
8
Quinta-feira, 22 de Janeiro de 2015 H Série-N.° 15

DIÁRIO DA REPÚBLICA
ÓRGÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Preço deste número - Kz: 190,00

ida a correspondência, quer oficial, quer 

a a anúncio e assinaturas do «Diário 

jpública», deve ser dirigida à Imprensa 

nal - E.P., em Luanda, Rua Henrique de 

lho ,n.° 2, Cidade Alta, Caixa Postal 1306, 

imprensanacional.gov.ao - End. teleg.: 

rensa».

ASSINATURA

Ano

As três séries ..............................'. Kz: 470 615.00

A 1? série .................   Kz: 277 900.00

A2.asérie ..................................  Kz: 145 500.00

A 3." série ............................... Kz: 115 470.00

O preço de cada linha publicada nos Diários 

da República l.a e 2.*  série é de Kz: 75.00 e para 

a 3.’ série Kz: 95.00, acrescido do respectivo 

imposto do selo, dependendo a publicação da 

3,a série de depósito prévio a efectuar na tesouraria 

da Imprensa Nacional - E. P..

SUMÁRIO

Ministério do Assistência e Reinserção Social
>acho n.“ 461/15:
lomeia David Sapalalo Ndué para o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 
I Província do Zaire.

pacho n.® 462/15:
Nomeia João Baptista José para o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província do Uíge.

ipacho n.° 463/15:
Nomeia Correia Cumona para o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional dé Desminagem, na 

Província da Lunda-Norte.

spacho n.° 464/15:
Nomeia Higino Cossengue Dodó para o cargo de Chefe da Brigada 

de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província da Lunda-Sul.

spacho n.° 465/15:
: Nomeia Miguel Bartolomeu Domingos para o cargo de Chefe da Brigada 

de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província do Cuanza-Norte.

espacho n.° 466/15:

Í
 Nomeia Marcos Atanácio Gilberto para o catgo de Chefe da Brigada 

de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província de Malanje.

(espacho n.® 467/15:

Í
 Nomeia Bemardo Neves para o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província do Bengo.

)espacho n.® 468/15:
j Nomeia Moisés Inácio Tchikasu para o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província do Moxico.

Despacho n.® 469/15:
Nomeia António da Costa para o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província do Bié. .

Despacho n.° 470/15:
Nomeia José Avindo para o cargo de Chefe de Esquadra da Brigada 

de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província do Bié.

Despacho n.® 471/15:
Nomeia José da Silva Mango para o cargo de Chefe de Segurança 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província de Benguela.

Despacho n.° 472/15:
Nomeia Jorge Francisco Neto para o cargo de Chefe de Segurança da 

Brigada de Desminagem Manual Neto do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província de Benguela.

Despacho n.® 473/15:
Nomeia Jacinto Catchiyaya para o cargo de Chefe de Segurança 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de • 

Desminagem, na Província da Huíla.

Despacho n.° 474/15:
Nomeia José Gonçalves Mendonça para o cargo de Chefe de Segurança 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província da Huíla.

Despacho n.® 475/15: •
Nomeia Maurício Simão Samba para o cargo de Chefe de Segurança 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do Cunene.

Despacho n.® 476/15:
Nomeia José Felicidade Inácio para o cargo de Chefe de Segurança 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto NaJonal de 

Desminagem, na Província do Cunene.

Despacho n.° 477/15:
Nomeia João Ernesto para o cargo de Chefe de Segurança da Brigada 

de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província do Cuando Cubango.

Despacho n.® 478/15:
Nomeia Domingos José Francisco Ferreira para o cargo de Chefe de 

Segurança da Brigada de Desminagem Mecânica do Instituto 

Nacional de Desminagem.

Despacho n.® 479/15:
Nomeia Arlindo Januário Puna para o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província de Cabinda.



166

Despacho n.® 480/15:
Nomeia Luís Domingos Mugiba para o cargo de Chefe de Segurança 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província de Malanje. -

Despacho n.® 481/15:
Nomeia Domingos Amílcar António para o cargo de Chefe de 

^ Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional 

de Desminagem, na Província de Malanje.

Despacho n.® 482/15:

Nomeia Adão João Pedro Sendende para o cargo de Chefe de Segurança 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Bengo.

Despacho n.® 483/15:

Nomeia Pedro Baptista Cazanguissa para o cargo de Chefe de 
Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional 
dê Desminagem, na Província do Moxico.

Despacho n.® 484/15:

Nomeia Valdemar Paulino Chipangue para o cargo de Chefe de 
Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional 
de Desminagem, na Província do Bié.

Despacho n.® 485/15:

Nomeia José Lavanga Luís para o cargo de Chefe de Segurança 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Bié.

Despacho n.® 486/15:

Nomeia Avelino António Chipepe para o cargo de Chefe de Segurança 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Huambo.

Despacho n.° 487/15:

Nomeia Severino Buta Pinto para o cargo de Chefe de Segurança 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Huambo. • ■

Despacho n.® 488/15:

Nomeia Bemardo Constantino de Almeida para o cargo de Chefe de 
Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional 
de Desminagem, na Província do Cuanza-Sul.

Despacho n.® 489/15:

Nomeia Manuel Panzo para o cargo de Chefe de Segurança da Brigada 
de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

. Província do Cuanza-Sul.

Despacho 1° 490/15:

Nomeia Nestor Futi Capita para o cargo de Chefe de Segurança 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província de Cabinda. * .

Despacho n.® 491/15:

Nomeia Dias Sango para o cargo de Chefe de Segurança da Brigada 
' de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 

Província do Zaire.

Despacho n? 492/15:

Nomeia António Manuel Júnior para o cargo de Chefe de Segurança 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de ’ 
Desminagem, na Província do Zaire.

Despacho n.® 493/15: '

Nomeia Caetano Laurindo para o cargo de Chefe de Segurança 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Uíge.

Despacho n/ 494/15:

Nomeia Francisco Gonçalves Cangondo para o cargo de Chefe de 
Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional 
de Desminagem, na Província do Uíge.

Despacho n.° 495/15:

Nomeia Lucas Mário para o cargo de Chefe de Segurança 
de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desmir- 
Província da Lunda-Norte.

Despacho n.° 496/15:

Nomeia Wilson Agostinho Mucúta para o cargo de Chefe de Se> 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Na6> 
Desminagem, na Província da Lunda-Norte.

Despacho n.’497/15:

Nomeia José Castro para o cargo de Chefe de Segurança da 
de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desmina^ 
Província da Lunda-Sul.

Despacho n.° 498/15:

Nomeia Adelino Moisés Salicuita para o cargo de Chefe de Sep j 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacktí 
Desminagem, na Província da Lunda-Sul.

Despacho n.® 499/15:

Nomeia António Fernando Çabíe para o cargo de Chefe de Sege 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacicti 

Desminagem, na Província do Cuanza-Norte.

Despacho n.° 500/15:
Nomeia Pedro Isaac Canoma para o cargo de Chefe de Esqi 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Naciooá 

Desminagem, na Província do Bié.

Despacho n.® 501/15:
Nomeia Eneias Agostinho Ribeiro para o cargo de Chefe de bp- 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacioosli 

Desminagem, na Província do Bié.

Despacho n.® 502/15: I

Nomeia Baptista Jaime para o cargo de Chefe de Esquadra da Bntf 
de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminag^ 

♦ Província do Bié.

Despacho n.® 503/15:
Nomeia António Eduardo Calungulungo para o cargo de Chefe*  

Esquadra da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nadtf 

de Desminagem, na Província do Huambo.

Despacho n.° 504/15:

Nomeia José Maria Capoco Tizuca para o cargo de Chefe de 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Naciond i 

Desminagem, na Proyíncia do Huambo.

Despacho n.® 505/15:
Nomeia António Laurindo Chifunga para o cargo de Chefe de Pe^ 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto NacionaU 

Desminagem, na Província da Lunda-Norte.

Despacho n.® 506/15:
Nomeia Acácio Arnaldo Graça para o cargo de Chefe de Peloó 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto NacionaU 

Desminagem, na Província da Lunda-Norte.

Despacho n.® 507/15:
Nomeia José Luís Wanga para o cargo de Chefe de Pelotão da Brig^ 

de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem,^ 
Província da Lunda-Sul.

Despacho n.® 508/15:

Nomeia Ventura Domingos Eduardo para o cargo de Chefe de Peto& 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional 
Desminagem, na Província da Lunda-Sul.

Despacho n.® 509/15:

Nomeia Gaspar João Manuel para o cargo de Chefe de Pelotão da Brigai 
de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desmina tf 
Província do Cuanza-Norte. B ’
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MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA 
E REINSERÇÃO SOCIAL

Despacho n.° 461/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

213/14; de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

)rgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

lecorrente do novo, paradigma de estruturação dos 

nstitutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Residencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
jriação, reestruturação e extinção dé órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

deDirecção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n°l do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É David Sapalalo Ndué nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe da 
Brigada dê Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do Zaire.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 462/15
de 22 de Janeiro

. Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.® 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional x de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o

1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E João Baptista José nomeado para exercer, em comis

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, 

na Província do Uíge. .

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 463/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Correia Cumona nomeado para exercer, em comis

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, 

na Província da Lunda-Norte.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 464/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Ptesidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;
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Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

. Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Higino Cossengue Dodó nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província da Lunda-Sul.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

l

■

Despacho n.° 465/15 
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagêm, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no nòvo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Miguel Bartolomeu Domingos nomeado para exer

cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do Cuanza-Norte.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 466/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através dó Decreto pre< 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado oç? 

Orgânico do Instituto Nacional de DesnjjJ 

decorrente do novo paradigma de estrutura^ 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Le$ 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resi^ 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e ser\i;

Tendo em conta que da adequação resultou, opej 

a cessação da comissão de serviço dos titulares de 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea! 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 defc

Havendo necessidade de nomeação e/ou reconduçà: 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados 

Presidente da República, nos termos do artigo BT 

Constituição da República de Angola, e de acordo «s 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Mimstéiw 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Marcos Atanácio Gilberto nomeado para ex 
em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional 

Desminagem, na Província de Malanje.
2.0 presente Despacho entra imediatamente emvigoi 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Sit)

Despacho n.° 467/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidenci'- 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Esteta 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem 

decorrente do novo paradigma de estruturação 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislai 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resulto^ 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços, 

Tendo em conta que da adequação resultou, ope 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de catg$ 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b)^ 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.°.12/94, de 1 de JuM 

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução a$ 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pd° 

Presidente da República, nos termos do artigo 137.° & 
Constituição da República de Angola, e de acordo com0 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério & 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo DecreW 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
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1. É Bemardo Neves nomeado para exercer, em comis- 

j ordinária de serviço, o cargo de Chefe da Brigada de 

jsminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, 

Província do Bengo.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 468/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial
i.°  213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Jrgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 
lecorrente do novo paradigma de estruturação dos 
institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo.em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Moisés Inácio Tchikasu nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe da 
Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Moxico.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 469/15
de 22 de Janeiro

l

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, dê 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E António da Costa nomeado para exercer, em comis

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, 

na Província do Bié.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 470/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico, do Instituto Nacional de Desminagem, 
decorrente do novo paradigma de estruturação dos 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos ■ 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os. poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É José Avindo nomeado para exercer, em comissão 

ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra da 
Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Bié.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 471/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidqncial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de »Desminagem, 
decorrente do novo t paradigma de estruturação d\>s 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;
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Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da República, nos’ termos do artigo 137.° da 

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério daK 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E José da Silva Mango nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província de Benguela.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Despacho n.° 473/15 ' F
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado 

Orgânico do Instituto Nacional de 

decorrente do novo paradigma de estrutJ 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qualreJ 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e seJ 

Tendo em conta que da adequação resultou, o J 

. a cessação da comissão de serviço dos titulares de 1 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na aM 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de»

Havendo necessidade de nomeação e/ou reconduzi1 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; I

Em conformidade com os poderes delegados | 

Presidente da República, nos termos do artigo 1311

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 472/15 
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Jorge Francisco Neto nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província de Benguela.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Constituição da República de Angola, e de acordo®. 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do MinisO 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Da 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: I

1. É Jacinto Catchiyaya nomeado para exercer, eme® 

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Segw 
Brigada de Desminagem Manual do Instituto Naciooil 

Desminagem, na Província da Huíla. |

2.0 presente Despacho entra imediatamente emviá 

Publique-se. I

Luanda, aós 22 de Dezembro de 2014. |

O Ministro, João Baptista Kussumua. I

f ------

Despacho n.° 474/15 |
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto PresiW 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Esrf 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminah 

decorrente do novo paradigma de estruturação 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislai 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resulR 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviR

Tendo em conta que da adequação resultou, ope $I 

a cessação da comissão de serviço dos titulares de cm 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b)lí 

n.° 1 do artigo 14.° do*Decreto-Lei  n.° 12/94, de 1 de W

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução H 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados r| 
Presidente da República, nos termos do artigo 137. | 

Constituição da República de Angola, e de acordo cofH 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério^’ 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Dec^ 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
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1. É José Gonçalves Mendonça nomeado para exercer, 

n comissão, ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

igurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

acionai de Desminagem, na Província da Huíla.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua,

Despacho n.° 475/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial
i.°  213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Jrgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 
decorrente do novo paradigma de estruturação dos 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição dà República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Maurício Simão Samba nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 
Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 
Nacional de Desminagem, na Província do Cunene. 

, 2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

r Despacho n.° 476/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial h.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com ps poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E José Felicidade Inácio nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província do Cunene.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 477/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, • 
decorrente do novo paradigma de estruturação dos 
Institutos Públicos, estabelecido no Dècréto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É João Ernesto nomeado para exercer, em comissão 1 

ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Segurança da 
Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Cuando Cubango.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 478/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, 

de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestruturação e 

extinção de órgãos e serviços;
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Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, a 

cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos de 

Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.0174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E Domingos José Francisco Ferreira nomeado para 

exercer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe 

de Segurança da Brigada de Desminagem Mecânica do 

Instituto Nacional de Desminagem.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. ’

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.
/ •

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 479/15 
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: •
1. É Arlindo Januário Puna nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província de Cabinda.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

——- -----------

Despacho n.° 480/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto pte; 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado^ 

Orgânico do Instituto Nacional de De$^ 

decorrente do novo paradigma de estrutura^ 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual 

criação, reestruturação e extinção de órgãos

Tendo em conta que da adequação resultou, 

a cessação da comissão de serviço dos titulares 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado naafe. 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de ldel;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondu^ 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegado^. 

Presidente da República, nos termos do artigo BI' 

Constituição da República de Angola, e de acordo ti 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministéú 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Dea 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Luís Domingos Mugiba nomeado para exs 

em comissão ordinária de serviço, o -cargo de Cbeiti 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Insto 

Nacional de Desminagem, na Província de Malanje.

2.0 presente Despacho entra imediatamente enW
/

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua. |

Despacho n.° 481/15 l
dc 22 de Janeiro I

Considerando que através do Decreto Presidenc^ 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, fôi adequado o Estattí 

Orgânico do Instituto Nacional de DesminW 
decorrente do novo paradigma de estruturação ^l 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto LegisW‘1 
Presidencial n.° 2/1.3, de 25 de Junho, do qual resultoul\ 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviçoM

Tendo em conta que da adequação resultou, ope 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de carg^i 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea bm 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de JuM 

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução R 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; I
Em conformidade com os poderes delegados pM 

Presidente da República, nos termos do artigo 137.° M 

Constituição da República de Angola, e de acordo com0 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decrd° 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino*
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1. É Domingos Amílcar António nomeado para exer

cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província de Malanje.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. \

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 482/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 
decorrente do novo paradigma de estruturação dos 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Adão João Pedro Sendende nomeado para exer

cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 
Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 
Nacional de Desminagem, na Província do Bengo.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 483/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, 
de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestruturação e 

extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, a 
cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos de 
Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

' Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E Pedro Baptista Cazanguissa nomeado para exer

cer, em. comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 
Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província do Moxico.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 484/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente 
do novo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, 
estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, 
de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestruturação e' 
extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, a 
cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos de 
Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Valdemar Paulino Chipangue nomeado para exer

cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 
Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 
Nacional de Desminagem, na Província do Bié.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.'

Despacho n.° 485/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial n.° 213/14, 

de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto Orgânico do 

Instituto Nacional de Desminagem, decorrente do novo 

paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, estabele

cido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, de 25 de 

Junho, do qual resultou a criação, reestruturação e extinção 

de órgãos e serviços;
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Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, a 

cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos de 

Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do n.° 1 

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E José Lavanga Luís nomeado para exercer, em comis

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Segurança da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do Bié.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.^

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 486/15
de 22 de Janeiro .

Considerando que através do Decreto Presidencial n.0 213/14, 

de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto Orgânico do 

Instituto Nacional de Desminagem, decorrente do novo 

paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, estabele

cido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, de 25 de 

Junho, do qual resultou a criação^ reestruturação e extinção 

de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, a 

cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos de 

Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do n.° 1 

do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Avelino António Chipepe nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província do Huambo.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

-____-_____ ___ -2^00^

Despacho n.° 487/15 
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Pr - 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos pj; 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial u.» 

de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestrutur( 

extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope 

cessação da comissão de serviço dos titulares de ca$ 

Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea 

do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de. 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou reconduçà 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em. conformidade- com os poderes delegados} 

Presidente da República, nos termos do artigo 131' 

Constituição da República de Angola, e de acordo ca 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministérâ 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo D® 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Severino Buta Pinto nomeado para exer. 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe. 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do te 

Nacional de Desminagem, na Província do Huambo.

2. O presente Despacho entra imediatamente em w 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

Õ Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 488/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencv 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estais 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminag*  

decorrente do novo paradigma de estruturação 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislai 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou- 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviço*-  

Tendo em conta que da adequação resultou, ope 1$ 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de carg? 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Jul^ 

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução^, 

cargos previstos nõ novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados 

Presidente da República, nos termos do artigo 137.°^ 

Constituição da República de Angola, e de acordo cottc 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério^ 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decf^ 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino*
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| I.É Bemardo Constantino de Almeida nomeado para 

íj exercer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de
; j
: j Chefe de Segurança da Brigada de Desminagem Manual do 

u Instituto Nacional de Desminagem, na Província do Cuanza- 
|-Sul. •
I 2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

I Publique-se.

■ Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

i O Ministro, João Baptista Kussumua.
___________

! Despacho n.° 489/15
i de 22 de Janeiro

Considerando que através*  do Decreto Presidencial 

: n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

! Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo. Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Manuel Panzo nomeado para exercer, em comis

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Segurança da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do Cuanza-Sul.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.
/

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 490/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Nestor Futi Capita nomeado para exercer, em comis

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Segurança da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província de Cabinda.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 491/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos.e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado1 na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Dias Sango nomeado para exercer, em comissão 

ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Segurança da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Dèsminagem, na Província do Zaire.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. * • • >

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.
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Despacho n.° 492/15 .... 1. É Caetano Laurindo nomeado para exercer r

de 22 de Janeiro ' - são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Se ’̂

Considerando que através do Decreto Presidencial Brigada de Desminagem Manual do Instituto

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto Desminagem, na Província do Uíge. ’)(

2. O presente Despacho-entra imediatamenteem/i 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, . 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 

a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos
Despacho n.° 494/15

de 22 de Janeiro

;•
?

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do Considerando que através do Decreto Presidi 

n.° 1 do artigo 14.p do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho; " — - ‘ • -- * * ~ * ’ ’ -®

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n. 1 do artigo 4. do Estatuto Orgânico do Ministério da a cessação da comissão de serviço dos titulares de 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E António Manuel Júnior nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província do Zaire.

2.0 presente Despacho entra imediataménte em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. .

O Ministro, João Baptista Kussumua.

n? 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Est;; 

Orgânico do Instituto Nacional de Desmi^ 
decorrente do novo paradigma de estruturaçãoH 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislq] 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qualrestó 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e servi^

Tendo em conta que da adequação resultou, opel^j

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea^! 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1

Havendo necessidade de nomeação e/ou reconduçàoU 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;
Em conformidade com os poderes delegados f 

Presidente da República, nos termos do artigo 131£ 

Constituição da República de Angola, e de acordo co: 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério^. 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo DetfJp 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: |

1. É Francisco Gonçalves Cangondo nomeado paraetfy 
cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefey. 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instit^ 

Nacional de Desminagem, na Província do Uíge. V
2. O presente Despacho entra imediatamente emvigoB

Publique-se. |

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 493/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, confonne preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

Despacho n.° 495/15 »
de 22 de Janeiro ’

Considerando que através do Decreto Presiden^ 

n.° 213/14, dé 21 de Agosto, foi adequado o Estat^J 

Orgânico do Instituto Nacional de Dçsminagtf6 

decorrente do novo paradigma de estruturação 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislati^: 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resulto^ 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope /eg* s* 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de carg°s | 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b)i° V 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de JulhM

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução ao*  | 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico*
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Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Residente da República, nos termos do artigo 137.° da 

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

i.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Residencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
, I.É Lucas Mário nomeado para exercer, em comissão 

ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Segurança da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província da Lunda-Norte.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. <

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 496/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho; do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da Comissão de Serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

.cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Wilson Agostinho Mucuta nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província da Lunda-Norte.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 497/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;.

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É José Castro nomeado para exercer, em comissão 

ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Segurança da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província da Lunda-Sul.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

- Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 498/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado b Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; <

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n? 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Adelino,Moisés Salicuita nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província da Lunda-Sul.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.
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Despacho n.° 501/15 l 

de 22 de Janeiro
Considerando que através do Decreto p J 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado^ 

Orgânico do Instituto Nacional de De$ > 

decorrente do novo paradigma de estrutura--'1 
Instituto.s Públicos, estabelecido no Decreto 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, doquali^

Tendo em conta que da adequação resultou, ope-legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos

• de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos • 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 17.4/14, de 24 de Julho, determino:

1. E António Fernando Cabíe nomeado para exercer, 
em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 
Segurança da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 
Nacional de Desminagem, na Província de Cuanza-Norte.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 499/15 
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 
decorrente do novo paradigma de estruturação dos 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços; • criação, reestruturação e extinção de órgãos es^ 

' “ * ...... ’ • Tendo em conta que da adequação resultou,^

a cessação da comissão de serviço dos titulares 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado naafe. 
n.° l.do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1^2 

Havendo necessidade de nomeação e'/ou recond^ 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; ■ 
Em conformidade com os poderes delegada 

Presidente da República, nos termos do artigo lh 
Constituição da República de Angola, e de acordot 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Minisfc 
Assistência e Reinserção Social, aprovado peloà 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: ;

1. ÉEneias Agostinho Ribeiro nomeadopara exerce
comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de fe
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacit 

Desminagem, na Província do Bié. ' f

2. O presente Despacho entra imediatamente em^
Publique-se. |

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. ;

O Ministro, João Baptista Kussumua. \

Despacho n.° 500/15 
de 22 de Janeiro

Considerando que através dó Decreto Presidencial 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 
decorrente do novo paradigma de estruturação dos 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Pedro Isaac Canoma nomeado para exercer, em 
comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Bié.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 502/15 .
de 22 de Janeiro V

Considerando que através do Decreto Preside^ 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o 
Orgânico do Instituto Nacional de DesnM 
decorrente do novo paradigma de estruturação^ 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legisla; 
Presidencial.n? 2/13, de 25 de Junho, do qual resul^ 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e servijy 

Tendo em conta que da adequação resultou, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de.caV 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea o) 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução^ 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;
Em conformidade com os poderes delegados 

Presidente da República, nos termos do artigo 1^ '; 
Constituição da República de Angola, e de acordo co^V; 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministéno1, 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: I 

1. É Baptista Jaime nomeado para exercer em coe
são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquad^. 
Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacion^. 
Desminagem, na Província do Bié.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vig0' 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. 

O Ministro, João Baptista Kussumua.
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Despacho n.° 503/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial . 
.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

prgânico do Instituto Nacional- de Desminagem, 
iecorrente do novo paradigma. de estruturação dos 
institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 
Residencial n.° .2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
jri.ação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
i cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
q.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;
| Em conformidade com os poderes delegados pelo 

jPresidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
,Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
;Assistência e Reinserção Social,, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: 

| 1. É António Eduardo Calungulungo nomeado para exer-

í cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 
Esquadra da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 
Nacional de Desminagem, na Província do Huambo.

I 2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

| Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 505/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 
decorrente do novo paradigma de estruturação dos 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com. os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E António Laurindo Chifunga nomeado para exer
cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 
Pelotão da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 
Nacional de Desminagem, na Província da Lunda-Norte.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, áos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 504/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 
decorrente do novo paradigma de estruturação dos 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
â cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E José Maria Capoco Tizuca nomeado para exercer, 
em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 
Esquadra da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 
Nacional de Desminagem, na Província do Huambo.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 20.14.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 506/15 .
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 
decorrente do novo paradigma de estruturação dos 
Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 
cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É Acácio Arnaldo Graça nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província da Lunda-Norte.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.
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Despacho n.° 507/15 
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico .do' Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a

■ criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo nec&sidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. E José Luís Wanga nomeado para exercer, em comis

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão da 

Brigada de Desminagem Manual dó Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província da Lunda-SuL

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 508/15 
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultou a 
criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços; Brigada de Desminagem Manual do Instituto Naciot^

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes del f 

Presidente da República, nos termos do artigo 
Constituição da República de Angola, e de acoiA 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Mi J 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pefel 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino 
1. É Ventura Domingos Eduardo nomeado 

cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de GR 

Pelotão da Brigada de Desminagem Manual do 
Nacional de Desminagem, na Província da Lunda^ 

2.0 presente Despacho entra imediatamente eni$| 
li*  

Publique-se. w
tr*  

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua. 1C

Despacho n.° 509/15
de 22 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Pres^j 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Eí 

Orgânico do Instituto Nacional de DesrnÍE, 

decorrente do novo paradigma de estruturação^ 

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto. Legi^ 

Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, do quatre^ 

criação, reestruturação e extinção de órgãos esei^

Tendo em conta que da adequação “resultou, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares deu/5 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alíneat? 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 dety 

Havendo necessidade de nomeação e/ou reconduz 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; |

Em conformidade com os poderes delegados 

Presidente da República, nos termos do artigo 

Constituição dia República de Angola, e de acordo 

n.° 1 do artigo 4.° do .Estatuto Orgânico do Ministéti.'• 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Gaspar João Manuel nomeado para exercei/i 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe dePá%

Desminagem, na Província do Cuanza-Norte.

2.0 presente Despacho entra imediatamente emvi$

Publique-se. ,

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

1

O E, 64- 1/15- 130 ex.-I.N.-E P.-2015
1


