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MINISTÉRIO DA JUSTiq 
E DOS DIREITOS HUMANqj

Despacho n.° 570/15 
de 26 de Janeiro

Tendo Fulgêncio Missua Gaspar Pegado 

citado a alteração do nome de sua filha, Ri^

Alfredo Manuel para Riliany Admara Alfredo 

Manuel, ao abrigo do n.° 1, do artigo 131.° do C& 

Registo Civil;

Organizado e instruído o processo, nos t 

artigo 131.° do Código do Registo Civil, conj^| 

o disposto no artigo 370.° do mesmo Código e ao 

Despacho n.° 846/13, de 1 de Abril, do Ministroda 

dos Direitos Humanos, determino:

É alterado o nome de Riliany Admara Alfredo 

nascida aos 1 de Agosto de 2007, no Município Wii 

Província de Luanda, filha de Fulgêncio Missua Gaspai 

Manuel e de Ângela Manuela Paixão Alfredo ( 

Admara Alfredo Pegado Manuel, nos termos do a! 

artigo 131.° do Código do Registo Civil.

Despacho n ’ 591/15:
Nomeia Alexandre Luis para o cargo de Chefe de Esquadra da Brigada 

de Desminagem Manual do instituto Nacional de Desminagem, na 
Província do Cuanza-Noite.

Despacho n? 592/15:
Nomeia Domingos Leão Jamba para o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Cuando Cubango.

Despacho n? 593/15:
Nomeia Jorge Soma para o cargo de Chefe de Esquadra da Brigada 

de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 
Província do Cuando Cubango.

Despacho n? 594/15: ’
Nomeia Ambrósio Quissungo para o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Cuando Cubango.

Despacho n? 595/15:
Nomeia Francisco José Ferraz para o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Bengo.

Despachou.0 596/15:
Nomeia David António Marques para o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Mecânica do Instituto Nacional de 
Desminagem.

Despachou.’597/15:
Nomeia Daniel Prata para o cargo de Chefe de Pelotão da Brigada de 

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 
Província de Benguela.

Despacho n.° 598/15:
Nomeia Esmeraldo Castro João para o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Bengo.

Despacho n? 599/15:
Nomeia Jeremias Mariano Nunda para o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Mecânica do Instituto Nacional de 
Desminagem.

Despacho n? 600/15:
Nomeia Santos Bemardo para o cargo de Chefe de Esquadra da Brigada 

de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 
Província do Uíge.

Despachou.’601/15:
Nomeia Femandes Agostinho Ventura para o cargo de Chefe de . 

Esquadra da Brigada de Desminagem Mecânica do Instituto 
Nacional de Desminagem. «

Despacho n? 602/15
Nomeia Jorge Bemardo para o cargo de Chefe de Segurança da Brigada 

de Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, na 
Província do Bengo.

Despacho n.’ 603/15:
Nomeia Laurindo’Carlos Sony para o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Uíge.

Despacho n? 604/15:
Nomeia João Chindovi Hilário para o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Mecânica do Instituto Nacional de 
Desminagem.

Despacho n.’ 605/15:
Nomeia José Pembele Garcia para o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Uíge.

Despacho n? 606/15:
Nomeia Francisco Armandinho Chieque para o cargo, de Chefe de 

Esquadra da Brigada de Desminagem Mecânica do Instituto 
Nacional de Desminagem.

Luanda, aos 15 deDezembro de 2014 — ASecret^ 

Estado para a Justiça, Maria Isabel R

Publique-se.

Luanda, aos 29 de Outubro de 2014. A Secreti 

Estado para a Justiça, Maria Isabel F. Tormenta dos

Despacho n.° 571/15 
de 26 de Janeiro

Tendo Sara da Graça Alfredo Manuel, solictí 

alteração de seu nome para Sara da Graça Alfredo 

Manuel, ao’ abrigo do n.° 1, do artigo 131. do Códi^ 

Registo Civil;
Organizado e instruído o processo, nos tern$ 

artigo 131.° do Código do Registo Civil, conjugado 

o disposto no artigo 370.° do mesmo Código e ao aW 

Despacho n.° 846/13, de 1 de Abril, do Ministro da 

dos Direitos Humanos, determino:

É alterado o nome de Sara da Graça Alfredo M 

nascida aos 3 de Setembro de 2012, na Província dei 

filha de Fulgêncio Missua Gaspar Pegado Manuele 

Ângela Manuela Paixão Alfredo Manuel, para Sarada®*  

Alfredo Pegado Manuel, nos termos do n.° 1, do artigo $ 

do Código do Registo Civil.

Publique-se,



SÉRIE — N.° 17 — DE 26 DE JANEIRO DE 2015

MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA 
E REINSERÇÃO SOCIAL
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Despacho n.° 572/15 <
. de 26 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

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

)rgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente 

'o novo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, 

stabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13,' 

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

ixtinção 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 Belchior Hilário Kessongo nomeado para exer

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

Esquadra da Brigada de Desminagem Mecânica do Instituto 

Nacional de Desminagem.

2. ° — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 573/15
de 26 de Janeiro

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:

L° — E Luís Pedro Manuel nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada dê Desminagem Mecânica do Instituto Nacional 

de Desminagem.

2.° — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 574/15
de 26 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 h.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. ° — É Anselmo Correia Verviz nomeado para exer

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 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.° 575/15
de 26 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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Despacho n.° 577/15
de 26 de Janeiro

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 Considerando que através do Decreto pr

n.° 1 do artigo 14.” do Decreto-Lei n.° 12/94, de Ide Julho; n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem |í 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos h 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial v 

de 25 de Junho, do qual rfesultou a criação, reestru 

extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, op( 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alíneat 

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

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 

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

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo 

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

1. ° — É Pedro Filipe Muginga nomeado para exerce; 
comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe deEsqc^ 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto NacioK. 

Desminagem, na Província do Zaire.
2. ° — O presente Despacho entra imediatamente 

vigor.

Publique-se.

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 Ramos António 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 de Cabinda.

2. ° — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 576/15 
de 26 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, Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. 

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:
l.°  — È Figueiredo Manuel 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 Zaire.
2® — O presente Despacho entra imediatamente em

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 578/15 
k de 26 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Preside^ 

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

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decon&

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Pública 
estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 

de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestruturação1 

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

cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos^ 

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

do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;
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 137?

Constituição da República de Angola, e de acordo cort? 

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 Abel Elias nomeado para exercer, em comissão ordi

nária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 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.° 579/15
de 26 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial el° 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 nó Decreto 

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

resultou a criação, reestruturação e extinção de órgãos e ser

viços;

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 

dó 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 Agostinho Manuel Bozo nomeado para exer

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 Zaire.

2. °,— O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 580/15
de 26 de Janeiro

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

de21 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 ser

viços;

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:

l .° — E Gomes Ndombaxi 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 Zaire.

2.°  — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 581/15
v • . de 26 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial il° 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 ser

viços;
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 António Razão Raimundo nomeado para exer

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 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.° 582/15 
de 26 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 Orgâniço;

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 Caiaca nomeado para exercer, em comis

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 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.° 583/15 
de 26 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, estabelecido no 

Decreto Legislativo Presidencial n.0 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.01 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.012/94, 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 m° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1—É José Dondo Tchinama 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.

D1ÂWo^S'
2.’—O presente Despacho eMnt imeaiataa,,. 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. ]

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 584/15 í 
de 26 de Janeiro

Considerando que através "do Decreto PresiaJ 

n.° 213/14, de 21?de Agosto, foi adequado o 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, dec^ 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos 
estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n?À 

de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestrutm^ 

extinção de órgãos e serviços; I

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

Havendo necessidade de nomeação e/oú recondução^ 

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

Presidente da República, nos termos do artigo 131 u 

Constituição da República de Angola e de acordo com j 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério il 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Dem» 

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

1. °—È David João Francisco nomeado para exercei 
comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquafel 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacion I 

Desminagem, na Província do Huambo.
2. °—O presente Despacho entra imediatamente em

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 585/15
de 26 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial n. 213M 

de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto Orgânico do Instituto 
Nacional de Desminagem, decorrente do novo paradigma & 

estruturação dos Institutos Públicos, estabelecido no Decreto 
Legislativo Presidencial n.0 2/13, de 25 de Junho, do qual resul

tou a criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, * 
cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos & 
Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do n.° I 

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 pd° 

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 ds 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino-
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1. ° — É Meneses Neto Manuel Meneses nomeado para 

exercer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe 
He Esquadra 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.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 586/15
de 26 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 comissãq 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:
l.° —É João Gasolina, nomeado para exercer em comis

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 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.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 587/15
de 26 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 Carlos Alberto Cuchili 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 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.° 588/15
de 26 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 dé 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 Ruben Manuel Paulino Antunes 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 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.° 589/15
de 26 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 conto que da adequação resultou, ope legis, 
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos

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 Eduardo José Manuel Chicola tíòmeado para exer

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 Cuanza-Norte..

2.0 presente Despacho entra imediatamente em yigor. 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 59Ò/15
de 26 de Janeiro

Publique-se. • .

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. 

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 591/is
de 26 de Janeiro

Considerando que através do Decret 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequ^ 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial 

de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestm^ 

.extinção de órgãos e serviços;

Tendo em conta que da adequação resultou, Ope 

a cessação da comissão de serviço dos titulares de 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado naal^ 

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondu^ 

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

* Presidente da República, nos termos do artigo Bl! 

Constituição da República de Angola, e de acordo 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministéò: 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: 

1. É Alexandre Luís nomeado para exercer, em 
são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquafc 
Brigada de Desminagem Manual do Instituto Naciooii 

, Desminagem, na Província do Cuanza-Norte.
2.0 presente Despacho entra imediatamente emvi^

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 ser

viços;

Tendo em conto 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 Próspero Kativa 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 Cuando Cubango.

2.0 presente Despacho entra imediatomente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua. ‘

Despacho n.° 592/15 
de 26 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidem 

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

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, deconoi 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos PúW 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n. Jl 

de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestruturação1 

extinção de órgãos e serviços;
Tendo em conta que da adequação resultou, ope le^ 

a cessação da comissão de serviço dos titulares de carç*  

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea 

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução101 

cargos previstos no 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 com0 
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:

1. E Domingos Leão Jamba nomeado para exercer/ 
comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Es< 
da Brigada de Desminagem Manual do InstitutoNacio^ 

Desminagem, na Província do Cuando Cubango
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2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. ' . . .

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 593/15
de 26 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 eçn 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 Soma 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 Cuando Cubango.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor. .

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 594/15
de 26 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, é 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. È Ambrósio Quissungo 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 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.° 595/15
de 26 de Janeiro

Considerando qúe 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 Francisco José Ferraz 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 Bengo. * . .

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

• Despacho n.° 596/15
de 26 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;
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Tendo em conta que da adequação resultou 

a cessação da comissão de serviço dos titul 
a preceituado^

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recond^ 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; 1

Em conformidade com os poderes delegados í 
Presidente da República, nos termos do artigo lá 

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

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: í
I.É Esmeraldo Castro João, nomeado para exerço) 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto NacW 

Desminagem, na Província do Bengo4.
2.0 presente Despacho entra imediatamente em^ 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

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 de Direcção e Chefia, conforme 

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 António Marques nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Mecânica dp 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.° 597/15 
de 26 deJaneiro

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, O Ministro, João Baptista Kussumua. 
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 dom 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 Daniel Prata nomeado para exercer, em comis
são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão da 
Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Desminagem, na Província de Benguela. Em conformidade com os poderes delegados?*

2.° —O presente Despacho entra imediatamente em vigor. Presidente República> nos termos do artigo 137.° &

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 599/15 
de 26 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidew 

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

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decoro 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Públc 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n. 

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

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

a cessação da comissão de serviço dos titulares de c# 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea 

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução a®

Despacho n.° 598/15 
de 26 de Janeiro

Constituição da República de Angola, e de acordo com° 

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: 

1. E Jeremias Mariano Nunda nomeado para exercer,

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esqua^ 

Considerando que através do Decreto Presidencial Bngada de Desmmagem Mecânica do Instituto Nacio^ 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 1 ~ 

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;

de Desminagem.

'2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigot 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014

O Ministro, João Baptista Kussumua.
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Despacho n.° 600/15
de 26 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-Léi 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 Santos Bemardo nomeado para exercer, em comis
são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra da 
Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 
Desminagem, na Província do Uíge.
. 2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 601/15
de 26 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 Femandes Agostinho Ventura nomeado para exer
cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 
Esquadra da Brigada de Desminagem Mecânica do Instituto 
Nacional de Desminagem.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.*

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 602/15
de 26 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 Bemardo 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 Bengo.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 603/15
de 26 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 ser

viços;

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;
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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.° l 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 Laurindo Carlos Sony 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 Uíge.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se,

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Tendo em conta que da adequação resul^ 1 

a cessação da comissão de serviço dos titula^ 
de Direcção e Chefia, conforme preceituado naav| 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de
Havendo necessidade de nomeação e/ou recondi^ 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes .delegados! 

Presidente da República, nos termos do artigo M 
Constituição da República de Angola, e de acordo J 

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

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo M 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: |
1. É José Pembele Garcia nomeado para exercer 1 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de E» 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Naciooi 

* Desminagem, na Província dp Uíge. I
2.0 presente Despacho entra imediatamente em rio

Publique-se. z I

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.°,604/15 

de 26 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.° 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; • decorrente do novo r-------- to Legislai

Em conformidade com os poderes delegados pelo lnstitutos Públicos, estabelecido no Decre s 

Presidente da República, nos termos do artigo 137? da Presidencial n,c , .

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 João Chindovi Hilário nomeado para exercer, em 
comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 
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;° 606/15 |
de 26 de Janeiro V

Considerando que através do Decreto ?re j 

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

Orgânico do Instituto Nacional de Desminató 

paradigma de estruturação dd

~ ' l.° 2/13, de 25 de Junho, do qual resultom

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços, I 

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução a® 

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

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o l 

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

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto I 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: 1
. 1. É Francisco Armandinho Chieque nomeado para exef*  

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

Esquadra da Brigada de Desminagem Mecânica do Instit»® 

Nacional de Desminagem.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor-

Despacho n.° 605/15 
de 26 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; •

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014 

O Ministro, João Baptista KuSsumuQ
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