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Excelentíssimos Senhores,
Temos a honra de convidá-los a visitar a página da internet 

nosiie w\\.imprensanacional.gov.ao, onde poderá online ter 
acesso, entre outras informações, aos sumários dos conteúdos 
Mário da República nas três séries.
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j. As assinaturas serào feitas apenas em regime anual.
4. Aos preços mencionados no n.° I acrescer-se-á um 

valor adicional para portes de correio por via normal das 
três séries, para todo o ano, no valor de Kz: 95.975,00 que 
poderá sofrer eventuais alterações em função da flutuação 
das taxas a praticar pela Empresa Nacional de Correios de 
Angola - E.P. no ano de 2016.

5. Os clientes que optarem pela recepção dos Diários da 
República através do correio deverão indicar o seu endereço 
completo, incluindo a Caixa Postal, a fim de se evitarem 
atrasos na sua entrega, devolução ou extravio.

Observações:
a) Estes preços poderão ser alterados se houver

uma desvalorização da moeda nacional, numa 
proporção superior á base que determinou o 
seu cálculo ou outros factores que afectem 
consideravelmente a nossa estrutura de custos:

b) As assinaturas que forem feitas depois de 15 de
Dezembro de 2015 sofrerão um acréscimo aos 
preços em vigor de uma taxa correspondente a 

15% (quinze porcento).

SUMÁRIO
Ministério da Agricultura

Despacho n.° 6436/15:Desvincula Amónio Gomes Cahindingua. Auxiliar Administrativo 
de 1 .a Classe, do quadro de pessoal do Instituto de íksenvoh imemo 

Agrário, para efeitos de reforma.

Despacho n.° 6437/15:Nomeia Gertrudes Victória Gatende César Domingos para o cargo de 
Chefe da Secção Administrativa do Departamento Provincial do 
Instituto de Desenvolvimento Agrário da Huila.

Despacho n.° 6438/15:Cede em regime de destacamento Admir Lopes Ferreíra da Cosu. 
Técnico Médio de 3/ Classe, do Instituto dc (ksemohimenio 

Agrário para o Instituto Nacional do Cate.
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Ministério das Pescas

Despacho n.° 6439/15:
Cessa a comissão de serviço que David Quissungo vinha exercendo 

no cargo de Chefe da Secção de Recursos Biológicos e Ambiente 
Aquático do Centro de Investigação Pesqueira de Benguela.

Despacho n.° 6440/15:
Cessa a comissão de serviço que Américo Paulino Madureira Daniel 

vinha exercendo na função de Auxiliar Administrativo do Gabinete 
do Secretário de Estado das Pescas e da Aquicultura.

Governo Provincial de Benguela

Despacho n.° 6441/15:
Exonera Horácio da Silva Madureira Madeira do cargo de Inspector 

Chefe de 2.a Classe, deste Govemo Provincial.

Despacho n.° 6442/15:
Dá por finda a comissão de serviço que Isidoro Inocente da Conceição 

Júnior vinha exercendo no cargo de Inspector Provincial.

Despacho n.° 6443/15:

Despacho n.° 6455/15:
Desvincula Pedro Delfim. Encarregado

Municipal do Lobúo.Va *
Despacho n.° 6456/15: '

Desvincula Francisco Júlio. Encarregado QuaW
Municipal do Lobito. para eleitos de apoj^4’**»* 

Despacho n.° 6457/15:
Desvincula Emília Catarina. Terceira Oficial

Administração Municipal do Lobito. para efeitos fc'*'’' ‘ 

Despacho n.° 6458/15: '
Desvincula Laurindo Munjanga. Encarregado não Qu rc

Administração Municipal do Lobito. para eleitos «u ? ’ ’CaíÍ01 

aposenta^Despacho n.° 6459/15:
Desvincula Albertina Nandcmbe, Auxiliar de Limpeza dc 1’çi^

Administração Municipal do Lobito. para eleitos dc aposenta^

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Extingue a relação jurídica de emprego com Moisés Filipe Chingombe, 
Motorista de Pesados de 2.a Classe, da Direcção Provincial da Saúde 
de Benguela.

Despacho n.° 6444/15:
Desvincula Simão Mulenga, Técnico Médio de I.a Classe, do 

Departamento de Administração, Gestão do Orçamento, Património, 
Informática e Transportes, deste Governo Provincial, para efeitos de 
aposentação.

Despacho n.° 6445/15:
Desvincula Domingos Camota, Assessor Principal, do Departamento 

dos Recursos Humanos, da Secretaria deste Govemo Provincial, 
para efeitos de aposentação.

Despacho n.° 6446/15:
Desvincula Isidoro Inocente da Conceição Júnior, funcionário deste 

Govemo Provincial, para efeitos de aposentação.

Despacho n.° 6447/15:
Desvincula Horácio da Silva Madureira Madeira do Gabinete de 

Inspecção deste Govemo Provincial, para efeitos de aposentação.

Despacho n.° 6436/15 
dc 22 dc Outubro

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 artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de 
Fevereiro, combinado com a alínea k) do artigo 5.° do
Decreto Presidencial n.° 100/14, de 9 de Maio, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Ministério da Agricultura, determino:

E o funcionário António Gomes Cahindingua, Auxiliar 
Administrativo de l.a Classe, desvinculado do quadro de 
pessoal do Instituto de Desenvolvimento Agrário, para efei
tos de reforma, por reunir as condições necessárias exigida

por lei.
Despacho n.° 6448/15:

Desvincula Arlindo Domingos Nunes Canema, Técnico Médio Principal 
de 1 a Classe, da Secretaria deste Govemo Provincial, para efeitos de 
aposentação.

Despacho n.° 6449/15:
Desvincula Imaculada da Conceição Chinofila Henrique Francisco, 

Encarregada não Qualificada, do Gabinete do Governador, para 
efeitos de aposentação.

Despacho n.° 6450/15:
Desvincula Isabel Sarça da Conceição, Aspirante, do Departamento 

dos Recursos Humanos deste Govemo Provincial, para efeitos de 
aposentação.

Despacho n.° 6451/15:
Desvincula Alone António, Motorista de Pesados Principal, da 

Administração Municipal do Chongorói, para efeitos de aposenta
ção.

Despacho n.° 6452/15:
Desvincula Rosa Delfina, Técnica Média de 3.a Classe, do Centro de 

Investigação Pesqueira de Benguela, Município do Lobito, para 
efeitos de aposentação.

Despacho n.° 6453/15:
Desvincula Constantíno Tchinguenda, Operário Qualificado de 2a Classe, 

da Administração Municipal do Lobito, para efeitos de aposentação.

Despacho n.° 6454/15:
Desvincula Fausto Macíra, Encarregado Qualificado, da Administração 

Municipal do Lobito, para efeitos de aposentação.

Publique-se.
Luanda, aos 29 de Setembro de 2015. 
O Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 6437/15 
dc 22 dc Outubro

Em conformidade com os poderes 
Presidente da República, nos termos do 
Constituição da República de Angola, e 
o artigo 2.° do Decreto Presidencial n.
Fevereiro, 
Decreto Presidencial n.° Ivv,.
Estatuto Orgânico do Ministério daAgn

É Gertrudes Victória Catende César ceroc!^ 
para, em comissão ordinária de serv^°^nieiitol)r0^ 
Chefe da Secção Administrativa do Dep 
do Instituto de Desenvolvimento Agra

Publique-se.
Luanda, aos 10 de Outubro de 20 
O Ministro, Afonso Pedro Canga

delegados pd° 
artigo 137° 
de acordo 

... 6/10, de 2* éí 
°m binado com a alínea g) do artigo 5

' 100/14, de 9 de Maio, queap^1 
ico do Ministério da Agricultura, ^eíerrl^3

Atende César Domr^110111^ 

omissão ordinária de serviço, va Departanv 
de Desenvolvimento ' 1
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nespacho”-0^38715
D de 22 de Outubro

n ° 25/91, de 29 de Junho, 
e o Decreto n- ’

C^” rídico de Constituição, Modificação e 

# ° de Empreg° "a AdmÍnÍStraÇã° 

t*á(,(,aRean0 seu artigo 26.°, o destacamento como 
fíHi" "Lficação da relação jurídica de emprego 

»>3de X 

^nfomidade com os poderes delegados pelo

República, nos termos do artigo 137.° da 

^limição da República de Angola, e de acordo com 

arti„02“do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de 
feJro, combinado com a alínea k) do artigo 5.° do 

CecietoPresidencial n.° 100/14, de 9 de Maio, que aprova o 

EsraiutoOrgânico do Ministério da Agricultura, determino:

ÉAdmir Lopes Ferreíra da Costa, Técnico Médio de 

/'Classe, do Instituto de Desenvolvimento Agrário, cedido, 

eu regime de destacamento, para o Instituto Nacional do 
Café.

Publique-se.

Despacho n.° 6440/15 
dc 22 de Outubro

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 o 

n.° 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de 

Fevereiro, conjugado com a alínea i) do artigo 5.° do Decreto 

Presidencial n.° 92/14, de 25 de Abril, determino:

Cessa a comissão de serviço que Américo Paulino 

Madureira Daniel vinha exercendo no cargo de Auxiliar 

Administrativo do Gabinete do Secretário de Estado das 

Pescas e da Aquicultura, para o qual havia sido nomeado 

por Despacho n.° 1718/15, de 9 de Março, da Ministra das

Pescas.

Publique-se.

Luanda, aos 9 de Outubro de 2015.

A Ministra, Victória Francisco Lopes Cristóvão de 

Barros Neto.

Luanda, aos 10 de Outubro de 2015

OMmistro, Afonso Pedro Canga.

MINISTÉRIO das pescas

Despacho n.° 
de 22 dc Outubro

Vot amvemèncra de serviço púb <je\eSa^°s

Lm conformidade com os Po<^ artigo 
Màme da República, nos termos aCordo 0 

Miwfao da República de Ango\a, e eo 24 de

do amgo 2.° do Decreto Presidencial © Qecreto
^^im, co^ugado com a alínea i) do arti & 

Menáai92/14, de 25 de Abril, determino. ̂ sUn£O 

a comissão de serviço que OaVV oecursos 
Acendo no cargo de Chefe da Secção tx2Lação

n * krabiente Aquático do Centro de 1

Benguela, para o qual havia sido ^Who interno rt.° 05/DG/200S. de 4 de

^^erai do instituto. 
h%Me.

ob de Setembro de 2015.

Vic,ória Francisco Lopes Cristo*00 s%>.

GOVERNO PROVINCIAL DE BENGUELA

Despacho n.° 6441/15
de 22 de Outubro

A requerimento do funcionário, ao abrigo da disposição 

do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 

Diário da República n.° 60, 1 Série, sobre os procedimentos 

para a aposentação dos funcionários públicos e do n.° 1 do 

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

ção da relação jurídica de emprego;
O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da com

petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 

Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República n.° 142, 

I Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização e 

Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, determina o seguinte:
1. É Horácio da Silva Madureira Madeira, Agente 

n.° 05628128, exonerado a seu pedido, do cargo de Inspector 

Chefe de 2,a Classe do Governo Provincial de Benguela, 

para efeito de aposentação.
2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.

Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos 12 

de Agosto de 2015. — O Govemador. /w Frawccro 'Gnu 

dos Anjos.
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Despacho n.° 6442/15 
dc 22 dc Outubro

A requerimento do funcionário, ao abrigo da disposição 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Diário da República n.° 60, I Série, sobre os procedimentos 
para a aposentação dos funcionários públicos e do n.° 1 do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre extin
ção da relação jurídica de emprego;

O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da com
petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República n.° 142, 
I Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização e 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 
Estado, determina o seguinte:

1. É dada por finda a comissão de serviço do Isidoro 
Inocente da Conceição Júnior, Agente n.° 05627258, para 
efeitos de aposentação, do cargo de Inspector Provincial, 
do Governo Provincial de Benguela, para o qual havia sido 
nomeado por Despacho n.° 39/09, de 30 de Abril.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 12 
de Agosto de 2015. — O Governador, Isaac Francisco Maria 
dos Anjos.

Despacho n.° 6444/K 
Uc22<lc Outubro 5

A requerimento do funcionário, aoab. 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de AbT^* 

Diário da República n.° 60,1 Série, SObre ’ PUblÍCad°no 

para a aposentação dos funcionários públk 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Cfo 

ção da relação jurídica de emprego; °,sobree«in-

O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da 

petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 

Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República 

I Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização 

Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, determina 0 seguinte:
1. É Simão Mulenga, Técnico Médio de I „• Classe,Agente 

n.° 08042239, colocado no Departamento de Administração, 

Gestão do Orçamento, Património, InformáticaeTransportes, 

do Governo Provincial de Benguela, desvinculadodosservi- 

ços, a seu pedido, para efeitos de aposentação.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 12 
de Agosto de 2015. — O Governador, isaac Francisco Maria 

dos Anjos.

Despacho n.° 6443/15 
de 22 dc Outubro

A requerimento do funcionário, ao abrigo da disposição 
do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, publica
do no Diário da República n.° 27,1 Série, sobre extinção da 
relação jurídica de emprego;

O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
competência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° 
da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho, publicado no Diário da 
República n.° 142,1 Série, de 29 de Julho, de 2010 — Lei da 
Organização e Funcionamento dos Órgãos da Administração 
Local do Estado, determina o seguinte:

L É extinta a relação jurídica de emprego, a seu pedi
do, de Moisés Filipe Chingombe, Motorista de Pesados 
de 2.a Classe, Agente n.° 90767490, colocado na Direcção 
Provincial da Saúde de Benguela.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.
Benguela, aos 31
Francisco Maria

Gabinete do Governador Provincial de 
de Agosto de 2015. — O Governador, Isaac

Despacho n." 6445/15
“c 22 dc Outubro

A reClU^ÍmeiltO do ' • do n.° 1 (j0 n cionano, ao abrigo da disposição
Diário do P ° ° de Abri/, publicado no
para a an™ Série, sobre os procedimentos
artigo 3? 0 eníaçâo dos funcionários públicos e do n° I do 
cáo n. \ DeCret° n°25/9l> de 29 de Junho, sobre extin-
«°*'-elaíaojurWicideem|)ri!wn . Overnador Provincial de Benguela, ao abrigo daconr 

& con ferida pela alínea e) do artigo 19- 

r ç , . publicado no Diário da República n.er/e, de 29 de Julho de 2010 — Lei da OrganizW0 c 
uncionamento dos Órgãos da Administração Local d 

stado, determina o seguinte: n I’ ^omingos Camota, Assessor Príncipe 
08042185, colocado no Departamento dos 

umanos, da Secretaria do Governo Provincial de 
esvinculado dos serviços, a seu pedido, pora c 

aposentação.2- O presente Despacho entra imediatamente

^ublique-se.Cabinete do Governador Provincial de &e 
de Agosto de 2015. —O Governador, Is^c *

“°s Anjos.dos Anjos.
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hofl-6446/15

**> d***

„***"’"'°’, p. Abril, publicado no 
<-*"-7’X*’osprocedin,.e:,:s 
/'* «Wa"’ "60’. ários públicos e do n. 1 do 
<>J’i.«"d«2’tl'JUnhO-SObr“Xtín' 

J ngcr^to n*
^'dica de.7de Benguela, ao abrigo da com- 

19 °d?

ub . ?nio — Lei da Organizaçao e 
^dXos «a Administração Local do 

Í:a::*a conceição dOnior, Agente 

^258, funcionário do Governo Provincial de 
^desvinculado dos serviços, a seu pedido, para 

de aposentação.
lOpresente Despacho entra imediatamente em vigor, 
hiblique-se.

n.

Despacho n.° 6448/15
de 22 de Outubro

A requerimento do funcionário, ao abrigo da disposição 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Diário da República n.° 60, I Série, sobre os procedimentos 
para a aposentação dos funcionários públicos e do n.° 1 do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre extin
ção da relação jurídica de emprego;

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da com
petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República n.° 142, 
I Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização e 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 
Estado, determina o seguinte:

1. É Arlindo Domingos Nunes Canema, Técnico Médio 
Principal de l.a Classe, Agente n.° 05648705, colocado na 
Secretaria do Governo Provincial de Benguela, desvincula
do dos serviços, a seu pedido, para efeitos de aposentação.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.

Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos 12 
Agosto de 2015.—O Govemador, Isaac Francisco Maria 
klnjos.

Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos 12 
de Agosto de 2015. — O Govemador, Isaac Francisco Maria 
dos Anjos.

bespacho n.° 6447/15 
de 22 dc Outubro

da disposição 
|9’Úe ’ PUblÍCad° "° 

^aaposentaçào d(K r ’ S°bre 0S Procedimentos 

K:*-™p^”deJunho'sobre ex,in-

'Kí„’Pub|M0 no D - • e) d° arti§° 19-° da 
?****»■•• '42,

$$"== -

BenSue|a (1p . lnsPecção do 
servi.

S Pach°entra POSe^Ção, 
""""““"«inteen, vigor.

"«M, ‘leB'"S«la,a»slb
•**’>•*.**

Despacho n.° 6449/15
de 22 de Outubro

A requerimento da funcionária, ao abrigo da disposição 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Diário da República n.° 60, I Série, sobre os procedimentos 
para a aposentação dos funcionários públicos e do n.° 1 do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre extin
ção da relação jurídica de emprego;

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da com
petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República n.° 142, 
1 Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização e 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 
Estado, determina o seguinte:

1. É Imaculada da Conceição Chinofila Henrique 
Francisco, Encarregada não Qualificada, Agente n.° 06599067, 
colocada no Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, 
desvinculada dos serviços, a seu pedido, para efeitos de apo
sentação.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor. 
Publique-se.

Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos 12
de Agosto de 2015. — O Govemador, /suue A&r&r
dos Anjos.
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D|ÁR|,Despacho n.° 6450/15 
de 22 de Outubro

A requerimento da funcionária, ao abrigo da disposição 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Diário da República n.° 60,1 Série, sobre os procedimentos 
para a aposentação dos funcionários públicos e do n.° 1 do 
artigo j2. do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre extin
ção da relação jurídica de emprego;

O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da com
petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República n.° 142, 
1 Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização e 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 
Estado, determina o seguinte:

1. É Isabel Sarça da Conceição, Aspirante, Agente 
n.° 05628163, colocada no Departamento dos Recursos 
Humanos, do Govemo Provincial de Benguela, desvincula
da dos serviços, a seu pedido, para efeitos de aposentação.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 12 
de Agosto de 2015. — O Governador, Isaac Francisco Mana 
dos Anjos.

Despacho n.“ 6451/15 
de 22 de Outubro

A requerimento do funcionário, ao abrigo da disposição 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de I de Abril, publicado no 
Diário da República n.° 60, 1 Série, sobre os procedimentos 
para a aposentação dos funcionários públicos e do n.° 1, do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre causa 
da extinção da relação jurídica de emprego;

O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da com
petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República n.° 142, 
I Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização e 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 
Estado, determina o seguinte:

L É Alone António, Motorista de Pesados Principal, 
Agente n.° 08042050, colocado na Administração Municpal 
do Chongoroi, desvinculado dos serviços, a seu pedido, para 
efeitos de aposentação.

9 O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.
Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 31 de 

, on 15 — O Governador, Isaac Francisco Maria dos Agosto oe /o i j■
Anjos.

Despacho n.»64s,/le 
dc22^OutuS/,S 

A requerimento da funcionária ao ■ 
do n.» 1 do Despacho n.» 3/09, de’l 

Diário da República n.» 60,1 Série sobre 
para a aposentação dos funcionários púb<°S 
artigo 32 0 do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junh' 

ção da relação jurídica de emprego;

O Governador Provincial de Benguela, ao abrigoda 

petência que lhe é conferida pela alínea e) do • 

Lei n.° 17/10, publicado no Diário da RepúbHc • 

I Série, de 29 de Julho de 2010 - Lei da Organia^ 

Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, determina o seguinte:
1. É Rosa Delfina, Técnica Média de 3.a Classe, Agente 

n.° 05653681 e CIF n.° 1133581-06, colocada no Centro de 

Investigação Pesqueira de Benguela, Município do lobito, 

desvinculada dos serviços, a seu pedido, para efeitos de apo

sentação.

2 O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Proviroal*

4. Agosto de 2015. -O Governador.
dos Anjos.

com. 
ar% 19.% 
-■«» n.° 142

Despacho n.° 6453/15 
dc 22 de Outubro 

do n.° j n d° ^uncion^r,o, 30 abrigo da disposição 

Olórlc, & Dar n’ ‘ Serie, sobre os procedimentos
arti ^SentaÇã0 dos funcionários públicos e do n.° I

do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobree^ 

Ç da relação jurídica de emprego;Governador Provincial de Benguela, ao abrigo dacom- 

Petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo e/ n.° / 7//0, publicado no Diário da República r\/!& 
Ser«e, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organizaçaoe 
l,ncionamento dos Órgãos da Administração Local d 

Estado: determina o seguinte: a I E Gonstantino Tchinguenda, Operário Qualifc^ 
- Classe, Agente n.° 05629636, colocado na Adnn^, 
Municipal do Lobito, desvinculado dos serviços,a sel 
do, pala efeitos de aposentação. , ^r.2' G presente Despacho entra imediatameníee 

Publique-se.
ela, a°s 

Gabinete do Governador Provincial de do Agosto de 2015. —O Governador, Isaac Fr<^is 

dos A njos.
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nnário ao abrigo da disposição 
^^09 de Ide Abril, publicado no 

"6o I Série, sobre os procedimentos 
^^funcionários públicos e do n° 1 do 
^l"3(3° ° ,^/qi de 29 de Junho, sobre extin- 
t Decretoi' - 

dor Provincial * Benguela, ao abrigo da com- 
conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 

^publicado no Diário da República n.° 142, 
^9 te Julho de 2010 — Lei da Organização e 

^enio dos Órgãos da Administração Local do 
gemina o seguinte:

ífiiisto Maeira, Encarregado Qualificado, Agente 
036, colocado na Administração Municipal do 
atoinculado dos serviços, a seu pedido, para efeitos
fiação.
lOpnte Despacho entra imediatamente em vigor.
?ib!ique-se.

Despacho n.° 6456/15 
dc 22 dc Outubro

A requerimento do funcionário, ao abrigo da disposição 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de I de Abril, publicado no 
Diário da República n.° 60, I Série, sobre os procedimentos 
para a aposentação dos funcionários públicos e do n.° 1 do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre extin
ção da relação jurídica de emprego;

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da com
petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República n.° 142, 
I Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização e 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 
Estado, determina o seguinte:

1. É Francisco Júlio, Encarregado Qualificado, Agente 
n.° 05649952, colocado na Administração Municipal do 
Lobito, desvinculado dos serviços, a seu pedido, para efeitos 
de aposentação.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

fctadoGovemador Provincial de Benguela, aos 17 

!$ode2015.—0 Governador, Isaac Francisco Maria 
ftÇK.

Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos 17 
de Agosto de 2015. — O Govemador, Isaac Francisco Maria 
dos Anjos.

Despacho n.° 6455/15 
de 22 de Outubro 

Emento do funcionário, ao abrigo da disposição 
^'^Oespacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 

Mlica n.° 60,1 Série, sobre os procedimentos 
dos funcionários públicos e do n.° 1 do ^^^ton025/91, de 29 de Junho, sobre extin- 

emprego;
de Benguela, ao abrigo da com- ^'nil/éC°n^a a^nea e) do artigo 19.° da 

S«ti*lcad0no Dtório da República n.° 142,

7010 — Lei da Organização e 
^%ina da Administração Local do

nào Qualificado, Agente
Adm'^istração Municipal do

^iços, a seu pedido, para efeitos

W1'a '«Mamente em vigor.

s” «Cár?'Beneuei’'a°s 12 ’ Saac Francisco Maria

Despacho n.° 6457/15 
de 22 de Outubro

A requerimento da funcionária, ao abrigo da disposição 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Diário da República n.° 60, 1 Série, sobre os procedimentos 
para a aposentação dos funcionários públicos e do n.° l do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre extin
ção da relação jurídica de emprego;

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da com
petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República n.° 142, 
I Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização e 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 
Estado, determina o seguinte:

1. E Emília Catarina, Terceira Oficial Administrativa, 
Agente n.° 11557012, colocada na Administração Municipal 
do Lobito, desvinculada dos serviços, a seu pedido, para 
efeitos de aposentação.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor. 
Publique-se.

Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos 17
de Agosto de 2015. — O Govemador, /&Mie UUnidi
dos Anjos.
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Despacho n.° 6458/15 
de 22 de Outubro

A requerimento do funcionário, ao abrigo da disposição 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Diário da República n.° 60, 1 Série, sobre os procedimentos 
para a aposentação dos funcionários públicos e do n.° 1 do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre extin

ção da relação jurídica de emprego;O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da com
petência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, publicado no Diário da República n.° 142, 
I Série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organização e 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, determina o seguinte:1. É Laurindo Munjanga, Encarregado não Qualificado, 
Agente n.° 05650636, colocado na Administração Municipal 
do Lobito, desvinculado dos serviços, a seu pedido, para 

efeitos de aposentação.2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 17 
de Agosto de 2015. — O Governador, Isaac Francisco Maria 

dos Anjos.

DesP^on«M5,

A requerimento da funcionária a 
don.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 a áí%>í I 

Diário da República n.» 60,1 Série |

para a aposentação dos funcionário 

artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de29de 
ção da relação jurídica de emprego; " I

O Governador Provincial dè BenWa } 1 

da competência que lhe é conferida pela 

artigo 19.° da Lei n.° 17/10, publicado 

República n.° 142, I Série, de 29 de Julho 
Lei da Organização e Funcionamento dos

Administração Local do Estado, determinaosepiin 

1. ÉAlbertinaNandembe, Auxiliar de Limperadei1^ 

Agente n.° 08044280, colocada na Administra^ Mwpjj 

Lobito, desvinculada dos serviços, a seu pedido, paraeftsk 

aposentação.
2 o presente Despacho entra imediatamente emw 

Publique-se.
, r nvemador Provincial de Ben®h«si 

GabÍne4 7015OGovemador,tacf«tóte 
de Agosto de 201X 

dos Anjos.


