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MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA 
E REINSERÇÃO SOCIAL

• #

Despacho n.° 510/15
de 23 de Janeiro

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

de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto Orgânico do 

Instituto Nacional de Desminagem, decorrente do novo 

paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, estabele
cido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, de 25 de 

Junho, do qual resultou a criação, reestruturação e extinção 

de órgãos e serviços;

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 João António Gaspar Machado nomeado para, 

exercer em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província de Benguela.

2.°  — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se. .

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

< Despacho n.° 511/15
de 23 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, estabe
lecido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, de 25 
de Junho, do qual resultou a criação, reestruturação e extin

ção 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 Edson Pompeu Joaquim Cambulo nomeado 

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

2. ° ■— O presente Despacho entra imediatamente em

vigor. *

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

. O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 512/15
de 23 de Janeiro

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

de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto Orgânico do Instituto 

Nacional de Desminagem, decorrente do novo paradigma 

de estruturação dos Institutos Públicos, estabelecido no 

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

do qual resultou a criação, reestruturação e extinção de 

órgãos e serviços;
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Tendo em conta que da adequação resultou,1 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 temos 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.°—ÉQuiwilaPedro, nomeado para exercer, emcomis-

Despacho n.° 514/ij ’f
de 23 de Janeiro i

Considerando que através do Decreto» r- 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequ^Q 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminag^ 

do novo paradigma de estruturação dos Instituto^ 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidenájjí 
de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reesJ- 

extinção de órgãos e serviços; |
Tendo em conta que da adequação resultou, J 

a Cessação da comissão de serviço dos titulares 4! 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na aW 

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 
são ordinária de serviço, o cargo de Chefe da Brigada de ' Havendo necessidade de nomeação e/ou recond

Desminagem Manual do Instituto Nacional de Desminagem, cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; 

na Província do Cuando Cubango. Em conformidade com os poderes delegító

2° - 0 presente Despacho entra imediatamente em Presidente da República, nos termos do artigo tf 

vigor. ' -

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.
• •

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Constituição da República de Angola, e de acordo^ 

n.° 1 do artigo 4? do Estatuto Orgânico do Mini^ 

Assistência e Reinserção Social, aprovado peloDi 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: j 

l.° — É António Ndambi Baptista nomeado 

cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo deC^. 

Pelotão da Brigada de Desminagem Manual do 

Nacional de Desminagem, na Província de Cabin

2.° _ o presente Despacho entra imediatas 

vigor.
• . ■

Publiqué-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. 

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 513/15 
de 23 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.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 n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
l.°  — È Fausto Machete nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe 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.° 515/15 
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presii^ 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, to 
do novo paradigma de estruturação dos Institutos Púft 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n. 

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

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

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 del$ 

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 131’* 

Constituição da República de Angola, e de acordo co®' 

n.“ 1 do artigo 4.» do Estatuto Orgânico do Ministério^ 

Assistência e Reinserção Social, aprovado nelo D^ 
Presidencial n.» 174/14, de 24 de Julho, detenLr
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11. ° — E Mavembo Luvualu nomeado para exercer, em 

nissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

smmagem, na Província do Zaire,
12. ° — O presente Despacho entra imediatamente em 

or.

i Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 516/15
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

“213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto Orgânico 

) Instituto Nacional de Desminagem, decorrente do novo 

aradigma de estruturação dos Institutos Públicos, esta- 

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

e Junho, do qual resultou a criação, reestruturação e extin- 
íão de órgãos e serviços;

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

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

i.°  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 

^residente 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 Marcelino Lucas Domingos Jacob nomeado 

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

Chefe de Pelotão da Brigada de Desminagem Manual do 

í Instituto Nacional de Desminagem, na Província do Zaire.

I 2.° — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se. .

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 517/15
de 23 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 ri.° 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 Geraldo nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do Uíge.

2. ° — O presente Despacho entra imediatamenté em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 518/15
de 23 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 í 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 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 

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.

38^ '----
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Despacho n.° 519/15 
de 23 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 Joaquim Canguige Gonçalves nomeado para 

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

de Pelotão da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província de Malanje.

2. ° — 0 presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Báptista Kussumua.

Despacho n.° 520/15 
de 23 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.° 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:

D1ÁRlon,

l.o-É Zacarias Simão Rodrigues nomw. 

cer, em comissão ordinária de serviço o ° 
Pelotão da Brigada de Desminagem’Man^jL 

Nacional de Desminagem, na Província de Mal^

2.° — 0 presente Despacho entra imediail 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 521/15 
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Piesj; 

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

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial a'| 

de.25 de Junho, do qual resultou a criação, reestru 

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 na alínee 

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 delegada 

Presidente da República, nos termos do artigo lli 

Constituição da República de Angola, e de acordo 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Mini» 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo 

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

1. ° — É Frank Nunes Femandes nomeado pafl 

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

Pelotão da Brigada de Desminagem Manual do 

Nacional de Desminagem, na Província do Bengo.
2. ° — O presente Despacho entra imediata®^ 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. 

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 522/15 I
de 23 de Janeiro I

Considerando que através do Decreto Presidi) 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o M 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem deco^ 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Púb^ 
estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n° A 
de 25 de Junho do qual resultou a criação, reestru J 

extinção de órgãos e serviços; *

conformidade.com
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Tendo em conta que da adequação resultou, ope legis, a 
sação da comissão de serviço dos titulares de cargos de 

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

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

rgos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

onstituição da República de Angola, e de acordo com o 

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

ssistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

residencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. °~ É Almeida Jòsé Panzo nomeado para exercer, em 

omissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 

la Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Jesminagem, na Província do Bengo.

2. ° — O presente Despacho entra imediatamente em 

«gor.

Publiqué-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

' Despacho n.° 523/15
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

n.° 213/14, dé 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 aosx 

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 Paulo Mandulo Nanga nomeado para exercer, em 

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

Desminagem, na Província do Moxico.

2. ° — O presente Despacho entra imediatamente em 
vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 524/15
de 23 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 Eduardo Beto João Fernando nomeado para 

exercer, em comissão ordinária deserviço,  o cargo de Chefe 

de Pelotão da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província do Moxico.

*

2. ° — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 525/15
de 23 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 Adelino Freitas nomeado para exercer, em 
comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

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

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 526/15 
de 23 de Janeiro

te

>ta

Tendo em conta que da adeqUação # 

a cessação da comissão de serviço dos168'1'1”11’» 

de Direcção e Chefia, conforme precein 
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.A^° “a

Havendo necessidade de nomeação / 1
cargos previstos no novo Estatuto Orgâ^°U °

Em conformidade com os poderei’ 

Presidente da República, nos termos do 
Constituição da República de Angola ed^’11 
n.» 1 do artigo 4.» do Estatuto Orgânico dlt?L 

Assistência e Reinserção Social, aprovado , 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, detenÍ

1° ~ É D°mu3gos Canga!a Nangolo noiL 

exercer, em comissão ordinária de serviço o rJ?»

Nacional do Dramnagem, n. Pro™cía d„ Humhk 

'DeS,”Ch0 “"«•'l-

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. 

O Ministro, João Baptista Kussumua.

C'

e° Considerando que através do Decreto Presidencial 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado 0 Estatuto 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente 

0 novo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos 
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Em conformidade com oc ! ’

da República, nos te™ de'e8ad°S pel° 
Constituição da República de A T ° 31,160 137-° da 

^cia 0 Reinserção Socra^'00
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Em

Despacho n.° 528/15
de 23 de Janeiro

n-° 213/]4erand° qUe atrav®s d° Decreto Presideoíi 
Orgânim/ t^6 de Agosto, foi adequado o W , 
do novo n ° ,.S^tUto Nacional de Desminagem, decorô 

estabeleci^ lêma estruturação dos Institutos Públko 

de 25 de Decreto Legislativo Presidencial n.°^ 

extinção ííp ' °’ d° resultou a criação, reestrutirf 

Tendo e°rga°SeServiÇos’ '

a c^ssação d C°nta a<tequação resultou, ope $ 
de direcção eCh^ISSa° de serviÇ° dos titulares dec< 

n’° * do artian i ao a’ Con^onne preceituado na alínea

■■
lente em ^rgos previsto Cessidade nomeação e/ou reconduÇ®1
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Ssistência e Re;n ° statuto Orgânico do Min* sí n (ú 
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p p Cotrussão ordi^1Un Seyango nomeado jj

^nandajaos 

°Minis<ro,joáoe eZembrode2014. 

aptÍstaKuSSUm,lr.
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Despacho n.° 529/15
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

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

ânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente 

iovo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, 

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

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

nção de órgãos e serviços;

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

Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do 

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

rgos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os podéres delegados pelo 

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

instituição da República de Angola, e de acordo com o 

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

ssistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

residencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. ° — É Joaquim José Kilalo nomeado para exercer, em 

omissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 

a Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Jesminagem, na Província do Cuanza-Sul.

2. ° — 0 presente Despacho entra imediatamente em 

ngor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. .

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 530/15
de 23 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:

L°—È Ernesto Vasil da Costa nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província da Huíla.

2.°  — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 531/15
de 23 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 dé órgãos e serviços;

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

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

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

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

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Pedro Claner Panela nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe da 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do 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.° 532/15
■ -v . . de 23 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.° 534/15 
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto p I 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado*!  

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, y 
do novo paradigma de estruturação dos Institutos 4 
estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial 4 
de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestrJ 

extinção de órgãos e serviços; í
Tendo em conta que da adequação resultou, ope 11 

cessação da comissão de serviço dos titulares de cj 

Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) 4 

do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 deJuM 
Havendo necessidade de nomeação e/óu recondu! 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; |

Em conformidade com os poderes delegados I 
Presidente da República, nos termos do artigo ll]i 

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

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Dá 

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

1. É Vasco Matias nomeado para exercer, em cá 
são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelo&l 
Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacioii] 

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

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

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 tennos 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 Miguel Tulumba Lino nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do Cunene.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

‘ Publique-se.
<

Luanda, aõs 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 533/15 
de 23 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;

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

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

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

1. É Marcolino Jaime nomeado para exercer, em comis

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

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 535/15 I
de 23 de Janeiro l

Considerando que através do Decreto PresicM 

n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o M 
Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decon$ 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Púb 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n. | 
de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestrutuWA 

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

cessação da comissão de serviço dos titulares de cargP^i 

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução h

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; l

Em conformidade com os poderes delegados n
Presidente da República, nos tennos do artigo 131*  A 

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

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Dec^i 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: \

L‘ É António Pedro Lopes nomeado para exercer, 4 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esq^l 
da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacior^ 
Desminagem, na Província do Bengo.
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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.° 536/15
de 23 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.0 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 Jonas Francisco Capalo 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.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 537/15
de 23 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, estabe
lecido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, de 25 

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

ção 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 Manuel Júlio Wanga 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 Moxico.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro dê 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 538/15
de 23 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, estabe

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

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

ção 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 Gonçalves Lito 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 Moxico.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Públique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 539/15
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial n? 213/14, 

de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto Orgânico do 

Instituto Nacional de Desminagem,. decorrente do novo 

paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, estabele

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

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

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

cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos de 

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

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

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

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
1. É Gabriel Já Domingos 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 Moxico.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 541/15
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presid 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Est^ 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorre^ 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Públi^ 

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

extinção de órgãos e serviços; I

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

. 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 I 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o I 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministéno da | 

•Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 

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

I.ÉElias Segunda Solochi nomeado para exercer,em 
comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquata

n.
0 

à 

es 
d 

e

a

i

Despacho n.° 540/15 
de 23 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

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

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 542/15 I

de 23 de Janeiro 1
Considerando que através do Decreto Presidencial 1 

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

cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos de Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente I

Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do n.° 1 d0 novo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, |

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 tennos 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 Salvador Santos Martes nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada dé Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do Moxico.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

. Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

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

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

extinção de órgãos e serviços; I

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

a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos l 

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

n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho; 1
Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos I 

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. ERaimundo CapibaCaloza nomeado para exercer, em 
cormssão ordmánade serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 
daBrigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

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

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 543/15 •
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial 

0 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto 

rgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente 

) novo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, 

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

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

xtinção de órgãos e serviços;

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

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

i.®  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 Jesus da Costa Ernesto, nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadra 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província do Bié.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 544/15
de 23 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 

Residente 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 Tomás Henrique 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 Bié.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 545/15
de 23 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 tennos do artigo 137.° da 

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

ri.° 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 Daniel António 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 de Malanje.
2. O presente Despacho entra imédiatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 546/15
de 23 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;



194

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; 1

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 Mendes Domingos Magalhães 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 de Malanje.

2.0 presente Despacho entra imediatgmente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 547/15 
de 23 de Janeiro ;

Considerando que através do Decreto Presidencial

n.° 213/14, de 21de 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 João Manuel 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 de Malanje.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 548/15 I
de 23 de Janeiro |

Considerando que através do Decreto Pres a I 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado ok j 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, deco I 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Públi 1 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n.° m 

de 25 de Junho, do qual resultou a criação, rèestruturaJ 
extinção de órgãos e serviços; |

Tendo em conta que da adequação resultou, ope le J 

a cessação da comissão de serviço dos titulares de cai4 

de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alíneabM 

n.° 1 dò artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 deJtó 
Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução ajl 

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

Presidente da República, nos termos do artigo 137, 
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 Deem 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: I 

1. É Miranda Martins Oliveira Francisco nomeado H 
exercer, em comissão ordinária de serviço, o cargo e O

de Esquadra da Brigada de Desminagem Manual do Instm 
* Nacional de Desminagem, na Província de Malanje.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vig 

Publique-se..

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. 

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 549/15 l
de 23 de Janeiro 1

Considerando que através do Decreto Presidenci | 

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

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente t 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, | 

estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n. 2 > I 

de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestruturaçãoe i 

extinção de órgãos e serviços; I

Tendo em conta que da adequação resultou, ope legu? I 

cessação da comissão dé serviço dos titulares de cargos i 
Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do n. 11 

do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho; I 
Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos I 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; I

Em conformidade com os poderes delegados 1

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com0 1 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério & \ 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decrd° \ 

Presidencial n0174/14, de 24 de Julho, determino- ' 

1. E João Mateus André Cabingano nomeado para ex*  

cer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe 
Esquadra da Bngada de Desminagem Manual do Insti^ 
Nacional de Desminagem, na Província de Malanje’
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2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

v Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 550/15
de 23 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 Sozinho Eliseu 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 de Malanje.

2*.  O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 551/15
de 23 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 Tiago Barroso Angolar 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.° 552/15
de 23 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, 
& 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;

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 Sebastião Elias Tumba Augusto 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 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.° 553/15
de 23 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.° 555/15 I 
de 23 de Janeiro

Considerando que através do Decreto Presidencial n? I 

de *21  de Agosto, foi adequado o Estatuto Orgânico I 
Instituto Nacional de Desminagem, decorrente do ! 

paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, estabe‘1 
eido no Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, dejl 

Junho, do qual resultou a criação, reestruturação e extW 
de órgãos e serviços; I

Tendo em conta que da adequação resultou, ope /egisal 

cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos â 
Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) don.4 
do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho; I 

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução m 

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

Presidente da República, nos termos do artigo 137.° úl 
Constituição da República de Angola, e de acordo comol 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto | 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino.
I.ÉGeraldoLaurindo nomeado para exercer, emcomis-] 

são ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Esquadrada 

Brigada de Desminagem Manual do Instituto Naciona e 

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.

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.a 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 Baptista Paulo 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.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 556/15 l
de 23 de Janeiro l

Considerando que através do Decreto Presidencial v 

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

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorrente I 

do novo paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, l 

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

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

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

a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos l 

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

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos v 

cargos previstos no novo Estatuto Orgânico; t
Em conformidade com os poderes delegados pelo ' 

Presidente da República, nos tennos 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

Despacho n.° 554/15 
de 23 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 1 

paradigma de estruturação dos Institutos Públicos, estabele

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

Junho, do qual resultou a criação, reestruturação e extinção 

de órgãos e serviços;

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

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

n.° 1 do artigo 14.*  dõ 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 Angelo João Ferreira 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. Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto
2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor. Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino*
Publique-se. tÉ Pedro Femando .Sambambi nomeado para exer-

cer, em comissão ordmána de serviço, o cargo de Chefe de 
Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. Esquadra da Brigada de Desminagem Manual do I t’ t
O Ministro, João Baptista Kussumua. Nacional de Desminagem, na Província da Lunda-NorteU
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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.° 557/15
de 23 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 Faustino Natal nomeado para exercer, em comis

são ordinária de serviço, o cargo dç 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.
f ■' -

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 558/15
de 23 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 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. E Mário Raimundo Augusto 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 da Lunda-Norte.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. •

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 559/15
de 23 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 Eduardo Xavier Cambumba 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 da Lunda-Sul’.

2. O presente Despacho entra imediatámente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 560/15
de 23 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, Despacho n.° 562/15 |
a cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos e Jane'ro I
de Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do Considerando que através do Decreto Presi^.l 

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

Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem, decorreu 
ea^os previstos no novo Estatuto Orgânico; do p»d.gnru de «ação dos taiWosfiJ

* r c ° < estabelecido no Decreto Legislativo Presidencial n°>l
Em conformidade com os poderes delegadospeto de 25 de Junho, do qual resultou a criação, reestruj 

Presidente da República, nos termos do artigo 137. da de e serviços;

Constituição da República de Angola, e de acordo com o Tendo £m conta que da adequação resultou, ope | J 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da a cessaçâo da comissão de serviço dos titulares de J

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto de DireCção e Chefia, conforme preceituado na alíneaM 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino: y n o i do artigo 14° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de JuM
1. É Lucas Upale Ipanga nomeado para exercer, em Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução^ 

comissão ordinária de serviço, 0 cargo de Chefe de Esquadra cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. Presidencial n.°‘ 174/14, de 24 de Julho, determino
O Ministro, João Baptista Kussumua. É Salvador Culiondela da Cruz n0H\ , Chefe J

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

Esquadra da Brigada de Desminagem Manua 0 
Despacho n.° 561/15- Nacional de Desminagem, na Província da Lunda- .

de 23 de Wiro ' 2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Em conformidade com os poderes delegados pelo cessação da comissão de serviço dos titulares de cargos dc l 

Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da Direcção e Chefia, conforme preceituado na alínea b) do l 

Constituição da República de Angola, e de acordo com 0 n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho; ] 

n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto cargos previstos no novo Estatuto Orgânico;
Presidencial n? 174/14, de 24 de Julho, determino: hm conformidade com os poderes delegados pelo

LÉ Ernesto Agostinho nomeado para exercer, em comis- Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da

O Ministro, João Baptista Kussumua. 20 P«sente Despacho entra imediatamente em vigo1'
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Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014/

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 564/15
de 23 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 Joaquim Mota 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 da Lunda-Sul.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

0 Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 565/15 fc
de 23 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 

dé 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 Nazico David Donis 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-Norte.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 566/15
’ de 23 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 Basto Kalengue nomeado para exercer, em 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de Pelotão 

da Brigada de Desminagem Manual do Instituto Nacional de 

Desminagem, na Província 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.° 567/15
de 23 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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L° — É Pedro Laurindo nomeado para exei^ 

comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe deVtl 

daBrigada de Desminagem Manual do Instituto Nacio^ 

Desminagem, na Província da Huíla. s >

2.° — O presente Despacho entra imediatamente J 

vigor. ' • , 1

Públique-se.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

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 tennos 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 Luís Rangel Cangombe nomeado para exer

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

Pelotão da Brigada de Desminagem Manual do Instituto 

‘ Nacional de Desminagem, na Província de Benguela.

i 2.° — 0 presente Despacho entra imediatamente em- 

vigor.

Publique-sè.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014. '

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 568/15 
de 23 de Janeiro

Despacho n.° 569/15 I
- de 23 de Janeiro V

Considerando que através do Decreto Presidem p 
n.° 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatutob 

v Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem,V 

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

Presidencial n.° 2713, de 25 de Junho, do qual resultoua I 

criação, reestruturação e extinção de órgãos e serviços; I 

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

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;
Considerando que através do Decreto Presidencial Havendo necessidade de nomeação e/ou recondução aos 

n.» 213/14, de 21 de Agosto, foi adequado o Estatuto cargos previstos no novo Estatut0 Orgânico; 

Orgânico do Instituto Nacional de Desminagem,. Em confonnidade com os poderes delegados peto 

decorrente do novo paradigma de estruturação dos — •

Institutos Públicos, estabelecido no Decreto Legislativo .

Presidencial n.-° 2/13, de 25 de Junho, do qual resulfou 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/oy 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:

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 Decfeto 

Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:
l.° — É -Manuel José Paciência nomeado para exercer, 

em comissão ordinária de serviço, o cargo de Chefe de 

Pelotão da Brigada dé Desminagem Manual do Instituto 

Nacional de Desminagem, na Província do Cunene.

- 2.° — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se. '

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.
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