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Pre£o deste numero - Kz: 130,00

Toda a corrcspondcncia, quer official, quer 
rclaliva a anuncio e assinaturas do «Diario 
da Republican deve ser dirigida a Imprensa 
Nacional - E.P., em Luanda, Rua Henrique de 
Carvalho n.° 2, Cidadc Alta, Caixa Postal 1306, 
www.imprcnsanaciona’ gov.ao - End. teleg.: 
«lmprcnsa».

* 0 prc^o de cada linha publicada nos Diarios 

da Republica I.® c 2.a serie e de Kz: 75.00 e para • 

a 3." serie Kz: 95.00, acrcscido do respective 

imposto do selo, dependendo a pubiicapao da 

3." serie dc deposito previo a efcctuar na tesouraria 

da Imprensa Nacional - E. P.

ASSINATURA

• Ano
As tres series .........................Kz: 470 615.00
'A l.aserie ...............Kz: 277 900.00
A 2.a serie ........... Kz: 145500,00

A 3.a serie .....................  Kz: 115470.00
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Rua Henrique de Carvalho n.° 2 

e-mail: imprensanacional@imprensanacional.gov.ao 
Caixa Postal N.° 1306
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CIRCULAR
Excelentissimos Senhores,

Temos a honra de convida-los a visitor a pagina da internet 
no s/fe www.imprensanacional.gov.ao, onde podera online ter 
acesso, entre outras informa^oes, aos sumarios dos conteudos 

do Didrio da Republica nas tres Series.

Havendo necessidade de se evitarem os inconyenientes 

que resultam para os nossos servigos do facto de as respec
tivas assinaturas no Didrio da Republica nao sefem feitas 

com a devida oportunidade; ...
Para que nao haja interrup?ao ho fornecimento do Didrio 

R . ^^epi/6/Zca aos estimados clientes, temos a honra de infor-

I

ma-los que ate 15 de Dezembro de 2014 estarao abertas as 
resPectivas assinaturas para o ano 2015, pelo que deverao 
providenciar a regulariza^ao dos seus pagamentos junto dos 

nossos servigos. • * =
1- Enquanto nao for ajustada a nova tabela de pre^os a

cobrar pelas assinaturas para o fornecimento do D.iario - ■ n i ~ r * • J /• * •
M*. p.„ . .no de 2015, p.®n>,. ««■'»

Ser cobrados os pre?os em vigor, acrescidos do Imposto Despacho Conjuntoh,” 5008/14: 

Consumo de 2% (dois porcento):
As 3 series .................. Kz: 470615,00

• l.as^ ..................................... :......... Kz:277900,00

..........Kz:115470,00

2- TSo logo seja publicado o pre?o definitive os ■ . .
es terSo o nrazo de 45 (auarenta e cinco) dias para fl Despacho n.° 5009/14: . a

a dif* P a^° de 45 ^qUa rar a continuidade do Transfere Rosfirio Gustavo Ferreira de Ceita para o cargo de Consul
,reren?a apurada, visando assegurar u da RCpublica de Angola no Rio de Janeiro, Republica

Ornecimento durante o periodo em referenda. ■ Federative do Brasil. • ? .
3- As assinaturas serao feitas apenas em regim.

4. Aos pre?os mencionados no n.° I acrescer-se-a um 
valor adicional para portes de correio por via normal das 
tres series, para todo o ano, no valor de Kz: 95.975,00 que 
podera sofrer eventuais altera^oes em fun^ao da flutua?ao 
das taxas a praticar pela Empresa Nacional de Correios de 
Angola-E.P. no ano de 2015.

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

Observances:
■ a) Estes pregos poderao ser alterados se houver 

uma desvalorizagao da moeda nacional, numa 
propornao superior a base que determinou o 

4 seu calculo ou outros factores que afectem 
consideravelmente a nqssa estrutura de custos: 

b) As assinaturas que forem feitas depots de 15 de 
Dezembro de 2014 sofrerao um acrescimo aos 
prenos em vigor de uma taxa correspondente a 

15%.

SUMARIO

------ -
Nomeia Manuel do Nascimento Junior para as funtjdes de Adido 

Comercial da Republica de Angola na Republica da Itilia, com esta
tuto Diplomatic© de Conselheiro. — Revoga o Despacho Conjunto 
n.° 449/14, de 19 de Junho, dos Ministros das Rela^dcs Exteriores 
e do Comdrcio.

Ministerio dos Relocoes Exteriores ■
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Ministerio das Finances

Despacho n.® 5010/14: no Insliluto dc Propos e
Abre o Concurso Publico Extemo de Ingrtsso mCmbros

Concorrcncias para o provimento dc vagas c g 

doJuri. • . .

DC Dacula Amdnt Mutumi, Mbtorista de Pcsados Principal, para efei- 

tos de re forma. .

Despacho n.® 5012/14:
Dcsvincula Mateta Kaluscviko, Assessor, para clcitos dc relorma.

Despacho n.® 5013/14:
Dcsvincula Lino Jose Maria, Tecnico Especialista Principal, para clci

tos dc relorma.

Despacho n.® 5014/14:
Dcsvincula Maria Alice Narciso, Aspirante, para efeitos de reforma.

Despacho n.® 5015/14:
Dcsvincula Serafina Antonio Rodrigues Faria Junior Bendinha, 

Asscssora Principal, para efeitos dc reforma.

Despacho n.® 5016/14:
Dcsvincula Maria Ofelia Rodrigues dc Gouveia, Asscssora Principal, 

para efeitos de reforma.

Dcspacho'n.® 5017/14:
Dcsvincula Adclia Susso Avelino Chilumbo, Tecnica Media dc 3.a Classe, 

para efeitos de reforma.

Despacho n. 5029/14:
l-xoncra Antonio Rosa do cargo de Direclnr „ |

Dcsporlos de Luanda. I
Despacho n.® 5030/14: ^1

Nomcia Rosa da Fonseca Vieira Bessa de C I
Dircctora do Gabinete Provincial de Saude da 0 M 

Despacho n.° 5031/14: °V’nciadc|^|

Transfcrc e integra o pessoal c o patrimonio da See 
na Secrctaria Geral; do Centro dc Document?' 

Direcpao Provincial da Comunicato Social no Gab 
dc Comunicato c Imagem; do Gabinete dc Estudo "a'P^ 
c da Direcpao Provincial de Organizato c'i!S 

Administrate no Gabinete Provincial dc Estudos P| 
Estatistica; das Directs Provincials das Actividades 
do Desenvolvimento Rural e Pescas, da AdminisiraXT^ 

Emprego c Seguranga Social, dc Assistencia e Ac?ao Sochi 
Amigos Combatentes c Veleranos da Patria e da FamiliacPrtm 
da Mulher no Gabinete Provincial para o DcscnvohhJ 

Inlegrado; das Di recedes Provincials dos Servins Comunitft 
e Ambienle, de Energia e Aguas, de Fiscalizatfo, da llabii^ 
dc Planeamento c Gestao Urbana, de Trafego e Mobilidafet 
de Obras Publicas c Infra-Estruluras no Gabinete Provincial i 
Infra-Estruluras c Servicos Tecnicos; das Dircctjoes Provmas 
da Educa^ao de Luanda, da Cultura e da Juventude c Despots 
no Gabinete Provincial dc Educaijao; e da Direcpao Provinciali 
Saude no Gabinete Provincial de Saude. . ;

Despacho n.® 5018/14:
Desvincula Samuel Hana, Escriluriirio-Daciilografo, para efeitos dc 

reforma.

Despacho n.® 5019/14:
Desvincula Guilhermina Joao Miranda, Tecnica Mddia dc l.a Classe, 

para efeitos de reforma.

Despacho n.® 5020/14:
Desvincula Pascoal Alberto Quitembo, Tecnico Medio de 3.a Classe, 

para efeitos de reforma.

Despacho n.® 5021/14:
1

. Departamento de Estudos Juridicos e Produce Normaliva do 
Gabinete Juridico.

Despacho n.® 5022/14:
Transfere Julicta Ernesto Builo Chita, Tecnica Superior de 2’ Classe • 

do Ministerio da Administrate Publica, Trabalho e Seguranca — .... —

Humans™ coloca^ono Gabinetede Recuraro ' determinant

MINISTERIOS DAS RELACOES 
EXTERIORES E DO COMERCIO

Despacho Conjunto n.° 5008/14
de 1 dc Dezembro

Nomeia Marcio de Jesus Lopes Daniel para o cargo de Chefe de Em conformidade com OS poderes del®^^

’ ............... Presidente da Republica’ nos termos do ar ig
Constituipao da Republica de Angola e de acor^ 
n.° 2 do artigo 6.° do Decreto n.° 35/02, de

Os Ministros das Relapoes Exteriores e, rneadop^’^I— E Manuel do Nascimerito Junior no^oinerc‘rf 
comissao de servipo, exercer as funpoes de . comes*0 
da Republica de Angola na Republica a . ’ 
Diplomatic© de Conselheiro. 0|a deve’

2.° A Embaixada da Republica aCredi*°r’ j
dos Orgaos e Organismos Oficiais do s 
formalizar a acredita?ao do Adido Comerci 0 449/I» ;

3? - E revogado o Despach° S EXte^6; I 
de 19 de Junho, dos Ministros das Ke v j
Comercio. • media^16

4.° — O presente Despacho entra 1 ; «

vigor. ’'J

Publique-se/ ■ •_ ,
' Luanda, aos 12 de Novembro de 2014-

O Ministro das Relapoes Exteriores, 
Pinto Chikoti. , . E c6rci0

A Ministra do Comercio, Rbsa

Matos, * •

Ministerio da Geologic e Minas
Despacho n.® 5023/14: •* .

Promove Cremilde das Dores das Chagas Rangel'para a categoria de 
Tecnica Media Principal de 1.3 Classe. g a de

Despacho n.® 5024/14:
Promove Dias Antdnio Francisco para a categoria dc Assessor Principal.

Despacho n.® 5025/14:
• Pro™rincip^° ^uard°Para a d® Ticnico Superior

Governo Provincial de Luanda
Despacho n.® 5026/14:

Exonera Elias Chinguli de Oliveira do cargo de Director i>. • • ,
. Organizato eModemizatoAdmihist^tiva ^'"oal da

Despacho n.® 5027/14:
Exonera Eduardo Costa Gabriel do cargo de Di™- n . - 

Habitato. " or Provincial da

Despacho n.® 5028/14:
f Exonera Baptista Ad2o Correia do careo de Directs d • .

Antigos Combatentes e Veleranos da Pdtria de Luand r°V,nC,al dos
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ministerio das RELATES EXTERIORES 2-- P.d.m ,„c,M 
de Ingresso no portal de candidaturas do Ministerio das 
Finangas www.rh.minfin.gv.ao, todos os cidadaos angolanos 

que preencham qs requisitos gerais e especificos, constantes . 
do artigo 11.° do Decreto Presidencial n.° 102/11, de 23 de 
Maio, conjugado com o artigo 5.° do Decreto n.° 25/91, 
de 29 de Junho', conforme abaixo se descreve:

Possuir idade compreendida entre 18 e 35 anos, 

com excepgao das situagoes previstas no 
Decreto n.° 6/08, de 10 de Abril;

Habilitagoes liter^rias requeridas para as categorias 

em concurso; •
Possuir sanidade mental e capacidade fisica para o 

desempenho das fungoes a que se candidata, 
a ser provado em caso de resultar apurado; 

Idoneidade civil;
Situagao militar regularizada; 
Aptidao fisica.

3. ° — As Candidaturas para o Concurso de Ingresso 
sejam apresentadas no prazo de 20 (vinte) dias corridos a 
contaf da data de publicagao do Aviso de Concurso Publico.

4. ° — As Iistas de candidaturas, assim como o resultado 
do concurso serao publicados no jornal de Angola e no por
tal do Ministerio das Finangas.

5. °— Que o Concurso Publico Extemo de Ingresso seja 
realizado na modalidade de provas de conhecimentos, teo-

'. ricos e/ou praticos, complementados por entrevistas para 
preenchimento daquelas vagas e das que vierem a verificar- K 
-se no prazo de validade do concurso fixado, que nao exce- 
dera os 12 meses coritados da data da publicagao da lista de 

classificagao final.
6. ° — Para 0 disposto nos numeros anteriores sao desig- 

• nados para integrar 0 Jun dos'Concursos de Ingresso Extemo
Tendo sido aferidas vagas de admissSo para realizagao os seguintes membros:

dos Concursos Publicos acima mencionados em 2014, 
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 disposigoes combinadas dos n.os I e 4 do artigo 2. 

do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, 

alinea j) do n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Organico 

do Ministerio das Finangas, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 299/14, de 4 de Novembro, determino.

I-0-— E aberto o Concurso Publico Extemo de Ingress ,
no Institute de Pregos e Concorrencias para 0 provimento est^|ecido upi prazo de 5 (cinco) dias uteis, para que o 

j(in assegure a organizag&o dos referidos Concursos. .
g o__ _ Que as provas se realizem em local, data e hora a.

fixar oportunamente.
9 0 _ o presente Despacho entra imediatamente em 

vigor. •

Publique-se.

Luanda, a 1 de Dezembro de 2014.

’ O Ministro, Armando ManueL

Despacho n.° 5009/14
dc I dc Dezembro • 1

Em conformidade com os poderes delegados pelo

i presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da

Constituipao da Republica de Angola, e de acordo com a 

alinea Qdo artigo 4.° do Decreto Presidencial n.° 171/13, 

de 29 de Outubro conjugado com artigo 23.° do Decreto 

Presidencial n.° 209/11, de 3 de Agosto e artigo 4.° do 

Decreto Exucutivo n.° 47/10, de 12 de Maio, determino:

E transferido o Conselheiro Rosario Gustavo Ferreira 

de Ceita, para em comissao ord inaria de sefvigo exercer 0 

cargo de Consul Geral da Republica de Angola ho Rio de 

Janeiro, Republica Federativa do Brasil, a partir da data da 

sua apresentagao.

Publique-se.

Luanda, aos 5 de Novembro de 2014.

O Ministro, Georges Rebelo Pinto Chikoti.

MINISTERIO DAS FINANCAS

! Despacho n.° 5010/14
| de 1 dc Dezembro

r Considerando a necessidade de.abertura do Concurso

r Publico Extemo de Ingresso no Institute de Pregos e. ■ 
Concorrencia para prpvimento de lugares no quadro de

j . Pessoal do referido Institute;

Octavio Tombe Quimbuila Capita — Director Natio
nal de Recursos Humanos, Presidente;

Hermgnegildo Cardoso Gaspar—Assessor Principal, 
Vice-Presidente;

Antonio Gaspar Cosme — Assessor Principal, Vogal; 
Feliciana Teresa — Assessor Principal, Vogal;
Joana Mateus Antonio — Assessor Principal, Vogal 

Suplente; .
Emilia das Dores Silva Manuel — Assessor Princi

pal, • Vogal Suplente.'
7 0__ para efeito do disposto nos numeros anteripres e

-

das seguintes vagas:

10 (dez) vagas para a categoria de Tecnico up 

de 2.a Classe, da Carreira Tdcnica Superl0r 

Regime Geral; .. . . \arjasse
5 (cinco) vagas para a categoria de Tecnico e , 

da Carreira Tecnica do Regime Gera, . •

16 (dezasseis) vagas para a ^^cnica M^dia 

Medio de 3.“ Classe, da Carreira 

do Regime Geral.

http://www.rh.minfin.gv.ao
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Despacho n.° 5011/14
dc I dc Dezembro

• Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos tennos do artigo 
Constituipao da Republica de Angola e de acordo com as dis-

• posipoes combinadas dos n.os I e 4 do artigo 2:° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do 

? n.° I do artigo 4.° do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finanpas, aprovado pelo Decreto Presidencial n. 299/14, 

de 4 de Novembro, determino:
1 ,°—E Antonio Mutumi, Motorista de Pesados Principal, 

desvinculado dos servipos, para efeitos de re forma, nos ter
mos do n.° 1 do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de

Junho. x
2.° — Este Despacho entra em vigor na data da publi- 

capao.

Publique-se. '

. Luanda, aos 24 de Novembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel. . '

Despacho n.° 5012/14 
de 1 de Dezembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituipao da Republica de Angola e de acordo com as dis- 

( posipoes combinadas dos n.os I e 4 do artigo 2.° do Decreto 

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

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finanpas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 299/14 

de 4 de Novembro, determino:

1. ° — E Mateta Kaluseviko, Assessor, desvinculado 

dos servipos, para efeitos de reforma, nos termos do n.° 1 

do artigo 32.°.'do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

capao.

Publique-se. .

Luanda, aos 24 de Novembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 5013/14 
de I de Dezembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.0 da 

. Constituipao da Republica de Angola e de acordo com as dis- 

posipoes combinadas dos n.” 1 e 4 do artigo 2.° do Decret 
Presidencial h.’ 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d/do 

[ n.» 1; do artigo 4.°, do Estatuto Organico do Ministdrid’das 

Finanpas, aprovado pelo. Decreto Presidencial n.° 299/14 
I de 4 de Novembro, determine:. ’

--------- --------------------- -—

1--B Lino Jose M.ri,.TSc„iM&

desvinculado dos servipos, para efeitOs de Stap%

11105 do n.° 1, do artigo 32.°, do Decreto

Junho.

2.o - Este Despacho entra em vigor na dala . 

capao. . aPubli.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Novembro de 2014

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 5014/14 
dc I dc Dezembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137’da 

Constituipao da Republica de Angola e de acordocomasdis- 

posipoes combinadas dos n.os I e 4 do artigo 2.°, do Decreto 

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

n.° I, do artigo 4.°, do Estatuto Organicodo Ministeriodas 

Finanpas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 299/14, 

de 4 de Novembro, determino:
1, ° — E Maria Alice Narciso, Aspirante, desvinculada 

dos servipos, para efeitos de reforma, nostennosdon. I,do 

artigo 32.°, do Decreto n.° 25/9I, de 29 de Junho.
2. ° — Este Despacho entra em vigor na data da publi- 

capao. .

Publique-se. -

Luanda, aos 24 de Novembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 5015/14
deldeDezembro doS pelo .

. Em conformidade com os poderes- 1
Presidente da Republica, nos termos j

Constituipao da Republica de Angola e de aco peert10 

posipoes combinadas dos n.os 1 e 4 do artig^ ^|jnea d) I 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e |

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Organico .^^<>299^’ j 
Finanpas, aprovado pelo Decreto Presidenc I

4 de Novembro,.determino: . paria ° - *

I-; - 6 Serafin. Antonio 

Bendinha, Assessora Principal, desvm ° artig0 

para efeitos de reforma, nos term'os do n. 

Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho. < data
2.° — Este Despacho entra em vig°r 

capao.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Novembro de 2014-

O Ministro, Armando
J
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Despacho n.° 5016/14 
de 1 de Dezembro

, conformidade com os poderes delegados pelo 
^dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
jT^tuipao da Republica de Angola, e de acordo com as 
’^osipoescombinadasdosn.os 1 —- — ■ -

{presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea d), do. 
|flo | do artigo 4.° do Estatuto Organico do Ministerio das- 

• Finanfas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 299/14, 
je4de Novembro, determino: ' <
IE Maria Ofelia Rodrigues de Gouveia, Assessora 

' principal, desvinculada dos servifos, para efeitos de reforma, 
nos termos do n.° 1 do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, 

de 29 de Junho.
f 2.°— Este Despacho entra em vigor na data da publi- 

capao. • • ‘ .

f Publique-se. *' • :

Luanda, aos 24 de Novembro de 2014.

0 Ministro, Armando Manuel.

E Samuel Hana, Escriturario-Dactilografo, desvin-. 
u ado dos servipos, para efeitos de reforma, nos termos do 

n. I do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

Despacho entra em vigor na data da publi- 
combinadasdosn.os 1 e4doartigo2.°doDecreto’ ca?2°- ' ••

Publique-se. • .

Luanda, aos 24 de Novembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

Despacho n.° 5017/14 
dc 1 dc Dezembro

Despacho n.° 5019/14 
dc 1 dc Dezembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituipao da Republica de Angola, e de acordo com as 

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

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

h.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finanpas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 299/14, 

de 4 de Novembro, determine:
■ » ■ ■ * •

. 1. E Guilhermina Joao Miranda, Tecnica Media de
j. Em conformidade com os poderes delegados pelo j a ciasse, desvinculada dos servifos, para efeitos de

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da ■ ■■ . 0 i jx n o a n
: ,pAn ... . w * 6 j. reforma, nos termos do n.° 1 d<5 artigo 32.° do Decreto
y constituigao da Republica de Angola e de acordo com as dis- o

posi^des combinadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto n’ ^5 91, e e un o.

Presidencial n.<> 6/10, de 24 de Fevereiro, e daalinead)do . 2. Este Despacho entra em vigor na data da publicado. . 

n< J do artigo 4.° do Estatuto Organico do Ministerio das . Publique-se.
Pinan^as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.°299/14, de . _ nnizi

Novembro, determino: ... Luanda, aos 24de Novembro de 2014.

- E Adelia Susso Avelino Chilumbo, Tecnica O Ministro, Armando Manuel. 

^ledia de 3,a Ciasse, desvinculada dos servipos, para 

; e^itos de reforma, nos termos do n.° I do artigo 32.° do 

hereto n.° 25/91, de 29 de Junho.

2.° _ 

^o.

Publique-se. ' ’

Luanda, aos 24 de Novembro de 2014.

O Sinistro, Armando Manuel.

Despacho n? 5020/14 
de l de Dezembro

~ _ . , ■ Em conformidade com os poderes delegados pelo
Este’Despacho entra em vigor na data da publi-

H 5 . presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da

Constituigao da Republica de Angola, e de acordo com 

as disposipoes combinadas dos n.05 1 e 4 do artigo 2.°. 

do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e 

da alinea d) do n.° l.do artigo 4.° do Estatuto Organico 

do Ministerio das Finanpas, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 299/14, de 4 de Novembro, determino:

1. E Pascoal Alberto Quitembo, Tecnico Medio deDespacho n.° 5018/14 
de I de Dezembro .

conformidade com os ]

n.° 25/91, de 29 de Junho.

2. Este Despacho entra em vigor na data da publicapSo.

Publique-se.

„ * “nromidade com os poto J -Ctose. dcsvM.lmio dos servi.os.^m .Wos do

d. KcpMc, do srt80 .37.- da .os rtrmos do o. , do .n.go 32. do Dscr.,0

°nst,‘ui?ao da Repiiblica de Angola, e de acordo com as 

pS|5Os'?8es combinadas dos n.osI e 4 do artigo 2?do Decreto • . 

t^'^ncial n,°6/io, de.24 de Fevereiro, edaalinead)do .

Pina art'8° 4 ° d0 Estatut0 G^Snic0 do Minis^rl° d“ Luanda, aos 24 de Novembro de 2014. 

de 4?aS’ aprovado Pelo Decreto Presidencial 'n.° 299/1 , Ministro, Armando Manuel.

e Novembro, determino: \ ?
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Despacho n? 5021/14 
de I de Dezembro

Em conformidade com os poderes deletes pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137. 

Constituicao da Republica de Ango a, e e Decret0 
disposipoes combinadas dos n.“ 1 e 4 do artigo 2 do Decreto 
Presidencial n.°6/IO, de 24 de Fevereiro, e das ahneas d) e 1) 

do n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Organico do Ministerio das 

Finanpas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.°299/l4, de 

4 de Novembro, determino:
l.o _ E Marcio de Jesus Lopes Daniel nomeado para, 

em comissao de servico, exercer o cargo de Chefe de 
Departamento de Estudos Juridicos e Produto Normativa 

do Gabinete Juridico.
2.° — Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. ' .
✓

Luanda, aos 25 de Novembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

T 
vago, criado ao abrigo do Decreto p 
de 3 de Dezembro, com efeitos a/^cial.,,, I 

de 2013. •

Publique-se.

Luanda, aos 26. de Agosto de 2013 

O Ministro, Francisco Manuel Monter ._____
Despacho n.° 5024/14 

dc 1 de Dezembro

Por conveniencia de servipo publico, nos 
artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho”*11 

da Faculdade que me e conferida nos termos doafaj 

da Constituicao, determino: • 1

E Dias Antonio Francisco; Assessor, promovido^ 
termos do artigo 24? do Decreto-Lei h;° 12/94, de|* 

Julho, para a categoria de Assessor PrincipalJugan-^ 

criado ao abrigo do Decreto Presidencial n.° 230/12, deft 

Dezembro, com efeitos a partir de 4 de Junhode2011

• Despacho n.° 5022/14 
dc 1 dc Dezembro

Publique-se.

Considerando que a mobilidade do pessoal prevista no 
artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, pode asse- 
gurar-se por conveniencia da Administrate;

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 disposisoes combinadas dos n.os 1 e 4, do artigo 2? do 
Decreto Presidencialn? 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alinea ' 
d) do n? 1 do artigo 4? do Estatuto Organico do Ministerio 
das Finan£as, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 299/14, 
de 4 de Novembro, determino:

1 ? — E Julieta Ernesto Builo Chita, funcionaria provida 
na categoria de Tecnica Superior de 2? Classe, da Carreira 
Tecnica Superior, transferida do Ministerio da Administrate 
Publica, Trabalho e Seguranca Social para este Ministerio, 
com colocato no Gabinete de Recursos Humanos.

2? Este Despacho entra imediatamente em vigor.

• Publique-se. ,

Luanda, aos 24 de Novembro de 2014.

O Ministro, Armando Manuel.

MINISTERIO DA GEOLOGIA E MINAS

Despacho n." 5023/14 
de I dc Dezembro '

Por conveniencia de servipo publico, nos term™ 
artigo 24.°, do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho P d 

da Faculdade que me e conferida nos termos do art’ieo nT’ 

da Constitui to, determino: 5 J '•
E Cremilde das Dores das Chagas Raneel tz. • 

Mddia Principal de 2/ Classe, promovida noltermosT 

artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho d° 

categoria de Tecnica Media Principal de 1 ■ Classe

Luanda, aos 26 de Agosto de 2013.

O Ministro, Francisco Manuel Monteiro de Que'int

Despacho n? 5025/14
dc 1 de Dezembro

Por conveniencia de Servipo Publico, nostem®* 

artigo 24? do Decreto-Lei n? 12/94, de 1 de Julh» 

da Faculdade que me e conferida nos termos do 

da Constituito, determino: , Superi°r *

E Joao Eduardo Tomas, •
2? Classe, promovido nos termos 0 
Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho» P > 

ria de Tecnico Superior Principa, 

ao abrigo do Decreto Presidencia m ^.pevefeir° 
Dezembro, com efeitos a partir de 

2013.

Publique-se. ; ' I

Luanda, aos 26 de Agosto de 2013- J

O Ministro, Francisco Manuel Mon

GOVERNO PROVINCIAL Dt J

Despacho n.° 5026/14 

dc | dc Dezembro
Por conveniencia de servifo; , erI) vig0^^^

Considerando que, com a entra ,8lhr0, for81” 11 

Presidencial n.° 293/14, de 21 de 

servisos desconcentrados do Gove > ga b) ,

Tendo em conta o disposto n® 
artigo 14? do Decreto-Lei n? 12/ 1
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2. Este Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se. ,

Gabinete do Govemador Provincial de Luanda, aos 17 de 

ovembro de 2014. 0 Govemador, Graciano Francisco 
Domingos. . '

! k Govemador Provincial, nos termos da’ alinea d) 
rtigo l9° da Le' n‘° l7/l0’ de 29 de Julho — Lei 

%rganizat° e do Funcionamento,'dos Orgaos da. 

! dniii'is*ra^'° Local do Estado, determina o seguinte: : 
iA | E Elias Chinguli de Oliveira exonerado do cargo 

Director Provincial da Organizagao e Modemizato 

’’Administrativa, para o qual havia sido nomeado por 

J pespachon.0 87/12, de 26 de Abril, 
f 2 Este Despacho entra imediatamente em vigor.

| Publique-se.

/ Gabinete do Governador.Provincial de Luanda, aos 17 de

; Novembro de 2014. — O Govemador, Graciano Francisco servigos desconcentrados do Govemo Provincial de Luanda; 

Domingos. Tendo em conta o disposto na alinea b) do n.° I do

Despacho n.° 5029/14 
de l de Dezembro

Por conveniencia de servigo; •
Considerando que, com a entrada em vigor do Decreto 

Presidencial n.° 293/14, de 21 de Outubro, foram extintos os

Despacho n.° 5027/14 
dc 1 dc DczcmbrO

Tendo em conta q disposto na alinea b) do n.° I do 
artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

0 Govemador Provincial, nos termos da alinea d) 
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho —’Lei 
da Organizapao e do. Funcionamento dos Orgaos da 
Administragao Local do Estado, determina o seguinte:

1. ' E Antonio Rosa exonerado do cargo de Director 
Provincial da Juventude.e Desportos de Luanda, para o qual 
havia sido nomeado por Despacho Intemo n.° 014/N.E/ 

, de 11 de Janeiro.GAB.GOV/O7
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. ’

Gabinete do Govemador Provincial de Luanda, aos 17 de 
Novembro de 2014. — O Govemador, Graciano Francisco 
Domingos. . ■ . ' , •

Por conveniencia de servigo;

h Considerando que, com a entrada em vigor do Decreto - 
Presidencial n.° 293/14, de 21 de Outubro, foram extintos os 

!■ servigos desconcentrados do Governo Provincial de Luanda; 
| Tendo em conta o disposto na alinea b) do n.° 1 do 

: artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de I de Julho;

0 Govemador Provincial, nos termos da alinea d) 
: do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
s da Organizagao e do Funcionamento dos Orgaos da 

•' Administragao Local do Estado, determina o seguinte:

E Eduardo Costa Gabriel exonerado do cargo de 
Director Provincial da Habitagao, para o qual havia sido 

nomeado por Despacho n.° 100/12, de 21 de Maio.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.

, Gabinete do Govemador Provincial de Luanda, aos 17 de 
I Novembro de 2014. — O Govemador, Graciano Francisco 
L. Don"ngos. •

Despacho n.° 5030/14 
de I de Dezembro ’ .

Por conveniencia de servigo;
O Govemador Provincial, nos termos da alinea e) 

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organizagao e do funcionamento dos Orgaos da 
Administragao Local do Estado, determina o seguinte:

. 1. E Rosa da Fonseca Vieira Bessa de Campos nomeada 
para em comissao de servigo exercer o cargo de Directora do 
Gabinete Provincial de Saude da Provincia de Luanda.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor. 

.'■Publique-se.

• Gabinete do Govemador Provincial de Luanda, aos 17 de

E - Despacho n.° 5028/14
£ de I dc Dezembro

| Pbr conveniencia de servigo;

pr Cons,derando que, com a entrada em vigor do Decreto

’ sen .^enc*a* n-°293714, de21 deOutubro,foram extintosos.. _ .□ 2014 —O Govemador, Graciano Francisco

gg." ; /■
; endo em conia o disposto na alinea bj do n-° I dov . , _________

14.°do Decreto-Lei n.° 12/94, de l de Julho, . .
I* Provincial, nos ..-os da .«■» “TSi.”'''4

, artlgo 19.0 da Lei -0 17/10.'de 29 de Julho — Lei . . .
’ Or8ani2a^0 e d0 Funcionamento dos OrgSos da ; Considerando que por Decreto Presidencial n.» 293/14 
<ln’ini«ra?ao Local do Estado determinao seguinte: de2) deOutubro,referenteaOrgamzataoeFunaonamento

r sbi? 6 Batista Ad2o Correia exonerado do cargo de 6rg3os da Administrate Local do Estado na Provincia 

h * ?r Provil*ial dos Antigos Combatentes e Veteranos foi revOgado 0 Decreto Presidencial n.» 2.76/11

| dq, Luanda, para o qual havia sido nomeado por 3| de outubro que aprova o Estatuto do Govemo
| ' 4?PaCho inferno n.° 63 T NE/GAB.GQV/09, de Provjncial de Luanda;

^mbro.’ ... ’ • ■■ • ■ . • .

GAB.GOV/O7
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Considerando que a revogatfo do Decreto Presidencial 

n.° 276/11, de 31 de Outubro determinou a extm?ao dos ser

ves desconcentrados do Governo Provincial de Luanda; 

' Havendo necessidade.de se proceder a transference do 

pessoal e do patrimonio dos services desconcentrados extm- 

tos para os servigos de apoio tecnico ora criados,

O Governador Provincial, nos termos da alinea b) 

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10 de 29 de Julho, sobre 

a Organizapao e Funcionamento da Administragao 

Local do Estado, conjugado com o n.° I do artigo 8.° 

do Decreto Presidencial n.° 293/14, de 21 de Outubro, 

determina o seguinte:

1. E integrado na Secretaria Geral o pessoal e o patrimo

nio da Secretaria do Governo.

2. Sao integrados no Gabinete Provincial de Comunicapao 

e Imagem o pessoal e o patrimonio do Centro de Documentapao 

e Informagao e da Direcpao Provincial da Comunicapao 

Social.

' 3. Sao integrados no Gabinete. Provincial de Estudos, 

Planeamento e Estatistica o pessoal e o patrimonio do 

Gabinete de Estudos e Planeamento e da Direcpao Provincial 

de Organizapao e Modernizapao Administrativa.

4. Sao integrados no Gabinete Provincial para p 

Desenvolvimento Integrado o pessoal e patrimonio dos 

seguintes servipos desconcentrados:

a) Direcpao Provincial  Economicas;dasActividad.es

b) Direcpao Provincial do Desenvolvimento Rural e

Pescas;

c) Direct Provincial da Administrate Publica,

Emprego e Seguranga Social;

’ ---—I
■■ ^Directo Provincial deA • \|2

Direcpao Provincial dos 

Veterands da Patria; . '8°S(X|
j) Direcpao Provincial da Fam... ] 

Mulher. 'aeS

5.Saoin,eg„dos„„O.bi„ettPni 

e Services Teemeos o peMoal , 

servipos desconcentrados: •

a) Direc9ao Provincial dos Services I
Ambiente; • OniW4

b) Directo Provincial de Energia eAguas.. I 
cJ Direc?ao Provincial de Fiscalizafao; ’ 1
d) Direcpao Provincial da Habita^o; ' I
e) Direcpao Provincial de Planeamento e J

Urbana; - 1
J) Direcpao Provincial de Trafegoe Mobile I 
g) Direcpao Provincial de Obras Publicase lrfe| 

truturas. . '• . I
6. Sao integrados no Gabinete Provincial de EM

o pessoal e o patrimonio dos seguintes serviposdescooc&l 

trados: I
a) Direcpao Provincial da Educapao de Luanda; I
b) Direcpao Provincial da Cultura; I
c) Direcpao Provincial da Juventude e Desportos. I

7. E integrado no Gabinete Provincial de Saudeom 
e o patrimonio da Direcpao Provincial de SaudedeLu^l

8. Este Despacho entra imediatamente ejn vigor. I

Publique-se. I1 UU1 _ |

* Gabinete do Governador Provincial de^

Luanda, aos 17 de Novembro de 2014. i

Graciano Francisco Domingos. t
• ' ’ . I

0 GoW^I.

[

necessidade.de
dasActividad.es

