamente 
•nferiores de cada carreira, o direito da respectiva promo^ao 
de acordo.Com o disposto i.v _________- - ,

e 20 de Outubro, combinado com o artigo 9? do Decreto 
n'°24/91,de29deJunho; '

conformidade com os poderes delegados pelo
ConJnte ReP*bIica’ nos ™s do artigo 137.° da Presidente da RepuW^ 

dis Republica de Angola, e de acordo com as
Pres°d1?6eS Combinadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto 

n ° j n*° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 
Finan arb&0 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das

n aProvad° pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 
j^mbro, determine: /

2? Ciass^^raa° Chihungulo, Operdrio nSo Qualificado de 

Deie * ^rreira Operaria deste Ministerio, colocado 
Categoria d ^r°V’nc*a* de Finan^as do Bie, promovido d

2- Bste n3° Quab^cado de l.a Classe.,
Ca?lo. esP&cho entra em vigor na data da sua publi-

Pub|ique.K. ; • ■ ■ .

^anda, a 
0 M; • °S 6 de N°vembro de 2014.’ - 

n,stro>^rmaW(fo^Me/.

Despacho n.° 4716/14 
de 17 de Novembro

Considerando que nos termos da legislacao vigente e 
garantido, ap6s a permanencia nas categorias imediatamente 
inferiores de cada carreira, o direito da respectiva promocao 

no artigo 21? da Lei n.° 17/90, de acordo com o disposto no artigo 21.° da Lei n.° 17/90,
i de 20 de Outubro, combinado com o artigo 9.° do Decreto

n.® 24/91, de 29 de Junho;
Em conformidade com os poderes delegados pelo

Constituicao da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposiQoes combinadas dos n.®51 e 4 do artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.°-6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d) do

’ n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 
Financas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 
de 4 de Dezembro, determino:

1 E Adilson Eugenio Eduardo Chisspnde, Auxiliar 
Administrative de 2.a Classe, da Carreira Auxiliar, deste. 
Ministerio, colocado na Delegacao Provincial de Finanpas 
do Bie, promovido a categoria de Auxiliar Administrativo 
del? Classe.

2 Este Despacho entra em vigor na data da sua publi- 

ca?ao.
Publique-se.
Luanda, aos 6 de Novembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

acordo.Com
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Despacho n.° 4717/14 
dc 17 dc Novembro

. Considerando que nos termos da 
garantido, apds a permanencia nas categonas ime i _ 
inferiores de cada carreira, o direito da respectiva pr> 
de acordo com o disposto no artigo 21.° da Lei n. 
de 20 de Outubro, combinado com o artigo 9.° do Deere o 

n.° 24/91, de 29 de Junho;
Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 

Constitute da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposi^oes combinadas dos n.051 e 4 do artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d) do 

n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finan$as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 

de 4 de Dezembro, determino:
1. E Alberto Quintas, Operario nSo Qualificado de

l.a Ciasse, da Carreira Operaria deste Ministerio, colocado 
na Delegate Provincial de Finan?as do Bie, promovido £ 
categoria de Encarregado nao Qualificado.

2. Este Despacho entra em vigor na data da sua publi- 
ca^o.

Publique-se. r ’

Luanda, aos 6 de Novembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel. .

Despacho n.° 4718/14 
de 17 de Novembro

. • Considerando que nos tennos da legislate vigente 6 

garantido, apos a permanencia has categonas imediatamente 
inferiores de cada. carreira, o direito da respectiva promote 

de acordo com o disposto no artigo 21° da Lei n17/90 

de 20 de Outubro, combinado com o artigo 9.° do Decreto

’ n.° 24/91, de 29 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137° da 

Constituigao da Republica de Angola, e de acordo com as 

disposes combinadas dos n.»1 e 4 do artigo 2 • do Decreto 

Presidencial n.’ 6710, de 24 de Fevereiro, e da alinea d) do 

n.» 1 do artigo 3.’ do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finanfas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/10 
de 4 de Dezembro, determino: *

1. E Alcino Cameia, OperSrio nao Qualificado de 1„• Class
da Caneira Opertria deste Ministerio, colocado na Deleeaca6’ 

Provincial de Finanfas do Bte, promovido a categoria? 
Encarregado nSo Qualificado. ae

2. Este Despacho entra em vigor na data da sua nuhii
ca$ao. H *"

Publique-se. {

Luanda, aos 6 de Novembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 4719/14 
de 17 dc Novembro

Considerando que nos termos da legislate vigent^ 

garantido, apds a permanencia nas categorias i mediate 

inferiores de cada carreira, o direito da respectiva protn^ 

de acordo com o disposto no artigo 21. da Lei n.° 17/^ 

de 20 de Outubro, combinado com o artigo 9.° do Decreto 

n.° 24/91, de 29 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 

Constituigao da Republica. .de Angola, e de acordo com as 

disposi<?6es combinadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d) do 

n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finan$as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, 

de 4 de Dezembro, determino:

1. E Domingos Cassanga, Operario nao Qualificado de 

l.a Ciasse, da Carreira Operaria deste Ministerio, colocado 

na Delega?ao Provincial de Finan?as do Bie, promovido a 

categoria de Encarregado nao Qualificado.

2. Este Despacho entra em vigor na data da sua publi- 

ca$fc).

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Novembro de 2014.

o Ministro, Armando Manuel.

... ' 2- Este'Di

Despacho n.° 4720/14 
dc 17 de Novembro

Considerando que nos termos da legislate vigente i 

• , . apbs a permanencia nas categorias imediatamente 

de a™ caiTe'ra» o direito da respectiva promote
de20Ln0"1 °disposto no artigo 21.’ da Lei n.° 17/9°. 

n.° 24/91 combinado com o artigo 9;’ do Decreto
Em ,Qe.e Junho;

Presidente dfatR,<late. C°m os Poderes delegados Pe*° 

Consti^aodaRe11'^3’ H°S temos d° art'g° 1^7'° , 

dlsposicQescnmk- PU ,ca de An8°^a, e de acordo com a 
Presidential n.^/m^081 e4doartigo2.°doDecreto 

n °1 do artigo 3 • / 24 de Fevere>ro, e da alinea d) do

Finan9as, aprovaa ° Estatut.° Organico do Ministdrio das, 

de 4 de Dezembro °dPel° De<?ret0 Presidencial n.° 235/12,

a Carreira Auxiliar 7 Auxiliar de Limpeza de 1.* Ciasse. 
Delega9aoprOvincia,deste Ministdrio, com colocado na 

8°ria de AuXiiiar de, e Flnan?as do Bid, promovida* cate-

Poblique-se *mediatamente em vigor.

Luanda,aos6deNn ' ' 
°Ministro . N°Vembr°de2014.

’Armando Manuel
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Despacho n.° 4721/14 
dc 17 dc Novcmbro

' considerando que nos termos da legislate vigente 6 

ntido, apos a permanencia nas categorias imediatamente 
^feriores’de cada carreira, o direito da respectiva promofSo 
de acordo com o disposto no artigo 21,° da Lei n.0 17/90, 
de 20 de Outubro, combinado com o artigo 9.° do Decreto

. „ 074/91. de 29 de Junho;
Em conformidade com os poderes delegados pelo

• presidente da Rep^ca, "os ta™os do artis° I37-°da MINISTERIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, 
. constitui5aq da Republica de Angola, e de acordo com as TRAD Al un F CFftllD ANfA cnflAI

disposescombinadasdosn.»s 1 e4doartigo2?doDecreto I KAoALHU E SEGURANUk SOCIAL
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d) do
n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto Organico do Ministerio das
Finangas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 235/12, .
de 4 de Dezembro, determino:

1. E Isabel Salomao, Auxiliar Administrative de l.aClasse,
da Carreira Auxiliar deste Ministerio, colocado na Delegagao
Provincial de Finangas do Bie, promovida a categoria de
Auxiliar Administrativo Principal.

2. Este Despacho entra em vigor na data da sua publi-
cagao. '

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Novembro de 2014.
O Ministro, Armando Manuel.

1. Este Despacho entra em vigor na data da sua publi- 
cagSo.

Publique-se.

Luanda, a 11 de Setembro de 2014.

0 Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 4723/14
de 17 de Novembro ' }

Por conveniencia de servigo publico;
Ao abrigo do Estatuto Organico do Ministerio da Admi

nistrate Publica, Trabalho e Seguranga Social, aprovado 
pelo Decreto Presidencial n.° 231/12, de 4 de Dezembro, 
alinea g) do n.° 3 do artigo 4.° e nos termos do artigo 137.° 
da ConstituigSo da Republica de Angola, determino:

E anulado o Despacho Interno n.° 34/12, de 31 de Janeiro, >
que nomeou Dinis Paulo Artur, Formador Tecnico Superior 
de 1 .a Classe, da carreira especial do Sistema Nacional de 
Formagao Profissional, com efeitos a partir desta data.

1. Este Despacho entra em vigor na data da sua publi- 
cagao.

Publique-se. . x

Luanda, aos 23 de-Junho de 2014.

O Ministro, Antonio Domingos da Costa Pitra Neto.

Despacho n.° 4722/14 
de 17 dc Novembro

Tendo saido inexacto o meu Despacho n.° 3073/14^ 
de de Outubro, atraves do qual 6 exonerado Felix 
Freitas Domingos, do cargo de Chefe de Repartigao 

•seal do Cazengo, da Delegagao Provincial de Finangas 
0 Kwanza-Norte, que havia sido nomeado do Despacho 
riterno n.° 01 /GMF/07, de 11 de Janeiro;

n0 j avendo necessidade de se proceder.a correcgao do 
’do Despachoem referenda, determino:

Ondesete;
- Felix Fretas Domingos, Tecnico Medio Principal

Dezembro, alinea g) do n.° 3 do artigo 4.° e nos termos do 
artigo 137.° da ConstituigSo da Republica de Angola, deter

mino:
E Dinis Paulo Artur, Tecnico Superior de 2? Classe, 

colocado no Institute Nacional de Emprego e Formagao

; t Despacho n.° 4724/1.4 >
dc 17 dc Novcmbro

Por conveniencia de servigo publico;
Ao abrigo do Estatuto Organico do Ministerio da 

de 3.a Classe, da Carreira Tecnica Superior AdministragSo Publica, Trabalho e Seguranga Social, 
deste Ministerio, exonerado do cargo de Chefe aprova(jo pelo Decretb Presidencial n.° 231/12, de 4 de 
de Repartigao Fiscal do Cazengo, da Delega-

Provincial de Finangas do Cuanza-Norte, 
Que hd sido nomeado por Despacho Interno- 
n-° 01/GMF/20Q7, de 11 de Janeiro, do Gabinete

Pas<ja ?° ^n’stro das Finangas». 
^aler-se: •.

<d ’ Felix Freitas Domingos, T6cnico M6dio profissional, provido para a categoria de Primeiro Assessor, 
Principal 3.a Classe, da Carreira Tdcnica . .
l^edia deste Ministerio, exonerado do cargo 
de Chefe de Repartigao Fiscal do Cazengo,

? a Delegagao Provincial de Finangas do 
nanza-Norte, que hayia'sido nomeado pelo 
esPacho Interno n.° 01/GMF/2007, de 11 de 

Janeiro».

nos termos da alinea a) do n.° 2 do artigo 24.° do Decreto-Lei 
n012/94, de 1 de Julho, com efeitos a partir desta data.

Publique-se.

Luanda, aos 23 de. Junho de 2014.

0 Ministro, Antdnio Domingos da Costa Pitra Neta
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MINISTERIO DA JUSTIJA 
E DOS DIREITOS HUMANOS

MINISTERIO DAS TELECOMUNICACOES 
E DAS TECNOLOGIAS DE informal

Despacho n.° 4727/14 
de 17 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pei0

Despacho n.° 4725/14 
de 17 de Novembro

Tendo Juliana Diandula Pedro, solicitado a alterasao^de da Rep(lb|jca) nos termos do artigo 137.®da

Constitute da Republica de Angola, e de acordo com 

os artigos 1.® e 2.® do Decreto Presidencial n.° 6/10, de24 

de Fevereiro, conjugado com a alinea a) do artigo 3,’ do 

Decreto Presidencial n.° 163/14, de 18. de Junho, determino: 

L° — E Pascoal Jose Marta Umba exonerado do 

cargo de Chefe de Sec?ao de Controlo do Departamento 

de Regulamenta^o e Controlo da Direcpao Nacional dos 

Servigos Postais, para o qual havia sido nomeado por 

Despacho n.° 543/11, de 16 de Agosto.
2.°  — Este Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.

Luanda, aos 4 de Setembro de 2014.

O Ministro, Jose Carvalho da Rocha.

seu nome para Juliana Dianduala Pedro, ao abrigo do n. I, 

do artigo 131do Codigo do Registo Civil;
Otganizado e instruido o processo, nos termOs do 

artigo 131.° do Codigo do Registo Civil, conjugado com o 
disposto no artigo 370.° do mesmo Codigo e ao abrigo do 

Despacho n.° 846/13, de I de Abril, do Ministro da Justi?a 

e dos Direitos Humanos, determino:
E alterado o nome de Juliana Diandula Pedro, nascida 

aos 9 de Setembro de 1983, na Ingombota, Municipio da 

Ingombota, Provincia de Luanda, filha de Kaziluke Pedro 

Dhanis e de Arrieth Lufianluisso, para Juliana Dianduala 
Pedro, nos termos do n.° 1, do artigo 131.° do Cddigo do 

Registo Civil.

Publique-se.

Luanda, aos 12 de Agosto de 2014.

A Secretaria de Estado para a Justi^a, Maria Isabel 
Fernandes Tormenta dos Santos.

MINISTERIO DA CULTURA
MINISTERIO DOS TRANSPORTES

Despacho n.° 4726/14 
de 17 de Novembro

Tendo sido constatado o abandono do lugar por parte do 

funcionario Belarmino Gouveia Vissuma, T6cnico Superior 

de 2.* Classe do Regime Geral, por um periodo superior a 

30 dias.

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 1370 ja 

Constitui^o da Republica de Angola, e do n.» 4 do artigo 38 • 

do Decreto n.° 33/91, de 26 de Julho,determine:

1. E, com Belarmino Gouveia Vissisuma, Tfcnico

Superior de 2.* Classe do Gabinete de Estudos, Planeamento 

e Estatisticas, extinto o vinculo juridico de emprego com o 
Ministerio dos Transportes, por abandono do lugar nos te° 

mos do n.® l,.do artigo 32? do Decreto n.» 25/91 de 29 d 
de Junho, conjugado com o n.® 1 do artigo 46 « do n ° ° M'n':

n.® 33/91, de 26 de Julho. eCreto

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor

Publique-se.

Luanda, aos 5de Novembro de 2014.

O Ministro, Augusto da Silva Tomas. 1 ■

Despacho n.° 4728/14, 
de 17 de Novembro

Havendo necessidade de promover os funcionarios 
do Minist6rio da Cultura, do quadro de pessoal do regin16 

8 > de acordo com o regime juridico de progressao dos 
fiincionarios publicos, nos termos do artigo 18.° do Decreto 
Pra*»al».-l<Wll,de23deMai0. 

PresidpnfC°nIOnn^a<^e com os poderes delegados P^0 
cX “ /ep4bli“’ 008 ■>» 137' "■

disposic3e<s° a Repilb,ica de Angola, e de acordo com as 
n.“6/io dpC^JU8adaSd°artig02°doDecretoPresidencial 

* «*>21 • •** 

> de 7 de Junho, determino:

ARTIGO!.0
E Antdni <Promo?So) 

promovidaparaAgente n.° 0042575b 

Pessoal do reeim^ e^°r’a Terceira Qficial, dp quadro e 

w -jnistSrio da C^tu/0 ^useu .^ac’ona* de Antropolog13

ARTIGO-2°
0 Puente (En,radatn,v«or) ‘ '

Publicado. Pacho entfa em vigor na data da s«8 

. Publique-se.

Luan<la,aos22deA

A Ministra 8°st°de201.4.
SaMaria Martins da Cruze Silva-
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Despacho n.° 4729/14 
dc 17 dc Novembro

Havendo necessidade de promover os funcionarios
Ministerio da Cultura, do quadro de pessoal do regime , 

d° | de acordo com o regime juridico de progressao dos , 
fnariospublicos, nos terinosdoartigo 18.°doDecreto. 
Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
ConstituipSo da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposes conjugadas do artigo 2,° do Decreto Presidencial 
n° 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 21.° do Decreto 
Executive n.° 199/13, de 7 de Junho, determino:

ARTIGO l.°
(Promo^So) ..

E Cristovao Alberto Gomes, Agente n.° 00423539, pro
movido para categoria de Primeiro Oficial, do quadro de \ 
pessoal do regime geral do Museu Nacional de Antropologia 

. do Ministerio da Cultura.
ARTIGO 2.°

(Entrada cm vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicado.
, Publique-se.

Luanda, aos 22 de Agosto de 2014.
A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

Despacho n.° 4731/14 
dc 17 de Novembro

Havendo necessidade de promover os funcionarios 
do Ministerio da Cultura, do quadro de pessoal do regime 
geral, de acordo com o regime juridico de progressao dos 
funcionarios publicos, nos termos do artigo 18.° do Decreto 
Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constitui?ao da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposiQoes conjugadas do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 21.° do Decreto 
Executive n.° 199/13, de 7 de Junho, determino:

ARTIGO l.°
(Promo?ao)

E Francisco Tchakussama Dumbu, Agente n.° 86915915, 
promovido para categoria de Tecnico Medio de 2.a Classe, 
do quadro de pessoal do regime geral do Museu Nacional de 
Antropologia do Ministerio da Culture.

ARTIGO 2.° 
(Entrada cm vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicado. .

Publique-se.

• Luanda, aos 22 de Agosto de 2014.
A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva,

Despacho n.° 4730/14
dc 17 dc Ndvcmbro

Havendo necessidade de promover os funcionarios 
Ministerio da Culture, do quadro de pessoal do regime 

geral, de acordo com o regime juridico de progressao dos ' 
p nc’onarios publicos, nos termos do artigo 18.° do Decreto 
^sidencial n.° 104/11, de 23 de Maio;
p c°nformidade com os poderes delegados pelo 
Coq1 en*e da ^Publica, nos termos do artigo .137.° da 

"Stltu^° da RePablica de Angola, e de acordo com as 
n0 6/S|ft5eS COnjugadas do art>g0 2-° do Decreto Presidencial 
g > de 24 de Fevereiro, e do artigo 21.°,do Decreto 

tlv°n- 199/13, de 7 de Junho, determino: ",v

Despacho n.° 4732/14 
dc 17 dc Novembro

Havendo necessidade de promover os funcionarios 
do Ministerio da Culture, do quadro de pessoal do regime 
geral, de acordo com o regime juridico de progressao dos 
funciondrios publicos, nos termos do artigo 18.° do Decreto 
Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constituicao da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposi?des conjugadas do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 21.° do Decreto 
Executive n.° 199/13, de 7 de Junho, determino:

Ministerio da Cultura.
ARTIGO 2.° 

(Entrada em vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicado.

Publique-se. ,

Luanda, aos 22 de Agosto de 2014.
A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

ARTIGO l.° ' ARTIGO I."
a . , (Promo^ao) • (Promo^So)

catego^031 Dav'd, Agente n.°07828890,promovido para £ [sabel Marzena Mendes, Agente n.° 00427030, pro- 
Pessoa?H °Perario <5ualificado de l.a Classe, do quadro de movida para categoria de Aspirante, do quadro de pessoal 
do Min- Oreg,me geral do.Museu Nacional de Antropologia do regime geral do Museu Nacional de Antropologia do

M,nis«rio da Cultura. , ' -----------

ARTIGO 2.’
q (Entrada em vigor)

^U^ica^oente Despacho entra em vigor na data, da sua

AM"^,a°s22deAS°s,°de2(l14' ■
tr^ Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

i •
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GOVERNO PROVINCIAL DE BENGUELA

Despacho n.° 4733/14
de 17 de Novcmbro

Ao abrigo da disposto constante do n.° 2 artigo 51. 
do Decreto n.° 25/91, de 26 de Junho, publicado no Diario 

da Republica n.° 27, 1." serie, sobre a extin^ao da rela^o 

juridica de emprego.
O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da 

competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19. 

da Lei n.° 17/10, publicado no Diario da Republica n.° 142,

1. a serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organizapao e 
Funcionamento dos Orgaos da Administrate Local do 

Estado, determina o seguinte:
E Clara Ngueve dos Santos, Operaria Qualificada de

2. a Classe, Agente n.° 88954569, colocada na Administrate 
Municipal do Cubal, a seu pedido.

O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, a 1 de 
Agosto de 2014. — O Govemador, Isaac Francisco Maria 
dos Anjos.

Despacho n.° 4734/14
de 17 de Novembro

Ao abrigo da disposifSo constante do n.° 2 artigo 32 • 
do Decreto n.» 25/91, de 26 de Junho, publicado no Diario 
da Republica n.» 27, 1 .■ sdrie, sobre a extin^o da relacSo 
juridica de emprego. Y

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da 

competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19 • 
da Lei n." 17/10, publicado no Diario daRepMica n.“ 142,

_

!»serie, de 29 de Julho de 2010 - Lei da Organi I 
Funcionamento dos Orgaos da Administrate Lori 2 I 
Estado, determina o seguinte: .

E Epafrodito Dote Cangungd, Operario Qualify
2? Classe, Agente n.° 88948675, eolocado na Administt^ 
Municipal do Cubal, a seu pedido. ’

0 presente Despacho entra imediatamente em vigor * I 

Publique-se.
Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, a | 

Agosto de 2014. — 0 Govemador, Isaac Francisco Maria ' 

dosAnjos.

Despacho n.° 4735/14
de 17 dc Novcmbro

Ao abrigo da disposipao constante do n.° 2 do artigo 32.° 
do Decreto n.° 25/91, de 26 de Junho, publicado no Diario 

da Republica n.° 27, Ja serie, sobre a extin^So da relate 
juridica de emprego. •

0 Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19.® 
da Lei n.° 17/10, publicado no Diario da Republica n.° 142, 
l.a serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organizapao e 

• Funcionamento dos Orgaos da Administrapao Local do
Estado, determina o seguinte:

E JoSoTchibanza Elias Leon, Tecriico Medio de 3.a Classe, 
Agente n. 88951016, eolocado na Administrate Municipal 
do Cubal, a seu pedido.

O presente Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se. .
Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, a l<*e 

dosAnjos 2014 ° Goive’Tlador> ,saac Francisco Maria

x-


