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-X D,ÁRiOh

Interior, por ter sido abrangido à ref 
viço, nos termos do n.» I do artig0 30?? P°rt%A 
de 29 de Junho. d°D«xS

2“ - 0 Prese.nte Despacho entrap 
sua publicação. vigOr

Publiqtie-se. x

Luanda, aos 6 de Abril de 20Í5 

O Ministro, Ângelo de Barros n>iga ravares

• Uíge..

. Despacho n.° 4095/15: ree0 com Eliseu Manuel Mendes

X,. d.í S. . d. OM» Pro— "

MININT/Bengo, por demissão. .. . i

DeSExdngue o^^dnculo jurídico de emprego com Ferrãojose Luv.u^

Agente Prisional de 2.“ Classe,col°cado na Tendo sido constatado que 0 Agente Prici
' Sctvíço Penitenciário da Delegação Provincial do MININT/Luanda,

por demissão. . •

Despacho n.° 4097/15: À- , •
Extingue o vinculo jurídico de emprego com Antonio ornes , conformidade com OS poderes deU

30 Subchefe de Migração, adstrito a Direcção Provincial do Serviço poaeres delegados
Migração'e Estrangeiros da Delegação Provincial do MININT/ .

Bengo, por demissão.

Despacho n.° 4098/15:

• ^ 'colocado na Direcção Provincial dos Serviços Prisionais da de 24 de Fevereiro, determino: 
Delegação Provincial do MININT/Cabinda, por demissão.

Despacho n.° 4099/15:
Extingue o vínculo jurídico de emprego com Mateus Miguel Adão, 

Agente Prisional de 1 .a Classe, colocado na Direcção Provincial dos 
Serviços Prisionais da Delegação Provincial do MININT/Luanda, 
por demissão. -

Despacho n.° 4100/15:
Extingue o vínculo jurídico de‘ emprego com Serafim Domingos 

Paulo, Técnico Especialista de l.a Classe, colocado na Delegação 
, Provincial do MININT/Cuanza-Norte, por demissão.

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos
Despacho n.° 4101/15: • -

Altera ò nonie de Carlos Auriel Sousa, da Costa para Carlos Auriel 
Sousa da Costa Bettencourt.

Ministério das Finanças — Administração
Geral Tributária

Despacho n.° 4102/15: , ' < ’
Promove Beatriz Gomes Teixeira Neto para a categoria de Assessora 

Aduaneira, do quadro de pessoal da Administração Geral Tributária.

= . Núria Carla Van-Dúnem, está ausente 

por um período superior a séis meses, 
prática do ilícito de abandono de luga 

Ems conformidade com os P 
Presidente da .República, nos tern^ e 

Constituição da República DeC

Em conformidade com os poderes 
sidente da República nn. ,™ delegados PeI°

Despacho n? 4074/15 
<le II de Junho

a ■ • . • lsionalde2‘a&
Antonio Jeremias, encontra-se em situação de abanifo 
lugar, facto que configura a prática de um ilícito fe**

Presidente da República, nos termos do artigo 

Constituição da República de Angola, e de acordo coimj 

"TuZeo jurídico de emprego com victor Gomes, 3 «Subchefe, neab) do n? 5 do artigo 2? do Decreto Presidencial rtíl

1. ° — É extinto o vínculo jurídico de emprego existe I 

entre Ministério do Interior e o Agente Prisional de2?Classe,

z António Jeremias, afecto ao. Estabelecimento Prisional i 
Viana, por Demissão, no âmbito do processo disciplinarqoe 

lhe foi instaurado, nos termos conjugados das alíneas b)t 

f) do artigo 34? do Decreto Presidencial n? 44/14, de24à 

Fevereiro. - ’ zi th
2. ° ?— O presente Despacho entra em vigor na 

sua publicação.

Publique-se. ■ • \

Luanda, aos 13 de Maio de 2015. 

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Ta

MINISTÉRIO DO INTERIOR

■ Despacho n? 4073/15 
de 11 de Junho

Por conveniência de serviço público;

Presidente da República, nos termos do 
Constituição da República de Angola c w 

artigo 25? do Decreto Legislativo Presidend 
de Março, determino:

1.° — É com o 2.°

artigo 137.°, da 
e dé acordo com o 

-ialn.°l/io,de5

Barão, colocado „a 
renilencláno d. DelegaçSo do MlNINT/c"0 

extrato 0 vinculo jurídico de emprego com o

Despacho n.° 4075/15 
. dc 11 dc Junho

Tendo sido constatado que a Agente® je se^

ria raria Van.Dnnem. está ausente^^ cOnfiguta

?s deleg* í 

do artig°d0^’

...
■ . 2odoDecret° •

alínea b) do n.°,5 do artigo • 
n? 6/10, de 24 de Fevereiro,deter*jc0 de

1? — É extinto o vínculo Jur^ * Agente 0°^/ 

tente entre o Ministério do Interior |0Cadan° 

2? Classe, Núria Carla Van-Dúne*> e 

Provincial do Serviço de prot®^ or 

Delegação do MININT/Bengu >jnstaur^0’ 
do processo disciplinar que Ihe artigoS .f0< 

alínea 0 do artigo 34.° e a^ineaSje 2I 
Decreto Presidencial n.° 41/14»
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l? _ O presente Despacho entra em vigor na data da 

sua publicação.

publique-se. •

Luanda, aos 15 de Maio de 2015. , '

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

■ Despacho n.° 4076/15
' . ‘ dc 11 dc Junho

Tendo sido constatado que o Agente Prisional de 2? Classe 
Miguel José João, afecto ao Estabelecimento Penitenciário 
de Viana do Serviço Penitenciário, introduziu no interior 
penal substâncias proibidas, facto que configura a prática de 
um ilícito disciplinar;

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 alí- 
nea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, determino:

1. °—E extinto o vínculo jurídico de emprego existente entre 
o Ministério do Interior e o Agente Prisional de 2.a Classe, 
Miguel José João, afecto ao Estabelecimento Penitenciário 
de Viana do Serviço Penitenciário, por Demissão, no âmbito

, do processo disciplinar que lhe foi instaurado, nos termos 
das disposições conjugadas das alíneas f) dos artigos 23.° 
e 24.°, e alíneas d) e k) do artigo 34.° todas do Decreto 
Presidencial n.° 44/14, de 24 de Fevereiro.

2. ° — O presente Despacho entra em vigor na data da

sua publicação. ' /

Publique-se.

Luanda, aos 29 de Abril de 2015.

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

< Despacho n.° 4077/15
de f Ide Junho

Por conveniência de serviço público;
Em conformidade com os poderes delegados «pe o 

Presidente da República, nos termos do artigo 137., a 
Constituição da República de Angola, e de acordo com a 
a|ínea b) do n.» 5 do artigo 2.» do Decreto Presidencial 

n- 6/10, de 24 de Fevereiro, determino.
— É extinto o vínculo de Emprego ex!, 

Ministério do Interior e o Agente Bombeiro e • >
Sassa afeeío « £

Serviço de Protecção Civil e Bombeiros e do 
^ININT/Cabinda, a seu pedido, nos termos 
art'go 33.» do Decreto n.» 25/91, de 29 de Junho

2 o — O presente Despacho entra em vig

Sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 28 de Abril de 2015.
9 Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Ta t

Despacho n.° 4078/15 
dc 11 dc Junho

Tendo o Agente Prisional de l.a Classe, Raimundo 
n orno, afecto ao Estabelecimento Penitenciário do Kakila, 

incorri o em prática disciplinar punível, por auxílio à imi
gração ilegal e falta de cooperação na realização dos fins 
superiores do Estado. •

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 a alí
nea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, determino:

L° E extinto o vínculo jurídico de emprego existente 
entre o Ministério do Interior e o Agente Prisional de 1 .a Classe, 
Raimundo António, colocado na Direcção Provincial do 
Serviço Penitenciário da Delegação do MININT/Luanda, 

i por Demissão, no âmbito do processo disciplinar que lhe foi 
instaurado, nos termos da alínea b) e f) do artigo 34.° do 
Decreto Presidencial n.° 44/14, de 24 de Fevereiro.
• 2.° — O presente Despacho entra em vigor na data da 
sua publicação.

Publiqúe-se.

Luanda, aos 29 de Abril de 2015.
O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4079/15
1 de l! de Junho

Tendo sido constatado que o Motorista, José Manuel 
Brás Caetano, está ausente do local de serviço por um 
período superior a 30 dias úteis, facto que configura a prática 
do ilícito de abandono de lugar, previsto no artigo 46.° do 
Decreto n.° 33/91, de 26 de Julho;

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- 
a alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

l.°  — É extinto o vínculo jurídico de emprego existente 
entre o Ministério do Interior e o Motorista, José Manuel Brás 
Caetano, colocado no Serviço de Migração e Estrangeiros/ 
MININT, por Demissão, no âmbito do processo disciplinar 
que lhe foi instaurado, nos termos da alínea e) do artigo 16.° 
e do. artigo 46.°, ambos do Decreto n.° 33/91, de 26 de Julho.

2 o__o presente Despacho entra em vigor na data da
sua publicação.

Publique-se.

Luànda, aos 28 de Abril de 2015.
O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4080/15 
dc 11 de Junho

Por conveniência de serviço público;
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 a
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2-° - ° Presente Despacho entra

sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015

O Ministro, Ângelo de Barros Veio„ T
%aiavQres .

«ll„e.Wa«».-s*«rti8V'd°„o'Cret°PreSÍ<ienCÍal ,

o Ministério do Interior e provincial do
Xifo TMÍNINT/Und.-

' Serviço Penitenciário da g f 33 «
-Norte, a seu pedido, nos tennos do n. 1 do artigo

Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho. , t .
2.°  — O presente Despacho entra em. vigor na data da 

sua publicação.

Publique-se. ■ :

Luanda, aos 2 de Abril de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

D,ÁRl0

T<

pesi

(ofl

Je2

Despacho n.° 4083/ig 
de 11 dc Junho ,

Tendo sido o Agente Prisional de l.a Cl
Francisco Sacassamba, afecto à Direcça??''0^ 

Serviço Penitenciário da Delegação do MInJt?'41 

- -Sul, condenado a pena de Dois anos de prisão tnai 
incorrido no Crime de Burla por defraudação

. Provincial do Cuanza-Sul; . Inb*

Em conformidade com os poderes delegados
Presidente,da República, nos termos do artigo 137°^ 
Constituição da República de Angola, e de acordo com

Despacho n.° 4081/15 
de II de Junho

Tendo sido constatado que o Agente Prisional de 2? Classe,
Virgílio Bala Paulo, afecto ao Estabelecimento Prisional 
d Luanda do Servi o Penitenciário, introduziu no interior- aal"JÇa b> do 5 do art|g° 2‘° d° Decreto Presidencãl 

penal várias quantidades de substâncias proibidas, facto que de 24 de Feveremo, determino:
configura a prática de um ilícito disciplinar; . . l.° —E extinto o vinculo jurídico de emprego,exij-

Em conformidade com os poderes delegados pelo tente entre o Ministério do Interior e o Agente Prisional 
.Presidente da República, nos termos do artigo 137? da de 1? Classe, Inácio Victor Francisco Sacassamb^colo 

Constituição da República de Angola, e de acordo com alí
nea b) do n.° 5 do artigo 2? do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, determino:

1. ° — É extinto o vínculo jurídico de emprego, exis

tente entre Ministério do Interior e o Agente Prisional de 
2? Ciasse, Virgílio Bala Paulo, afecto ao Estabelecimento 
Prisional de Luanda do Serviço Penitenciário, afecto ao

• Estabelecimento Prisional de Luanda, por Demissão, no 
âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado, nos * 
termos conjugados das alíneas f)-dos, artigos 23.° e 24.°, e 
alíneas d) e k) do artigo 34? todas do Decreto Presidencial 
n.? 44/14, de 24 de Fevereiro.

2. ° — O presente Despacho entra ém vigor na data da 
sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 28 de Abril de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares. <

tílU 
;lM 
|Est
L 
| ins

k

cado na Direcção Provincial do Serviço Penitenciáriadi | 

Delegação do MININT/Cuanza-Sul, por Demissão, no | 
âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado,nos I 
termos do n.° 2 do artigo 34.° do Decreto Presidencial. 

n.° 44/14, de 24 de Fevereiro. I
• 2? — O presente Despacho entra em vigor na ata | 

sua publicação.' , j

Publique-se.

Luanda, aos 8 de Abril de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavare

Despacho n.° 4084/15 
dc 11 de Junho

\ Por conveniência de serviço público, ^gados ,P^ 

Em conformidade com os P° ere 137.» ’ 

Presidente da República, nos termos acordo^ 
Constituição da República de Ango ^ret0 presi^eI1C 
alínea b) do n:° 5 do artigo 2.° do e

n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, dete^'"°e 0 ex^nte'” yel

Í ? — É extinto o vínculo de "' de Migra^0’Ser/iÇ» 

Ministério do Interior e o 3? Subc proVincia* Jo 
Razão Agostinho, afecto à ^*reC^ã°jegação 1 

de Migração e Estrangeiros da E>e ^rnl0S do n 

al MININT/Uíge,_____ __ ’ nÔS
artigo 33.° do Decreto n.°'25/9b de vIgOf n*»

Despacho n.° 4082/15 
de 11 de Junho > ■

Por conveniência de serviço público*
Em çonfcmíd.de com „s poder’s ód d „ 

ftesidço» d. Rcpóblic,, nos d0 8 »s pelo 

Constituição dã República de Angola e de ’ 
alínea b) do n.“ 5 do artigo 2 ° do D °r<^° C°m a ~ lcl„.-
n? 6/10, de 24 de Fevereiro, determino;eCret°PreSÍdenCÍaI M>NINT/Uíge, a seu pedido, n0® de junh»-

l.°  — É extinto o vínculo de Emnre™ ov- / arti8° 33-° do Decreto n.° 25/9b e vjgorn
Ministério do Interior e a 3.» Subchefe d!MigraS*6^ ° 2 ° ~ 0 Presente DesPach° e"

Inês Sebastião Pedro, afecta à Direcção Prn °’ 

Serviço de Migração e Estrangeiros da DeleMf.3 DnC'a Ó° ' 
do MININT/Uíge, a seu pedido r ^0 Pr°VÍnCÍal 

"i«”33-aooecret„„,25,9l.de2;d“;””

. sua publicação.

Publique-se. ’ -
n°A d6™03 do n ° 1 do Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015- .

O Ministro, Ângelo de Barbos ,Veiga

%25c3%25a7onfcm%25c3%25add.de
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Despacho n.° 4085/15 

dc 11 dc Junho

d0 sido constatado que o 1.» Subchefe de Migração ____________ __________ „
Àdriano Mana, encontra-se na situai a. a,da República de Angola, e de acordo com a •

de lugar, facto que configura a prática de um ilícito n°6/in /n 5 d° artig0 2’° do ^creto Presidencial
• o/1 u^de 24 de Fevereiro, determino: 

Antr Kx- • eXtjnt0 0 víncu‘o jurídico de emprego, existente 
e o Mimsteno do Interior e o Agente Prisional de 2.a Classe, 

om José Muindi, colocado na Direcção Provincial do • 
erviço Penitenciário da Delegação do MININT/Luanda, 

por Demissão, no âmbito do processo disciplinar que lhe 
foi instaurado, nos termos da alínea d) do artigo 34.° e alí
nea f) artigo 24.° do Decreto Presidencial n.° 44/14, de 24 
de Feyeréiro.

2. O presente Despacho entra em vigor na data dazsua 
publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 7 de Abril de 2015.

jónio Adriano Mana, encontra-se na situação de aban-

•ciplinarJ 
gu, conformidade com os poderes dèlegados pelo 

ridente da República, nos termos do artigo 137.» da 
(instituição da República de Angola, e de acordo com alí- 
ab) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
e24de.Fevereiro, determino:

| 0— É extinto o vínculo jurídico de emprego, existente 
fitrc Ministério do Interior e o 1.° Subchefe de Migração 
Intónio Adriano Maria, afecto ao Serviço de Migração e 
Estrangeiros da Delegação Provincial do MININT/Zairê, 
por Demissão, no âmbito do processo disciplinar que lhe foi 
instaurado, nos termos das disposições conjugadas dos n.081 •

. O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.
e 10 do artigo 4.° e na alínea e) do artigo I6.° do Decreto 
n.°33/91, de 26 de Julho. - ;

2.°  — O presente Despacho entra em vigor, na data da 
publicação. t

: Publique-se.

Luanda, aos 8 de Abril de 2015.

. O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

* Despacho n.° 4086/15 
de 11 de Junho

í Por conveniência de serviço público;

I Em conformidade com os poderes delegados pelo 
r Presidente da República, nos termos do artigo 137.°, da 
í Constituição da República de Angola, e de acordo com a 

a,ínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 

n- 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:
l-°—- É extinto o vínculo de Emprego existente entre o 

^nistério do Interior e o 3.° Subchefe de Migração, José 

1 jancisco Vila, afecto à Direcção Provincial do Serviço 
I u ^Í£raÇà° e Estrangeiros da Delegação Provincial do 
I ^INT/Uíge, a seu. pedido, nos termos do n.° 1 do 

I 33.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho. 

| O presente Despacho entra em vigor na data
Reação..

• ^blique-se. < -

I Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015.

0 Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4087/15 
deli de Junho

To J?ndo sido constatado que o Agente Prisional2 jòna[ 

do V J°Sé Muindi> colocado n0 EstabeleC‘men nornegli- 
génana> incorreu em prática disciplinar punív ,P 

nCla 9ue culminou com a evasão de um recluso; 

nformidade com os poderes delegados pelo 

lica» nos termos do artigo 137.° da

Despacho n.° 4088/15 
de 11 dc Junho .

Por conveniência de serviço público;
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 a 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

1, ° — É extinto o vínculo de Emprego existente entre o 
Ministério do Interior e a 3.° Subchefe de Migração, Irene de 
Fátima A. Teófilo, afecta à Direcção Provincial do Serviço 
de Migração e Estrangeiros da Delegação Provincial do 
MININT/Uíge, a seu pedido, nos termos do n.° 1 do artigo 33.° 
do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

2. ° O presente Despacho entra em vigor ha data da 

sua publicação.
Publique-se. . .

" Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015.

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

*

y-

? Despacho n.° 4089/15 
de 11 de Junho

Por conveniência de serviço público;
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 a 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

I o — É extinto o vinculo de Emprego existente entre

0. Ministério do Interior e o 3.° Subchefe de Migração, 
Henriques Sebastião Pinto, afecto à Direcção Provincial do 
Serviço de Migração e Estrangeiros da Delegação Provincial ' 
do MININT/Uíge, a seu pedido, nos termos do n.° 1 do 
artigo 33.° do Decret0 n° 25/9 *’de 29 de Junha

>'
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___ víanr na data da L E extinto o víneni^ j 
Despacho entra Ministério do Interior eo3°s tEmprW

Pedro Daniel Bengui, afecto 
Serviço de Migração eEstraneeír 
d» MININT/Uíge, u !eu 
artigo 33.° do Decreto n.° 25/91 d

■ . ' 2.° —O presente. Despachò eentr’de “‘'i
sua publicação. aemvigOrna^

Publique-se.

pelo Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015

2 ,o — 0 presente 
sua publicação.

Publique-se.
Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho- n.° 4090/15 
de 11 de Junho

Por conveniência de serviço publico; ,
Em conformidade com os poderes delegado? .

Presidente da República, nos termos do artigo 137., da 0 Mimstro, Angelo de Barros yeiga 
Constituição da República de Angola, e de acordo com a 
alínea b) do n.» 5 do artigo 2.» do Decreto Presidencial .

n.°6/10, de 24 de Fevereiro, determino:
] o__É extinto o vínculo de Emprego existente entre o

Ministério do Interior e o 3.° Subchefe de Migração, Estêvão 
Tiago Ferraz, afecto à Direcção Provincial do Serviço 
de Migração e Estrangeiros da Delegação Provincial do 
MININT/Uíge, a seu pedido, nos termos do n.° 1 do artigo 
33.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

Publique-se.

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015.
O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares. •

Despacho n.° 4093/1$ 
de 11 de Junho*

Por conveniência de serviço público;
Em conformidade com os poderes delegados

1
|Í5‘

Fio’
$301

Co'

$

«0

vi 
Presidente da República, nos termos do ani^ijj>T 
Constituição da República de Angola,'e de acordo t®i|P 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2? do Decreto Presidetú)1 

h.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino: . I
1. ° — É extinto o’vínculo de Emprego existente d , 

o Ministério do Interior e o 3.° Subchefe de MigraçU 
Aires Honorato A. Lukoki, afecto à Direcção ProvinciaisI

' Serviço de M igração e Estrangeiros da Delegação Provia I 
do MININT/Uíge, a seu pedido, nos termos do 
artigo 33.’ do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

2. ° — O presente Despacho entra em vigor na M

sua publicação. I

Publique-se. I
Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015. I

. O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tmai®

Despacho n.° 4091/15 
de II de Junho

Por conveniência de serviço público;
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 a 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial ‘ 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

L° — É extinto o vínculo de Emprego existente entre 
o Ministério do Interior e o 3.° Subchefe de Migração 
Benvindo Gabriel Lukila, afecto à Direcção Provincial do 

,SaÇã° 6 Estran&eiros da delegação Provincial 
• .do MININT/Uíge, a seu pedido, nos termos do n° 1 do 
artigo 33.° do Decreto n.°25/91,de 29 de Junho, 
sua pÂfaX”"" D“P’Ch° "* ” ,ig°r " * *

Publique-se.

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015
O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4094/15 
delldeJunh»

Por conveniência de serviço pd^ereS del^JjI 

Em conformidade corh 08 P j0 artjgo1 ,
■ Presidente da República, nos te e de ac° 
Constituição da República de nê preSjdencia

- artigo 25.° do Decreto Begislati 

de 5 de Março, determino: , de e^P y
l.° — É èxtinto o víncu10 J e a Técnl 

tente entre, o Ministério do h> ® toS 6 Sl 
de 2.a Classe, Sónia Maisa ° ^ijqT, 
afecta aos Serviços Prisionais/^ doaitigo3> 
Administração, nos termos d°n jgofíia^
n.° 25/91, de 29 de Junho. ei”vl

• ' 2.» - O presente Despacho

sua publicação.

Publique-se. ‘ ^ol^
Presidencial Luanda, aos 23 de Fevere

O Ministro, Ângelo de Ba

Despacho n.° 4092/15 
de 11 de Junho

Por conveniência de serviço público-
Em conformidade com n«

Presidente da República, nos temos do ^®le8ados pel° 

Constituição da República de Angola e rf 8° ,37°’ da 
alínea b) do n.° 5 do artigo 20 dn n ' aCOrdo com a 

de 24 de Fevereiro,°dgier^nQ:eCre,°
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• Despacho n.° 4095/15 

de 11 dc Junho

íend0 sido constatado que o 3.° Subchefe de Migração 
f0l Manuel Mendes Afonso, afecto a Direcção Provincial 
'serviço de Migração Estrangeiros da Delegação 

^incial do MININT/Bengo, incorreu na prática de extor- 
. pUnível nos termos da lei.

’Ein conformidade com os poderes delegados pelo

5» ri x sx? “
~ 4 , tuição da Repubhca de Angola, e de acordo com alí

nea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, determino:

É extinto o vínculo jurídico de emprego existente 
entre Ministério do Interior e o 3.° Subchefe de Migração, 
António Gomes Adão, adstrito à Direcção Provincial do 
Serviço de Migração e Estrangeiros da Delegação Provincial 
do MINFNT/Bengo, por Demissão no âmbito do processo 
disciplinar que lhe foi instaurado, nos termos das disposi
ções conjugadas das alíneas b), m) e n) do artigo 34.° e da. 
alínea d) do artigo 4.°, todos do Decreto Presidencial n.° 35/14, 
de 18 de Fevereiro, referente ao Serviço de Migração e 
Estrangeiros.

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

Publique-sè. . .

Luanda, aos 18 de Março de 2015.

Ò Ministro, Ãngelo de Barros ^Veiga Tavares.

jjeabídon.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, 
^24de Fevereiro, determino:
- 1 È extinto o vínculo jurídico de emprego, existente 

entre Ministério do Interior e o 3.° Subchefe de Migração, 
Eliseu Manuel Mendes Afonso, adstrito à Direcção Pro
vincial do Serviço de Migração e Estrangeiros da Delegação 
Provincial do MfNINT/Bengo, por Demissão, no âmbito do. 
processo disciplinar que lhe foi instaurado, nos termos das 
disposições conjugadas das alíneas b), m) e n) do artigo 34.° 
e da alínea d) do artigo 4.°, todos do Decreto Presidencial 
n.® 35/14, dé 18 de Fevereiro, referente ao Serviço de 
Migração e Estrangeiros.

| 2.° — O presente Despacho entra em vigor na data da

J sua publicação. .

' Publique-se.

í Luanda, aos 18 de Março de 2015.

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4096/15 
de 11 de Junho

Tendo sido constatado que o Agente Prisional de 2.a Classe, 
^rrão José Luvunga, colocado no Estabelecimento Prisional 
d°Kaquila, incorreu em prática punível, por ter abandonado 

0 Posto de sentinela considerando estratégico;
^ni conformidade com os poderes delegados pelo 

Ridente da República,, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com a 
7ea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 

' 6/10, de 24 de Fevereiro, determino: 
t L° É extinto o vínculo jurídico de emprego exis- 
en,e entre o Ministério do Interior e o Agente Pnsiona 
e2-a Classe, Ferrão José Luvunga, colócado da Direcção 
r°v’ncial do Serviço Penitenciário da Delegação Provinc 

J° MININT/Luanda, por Demissão, no âmbito do processo 

'SC|plinar que lhe foi instaurado, nos termos da alínea 

23.», do Decreto n.» 44/14, de 21 de Fevere.ro-
• O presente Despacho entra em vigor na

SUâ Publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 17 de Março de 2015.

Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavare

na data da

Despacho n.° 4097/15 
dc 11 de Junho

AntA • constatado que o 3.° Subchefe de Migração, 
António Gomes Adão,, afecto à Direcção Provincial do 

d MlNn^ M'®raÇã° Estrangeiros da Delegação Provincial 
T/Bengo, incorreu na prática de extorsão, punível 

nos termos da lei.
~ Em. conformidade com os poderes delegados peio

Despacho n.° 4098/15 
de 11 dc Junho

*
Tendò sido constatado que o 3.° Subchefe, Victor 

Gomes, afecto à Direcção Provincial dos Serviços Prisionais 
da Delegação Provincial do MININT/Cabinda, incorreu em 
prática punível, por negligência que culminou com a evasão 

de dois reclusos;
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 a 
alínea b) do n.° 5 do. artigo 2.° do Decretç Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

1 o__ é extinto o vínculo jurídico de emprego existente
entre o Ministério do Interior e o 3.° Subchefe, Victor Gomes, 
colocado da Direcção Provincial dos Serviços Prisionais da 
Delegação Provincial do MININT/Cabinda, por Demissão, 
no âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado, nos 
termos da âlínea f) do artigo 23.°, do Decreto h.° 44/1.4, 

de 24 de Fevereiro.
2 o — O presente Despacho entra em vigor na data da 

sua publicação.

publique-se.

Luanda, aos 6 de Março de 2015.

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.


