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MINISTÉRIO DO INTERIOR

Despacho n.° 4040/15
de 10 de Junho

Por conveniência de serviço público; '

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de .Angola, e de acordo coma 

alínea b) .do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 

, n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

1. ° — È extinto o vínculo jurídico de emprego, existente 

entre o Ministério do Interior e a Subinspector Prisional,

• Sónia Gonga Bange, afecta ao Serviço Penitenciário 

MININT, a seu pedido, nos termos do n.° I do artigok- 

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

sua publicação. - .

Publique-se.

'Luanda, aos 19 de Março de 2015.

O Ministro, Ãngelo de Barbos Veiga ?ava

Despacho n.° 404Í/15
. ■, de 10 de Junho

. Por conveniência de serviço público» $ je|egados

: Em conformidade com os podere 

Presidente da República, nos termos co^

Constituição da República de Angola pfesi^n 

alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do VeC 

n-° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino- ego/x’ „

. L°—É extinto o vínculo jurídico torde^0oo 

entre o Ministério do Interior e o SubinSndeS) 

Sérgio Mandlane de Carvalho 
Serviço de Migração e Estrangeir0S^ pecr6*oíl

nos termos do n.° I do artigo 33- 

de 29 de Junho.
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2? o presente Despacho entra em vigor na data da 

slia publicação. ' •

publique-se.

Luanda, aos 2 de Março de 2015.

0 Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

I O __  p . .
tentp p f ex;mt0 o vínculo Jurídico de Emprego exis- 
I a pi n Fe 0 Ministério do Interior e a Agente Prisional de 
A aSSe’ Mar’a Tchilindjamba, colocada na Direcção de 

guramento Técnico/MININT, por ter sido abrangida 
e °^a P°r temP° de serviço, nos termos do n.° 1 do 

; 2°o32,° d° Decret0 n'°25/91 ’ de 29 de Junho.
~~ D presente Despacho entra em vigor na data da 

sua publicação. -
Publique-se.

Luanda, aos 17 de Abril dè 2015..

O Ministro,/Ângelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4042/15
de 10 de Junho

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

Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da
Constituição da República de Angola, e de acordo com a ; 
alínea b) do n.° 5 do artigo 21° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

1. — É com o Subcomissário Bombeiro Amaral Pinto, 
colocado no Serviço de Protecção Civil e Bombeiros/ 
MININT, extinto o vínculo jurídico de emprego com o 
Ministério do Interior, por ter sido abrangido à reforma 
por tempo de serviço, nos termos do n.° 1 do artigo 32.° do 
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

Publique-se.

Luanda, aos 28.de Abril de 2015.
O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4043/15 
de 10 de Junho •. <

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

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

a.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:
I 0 — É extinto o vínculo de Emprego existente entre o 

Ministério do Interior e o Técnico Médio de 3? Classe, Tomé 
João Fernandes, afecto ao Gabinete de Recursos Humanos 
MININT, a seu pedido, nos termos do n.° 1 do artigo 3 
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

Publique-se.

Luanda, aos 10 de Abril de 2015.
O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

pelo

Despacho n.° 4045/15 
de 10 de Junho

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

Presidente da República, nos termos do artigo 137.°, da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
artigo 25.° do Decreto Legislativo Presidencial n.° 1/10, de 5 
de Março, determino;

É com o 3.°Subchefe Prisional, Domingos Estêvão,

colocado na Direcção Provincial do Serviço Penitenciário da 
Delegação do MININT/Benguela, extinto o vínculo jurídico 
de emprego com o Ministério do Interior, por ter sido abran
gido à reforma por tempo de serviço, nos te.rmos do n.° 1 do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

Publique-se. :

Luanda, aos 6 de Abril de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4046/15 
de 10 de Junho a

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 
artigo 25.° do Decreto Legislativo Presidencial n.° 1/10, 
de 5 de Março, determino:

1 o__ é com o 3.° Subchefe de Migração, Armindo
Carlos Eduardo, Chefe de Secção, colocado na Direcção 
Provincial de Estudos, Informação e Análise da Delegação 
do MININT/Huambo, extinto o vínculo jurídico de emprego 
com o Ministério do Interior, por ter sido abrangido à 
reforma por tempo de serviço,* nos termos do n.° l do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

2 0__ Q presente Despacho entra em vigor na data da

pelo sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Maio de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

data da

■ ' . Despacho n.° 4044/15
de 10 de Junho

por conveniência de serviço público, .
Em conformidade com os poderes , e & 137.°, da . 

residente da República, nos termos o a

Onstituição da República de Ango a, Presidencial 
àlínea b) do n ° 5 do artigo 2.° do Decre

■ n° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

f i

28.de
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Despacho n. 4070/15:'
Despacho n.° 4056/15: lf MflnueÍ Junga,

Extingue o vínculo jurídico de emprego com .Q provjncíal do 
. Inspector Bombeiro Chefe, colocado no MININT/

Serviço de Protecção Civil e Bombeiros da Delegaç 

Huambo, para efeitos de reforma.

Despacho n.° 4057/15:
Extingue o vínculo jurídico de emprego com Domingos

Ngola, Inspector Bombeiro Chefe, colocado no Comando Provincial 
do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros da Delegaçao do 

MTNINT/Cuanza-Norte, para efeitos de reforma.

Despacho^ n.° 4058/15: .
Extingue o vínculo jurídico de emprego com António Antunes 

Chipongue Jeremias, Inspector Prisional Chefe, colocado na 
Direcção Provincial do Serviço Penitenciário da Delegação do 

MININT/Bié, para efeitos de reforma.

Despacho n.° 4059/15:
Extingue o vínculo jurídico de emprego com Samuel Caetano, Inspector 

•Prisional Chefe, colocado na 'Direcção Provincial dó Serviço 
Penitenciário da Delegação do MININT/Benguela, para efeitos de 
reforma. _‘>

' Despacho n.° 4060/15:
Extingue o vínculo jurídico de emprego com João Carlos Muzemba, 

Inspector Prisional Chefe, colocado na Direcção Provincial do 
Serviço Penitenciário da Delegação do MININT/Benguela, para 
efeitos de reforma.

Despacho n.° 4061/15:
Extingue o vínculo jurídico de emprego com Eugênio Calelessa, 

Inspector Prisional Chefe, colocado na Direcção Provincial do 
; Serviço Penitenciário da Delegação do MININT/Benguela, para 

efeitos de reforma. .

• Despacho n.° 4062/15: " •
Extingue o vínculo jurídico de emprego com Victória Chilombo

• 1 •’ Subchefe Prisional, Colocada na Direcção Provincial do Serviço
Penitenciário da Delegação do MININT/Benguela, para efeitos de 
reforma. ’ ' ' '

Despacho n.° 4063/15:
Desvincula Antunes Victor Mussovela, Agente Bombeiro de 1 "Classe 

do Cpmando Provmoal do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros’ 
da Delegação Provincial do MININT/Moxico, para efeitos de 
aposentação. ue

r Despacho n.° 4064/15:

Despacho n.° 4065/15: ;

Despacho n.° 4066/15: '
Desvincula Maria de Fátima Francisco Sabnta i 

deste Ministério, para efeitos de aposentação’. P60'0” B°mbeira’ 

. Despacho n.° 4067/15-

Desvincula Viciorino Vihemba <
Direcção Provincial do Serviço deM^T de Mi8raÇâo, da 

Delegação Provincial do MININT/Moxico^ ° * Estran®eir°s da 
. «ação. ,C°’Paraefci^deaPosen-

• ae aposen-

Despacho n.° 4069/15:
Desvincula Francisco Dias Cachala r„

Comando Provincial do Serviço d’e PrTCtOr Bon,beiro Chefe do

, Desvincula Joaquim Luís Soares . 
Direcção Provincial do Servi™"Spccl°f de u-

. Delega?80 Provincial do MIN1NtÍ. Mi^o e>. 
tação. ' ' ^Oxi<ADar/%?'

Despacho n.° 4071/15:
Desvincula Dumba Juvenal Capàlo
. à Direcção Provincial do SpL ’ nspecl°r & .

i Delegação Provincial’ do MlNlNT/M Migraçào e
. laçã0- . ^'“'P^ei^S

Despacho n.° 4072/15:
Desvincula António Ferreira Cachinalo 1 . c / 

Comando Provincial do Serviço de p’ . ’ Ubclltfe Bo»l- 
srKpmvi”i,,a”“INIm"«?s'^

MINISTÉRIO DO INTERIOR

Despacho n.° 4040/15
dc 10 de Junho

Por conveniência de serviço público;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

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

Constituição da República de Angola, e de acordo coma 

alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 

. n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:
1. ° — È extinto o vínculo jurídico de emprego, existente 

entre o Ministério do Interior e a Subinspector Prisional,

• Sónia Gonga Bange, afecta ao Serviço Penitenciária 

MININT, a seu pedido, nos termos do n.° 1 do artigo 33. 

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

sua publicação.

*

Publique-se.

'Luanda, aos 19 de Março de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tava

Despacho n.° 404Í/15 
de 10 de Junho

. Por conveniência de serviço público, ^^gados 

. Em conformidade com os podere *

Presidente da República, nos termos ac0rdo c0^( 

Constituição da República de Angola pres^el1 

alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do DeC 

n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino- rego,eXÍ

. L°—É extinto o vínculo jurídico tof Je

entre o Ministério do Interior e o Sub,nSndeSí 

Sérgio Mandlane de Carvalho 
Serviço de Migração e Estrangeir0S^ pecf6t°n 

nos termos do n.° 1 do artigo 33- 

de 29 de Junho.
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sua publicação. ■ • .

publique"se-

Luanda aos 2 de Março de 2015. 

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

O ^presente Despacho entra em vigor na data da

tent ' . ® ®xt'nt0 o vínculo Jurídico de Emprego exis- 
1a Cl 6 \ Ministério do Interior e a Agente Prisional de 
A aSSe’ ar’a Tchilindjamba, colocada na Direcção de 

eguramento Técnico/MININT, por ter sido abrangida 
e o P°F temP° de serviço, nos termos do n.° 1 do 

/ rt,2°o32, d° Decret0 n’°25/9L de 29 de Junho.
~~ O Presente Despacho entra em vigor na data da 

sua publicação. •
Publique-se.

Luanda, aos 17 de Abril dè 2015.-

O Ministro,íÂngelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4042/15
de 10 de Junho

por conveniência de serviço público;
Em conformidade com os poderes delegados pelo 

presidente da República, nos termos do artigó 137.° da
Constituição da República de Angola, e de acordo com a ; 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2,° do Decreto Presidencihl 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

1. — É com o Subcomissário Bombeiro Amaral Pinto, 
colocado no Serviço de Protecção Civil e Bombeiros/ 
MININT, extinto o vínculo jurídico de emprego com p 
Ministério do Interior, por ter sido abrangido à reforma 
por tempo de serviço, nos termos do n.9 1 do artigo 32.° do 
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

Publique-se.

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

Despacho n.° 4043/15 
de 10 de Junho < ’<

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

Presidente da República, nos termos do artigo 1j7. , da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com a 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 

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

Ministério do Interior e o Técnico Médio de 3.a Classe, Tomé 
João Femandes, afecto ao Gabinete de Recursos Humanos 
MININT, a seu pedido, nos termos do n.° 1 do artigo 3 
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho. . . A t

2-° ■— O presente Despacho entra em vigor na a a 

SUa publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 10 de Abril de 2015.

- O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

pelo

Despacho n.° 4045/15 
dc 10 de Junho

Por conveniência de serviço público;
Em conformidade com os pòderes delegados pelo 

Presidente da República, nos termos do artigo 137.°, da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
artigo 25.° do Decreto Legislativo Presidencial n.° 1/10, de 5 
de Março, determino;

1. °—É com o 3.° Subchefe Prisional, Domingos Estêvão,

colocado na Direcção Provincial do Serviço Penitenciário da 
Delegação do MININT/Benguela, extinto o vínculo jurídico 
de emprego com o Ministério do. Interior, por ter sido abran
gido à reforma por tempo de serviço, nos termos do n.° 1 dò 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Abril de 2015.

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

.v

I ■ ‘ . Despacho n.° 4044/15
de 10 de Junho

Por conveniência de serviço púbhco^
Em conformidade com os pod 137.°, da .

residente da República, nos termos 0 ar do com a 

°nstituição da República de Ango a, e Presidencial
b) 0o 5 S» arlig» 2." d» DP««° P®'d

• n °6/IO, de 24 de Fevereiro, determino.

Despacho n.° 4046/15 
dc 10 de Junho a

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 
artigo 25.° do Decreto Legislativo Presidencial n.° 1/10, 
de 5 de Março, determino:

j o__ É com o 3.° Subchefe de Migração, Armindo
Carlos Eduardo, Chefe de Secção, colocado na Direcção 
Provincial de Estudos, Informação e Análise da Delegação 
do MININT/Huambo, extinto o vínculo jurídico de emprego 
com o Ministério do Interior, por ter sido abrangido à 
reforma por tempó de serviço,* nos termos do n.° 1 do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

2©__o presente Despacho entra em vigor na data da

pelo sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Maio de 2015.

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

; ■■I :

í

28.de


1524
■^ÁRloh

2.» - O presente Despacho entra 
sua publicação. ■ . 14 em VigOr

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Abri 1 de 2015
O Ministro, Ângelo de Burros Veio T

. lea lavares

%

Despacho n.» 4050/K 
dc 10 de Junho

: Por conveniência de serviço público
Em conformidade com. os poderes d I 

Presidente da República, nos termos do au’ * I 
Constituição da República de Angola, e de '37* * | 
artigo 25.» dò Decreto Legislativo PRsÍdencial 1̂?h 

‘ de Março, determino: . ■ ' '*W 1

Despacho n.° 4047/15 
de 10 de Junho

Por conveniência de serviço publico, , |
- Em conformidade com os poder» deiog.d» P

Presidente, da República, nos termos acordo com o \
Constituição da República de Ango a, „
artigo 25.» do Decreto Legislativo Presidencial n. I/IV,

de 5 de Março, determino: . clarice
.1.° —E com a Agente Prisional de 1. Cias > 

Cambuinda Mário, Chefe de Secção, coloca a na ir 
Provincial de Recursos Humanos da Delegaçao 
MININT/Bié, extinto o vínculo jurídico de emprego com 
o Ministério do Interior, por ter sido abrangido à reforma 

• por tempo de serviço, nos termos do n.° 1 do artigo 32. do 

Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho. ■ .
2.» — O presente Despacho entra em vigor na data da , ] 0 — É com o Comissário .Prisional Santa I 

■sua publicação. Silva Félix, colocado na Direcção Provincial I
' ' - Publique-se. Penitenciário da Delegação do.MININT/Benguela, 2

■ ' .. o vínculo jurídico de emprego com o MinistériodoInteriJ
Luanda, aos 6 de Abnl de 201 . . ■ ..por ter sido abrangido à reforma por tempo de serviço,^

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares. .... termos do n.° I do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, deB

----- ---------  ■ de Junho. ' 
Despacho n." 4048/15 2.» — O presente Despacho entra em vigor na data fe

delOdcjunho Sua publicação. s -

• Por conveniência de serviço público; ■ Publiquè-se.
Em conformidade com os poderes delegados, pelo Luanda> aos 6 de Abril de 2015. ’ 1 ' .

Presidente da. Republica, nos termos do artigo 137.°, da
Constituição da República de Angola, e de acordo com o Ministro, Angelo de Barros Veiga Tavares. 

artigo 25.° do Decreto Legislativo Presidencial n.p 1/10, de 5 
de Março, determino:

L° — É com o Agente Bombeiro de 1 .a Classe,. Gabriel

- Muteca, colocado no Comando Provincial do Serviço de
Protecção Civil e Bombeiros da Delegação do MINFNT/ 
Benguela, extinto o vínculo jurídico de emprego com o 
Ministério do Interior, por ter sido abrangido à reforma 
por tempo de serviço, nos termos do n.° l do artigo 32.° do 
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho. *.

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

Publique-se.

. Luanda, aos 6 de Abril de 2015.
O Ministro, Ângelo de Barros. Veiga Tavares.

D*

;i)3

Despacho n.° 4051/15 
de 10 de Junho

Por conveniência de serviço público; 
Em conformidade com os poderes

Presidente da República, nos termos artl^rjoCOnio 
Constituição da. República de Angola, e a 
artigo 25.° do Decreto Legislativo Presi en 

de 5 de Março, determino: ■ . . pionís'0
' l.°—Écòm o Superintendente Prisiona_ Serviço

Pimenta, colocado na Direcção nguela,
. ’ Penitenciário da Delegação do MIN njstério do íníerio^

o vínculo jurídico de emprego com o 1 serViço,11 
por ter sido abrangido à reforma Por tern_ 0 25/9Me' 
termos do n.° 1 do artigo 32.° do Decre

de Junho. ' m vig°r na
2.° — O presente Despacho entra

. sua publicação.

pelo Publique-se.

•°, da 
e de acordo com o

Despacho n.“ 4049/15 / 
de 10 de Junho .

Por conveniência de s'erviço público;
Em conformidade com os poderes delegados

. Presidente da República, nos termos do artigo 137'
Constituição da República de Angola, t _

’ drtsgd m’ d° ?eCret° Legislativo Presidendaí n» 1/10 
de 5 de Março, determino; ’ l'10>

, o com o Agente Prisional de 2 “ Clascp iu» i-
. Sabmo, colocado na Direcção Provincial dftM JCe lno

Penitenciário da Delegação do MININT/Benm 1 SerV'Ç° '
o vínculo jurídico de emprego com o Minist^ ’.eXtlnt0 • Em conformidade com os P°°» 
por ter sido abrangido à reforma por temnn d ° ,nter’or> Presidente da República, nos term
termos do n.» 1 do artigo 32.» do Decreto n«Vs/o ÍÇ°’ "°S C°n«ituição da República de Angol ■
deJunh0- eton- 25/9l,de29 artigo 25.» do Decreto Legislativo Pr

Luanda, aos 6 de Abril de 2015- ^avares-

O Ministro, Ângelo de Barros

Despach» n-‘ «52,|S

Constituição da República de Ang pr’esidencia 

de 5 de Março, determino: ■
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É com o Superintendente Bombeiro, José Dias

1. colocado no Comando Provincial do Serviço de 
, Jo Civil e Bombeiros da Delegação do MININT/ 
Lo, extinto o vínculo jurídico de emprego com o 
Lério do Intenor, por ter sido abrangido à reforma 

.Lpo de serviço, nos termos do n.» 1 do artigo 320 do 
J n.° 25/91, de 29 de Junho. . °

— O presente Despacho entra em vigor na data da 
/publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 5 de Abril de 2015.
0 Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4053/15 
dc 10 de Junho

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

Presidente da República, nos termos do artigo 137.°, da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
artigo 25.° do Decreto Legislativo Presidencial n.° 1/10,' 
de 5 de M arço, determ i rio:

L°—É com a Intendente Prisional, Suzana Etossi, colo
cada na Direcção Provincial do Serviço Penitenciário da 
Delegação do MININT/Benguela, extinto o vínculo jurídico 
de emprego com o Ministério do Interior, por ter sido abran
gido à reforma por tempo de serviço, nos termos do n.° I do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

Publique-se. /

Luanda, aos 6 de Abril de 2015.

0 Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

delegados pelo

Despacho n.° 4054/15 
dc 10 <lc Junho

P°r conveniência de serviço público;
Lm conformidade com os poderes

residente da República, nos termos do artigo 137., da 

°nstituição da República de Angola, e de acordo com. o
25.° do Decreto Legislativo Presidencial n. 1/1 D, 

e 5 de Março, determino: .
L é com o Inspector Bombeiro Chefe, Arman o 

7^1, colocado no Comando Provinciàl do Serviço de' 
rotecção Civil e Bombeiros da Delegação do MININT/ 

^-Norte, extinto o vínculo jurídico de emprego.com 

inistério do Interior, por ter sido abrangido à reo 

0r ten>po de serviço, nos termos do n.° 1 do artigo 
ecret°n.° 25/91, de 29 de Junho.

Su ’ O presente Despacho entra em vigor na 
UaPublicação.

Obliqúe-se.

Euanda, aos 6 de Abril de 2015.

0 M'nistro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

da

Despachou.0 4055/15 
dc 10 de Junho 

or conveniência de serviço público;
PresidfnLLL'^a<^e Cotn os Píeres delegados pelo 
Constitui - a Republ,ca> nos. termos do artigo 137,°, da 
artion a_RePpblica de Angola, e de acordo com o 
d. m d° DeCret0 Le§islat'vo Presidencial n.° 1/10/ 
ne 5 de Março, determino: .
o J'°.~ E com 0 Inspector Bombeiro Chefe, Vicente 

e astiao Duarte, colocado no Comando Provincial do 
erviço de Protecção Civil e.Bombeiros da Delegação 

MININT/Cuanza-Norte, extinto o vínculo jurídico de 
emprego com o Ministério do Interior, por ter sido abrangido 
à reforma por tempo de serviço, nos termos do n.° I do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho:

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

Publique-se. ’ •

Luanda, aos 6 de Abril de 2015.
O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4056/15 
dc 10 dc Junho

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

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

artigo 25.° do Decreto Legislativo Presidencial n.° 1/10, 
de 5 de Março, determino: * v

I o — É com o Inspector Bombeiro Chefe, Adolfo 
Manuel Junga, colocado no Comando Provincial do Serviço 
de Protecção Civil e Bombeiros da Delegação do MININT/ 
Huambo, extinto o vínculo jurídico de emprego com o 
Ministério do Interior, por ter sido abrangido à reforma 
por tempo de serviço, nos termos do n.° 1 do artigo 32.° do 
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho. .

2,o__ O presente Despacho entra em vigor na data da
sua publicação.

Publiqúe-se. .

' Luanda, aos 6 de Abril de 2015.
O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4057/15 
dc 10 de Junho

' por conveniência de serviço público;
Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da República, nos termos do artigo 137.°, da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
artigo 25° do Decreto Legislativo Presidencial n.° 1/10, 

dé 5 de Março, determino:
I o _ É com o Inspector Bombeiro Chefe, Domingos ' 

Francisco Ngola, Comandante de Quartel de Bombeiros de 
2 » Escalão, colocado no Comando Provincial do Serviço 
de Protecção Civil e Bombeiros da Delegação do MININT/ 
Cuanza-Norte, extinto o vínculo jurídico de emprego com

emprego.com
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Despách0no' ahransido à reforma
o Ministério do Interior, por ter artigo 32 » do •

tempo de serviço, '

. Decreto n? 25/91, de 29 de Junho. •
2.» - O presente Despacho entra em vigor

sua publicação..

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Abril de 2015.

O Ministro, Angelo de Barros Veiga Tavares.

p ... dC ,0d'->unho0/lS

Por conveniência de serviço .
Em conformidade com 0PUb|,c°; 

Presidente da República, nos te^°deres jiJ:
'jíii

na data da
.~ „„ .wpuuiica, nos term^’"'5 
Constituição da República de Aní do

Decreto L.gislêX'‘íí«

- de 5 de Março, determino- Pres'de,’cia|j?!i

, , I - - B com „>l„spector Prisio .
Muzemba, colocado na Direcção Pr ■ 
Penitenciário da Delegação do MlNlN^' S 

o vínculo jurídico de emprego com o Min
. por ter sido abrangido à reforma por temn'?4’1^ 

• - termos do n? 1 do artigo 32? do Decretw^
. de Junho. ‘

2? - O presente Despacho entra em vi„or.a. 
sua publicação. gOrnaM

. Publique-se.

Luanda, aos 6 de Abril de 2015.

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

pelo

Despacho n.° 4058/15 .
de 10 de Junho , '

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

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

Constituição da República de Angola, e de acordo com o 

artigo 25? do Decreto Legislativo Presidencial n.° 1/10, 

de 5 de Março, determino: / ’ '
1/ — É com o Inspector Prisional Chefe, António 

Antunes Chipongue Jeremias, colocado na Direcção 

Provincial do Serviço Penitenciário da Delegação do 

MININT/Bié, extinto o vínculo jurídico de emprego com 
o Ministério do interior, por ter sido abrangido à reforma 

por tempo de serviço, nos termos do n.° 1 do artigo 32.° do 

Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

2.° —

sua pubjicação. .

Publique-se.

Luanda, áos 6 de Abril'de 2015.

O Ministro, Ãngelo de Barros Veiga Tavares.

0 presente Despacho entra em vigor na data da 
artigo 25.°

■ de 5 de Março, determino: 
l.° — É com o 1 . 

Calelessa, colocado na Direcção 

Penitenciário da Delegação do I

Despacho n? 4059/15 
. de 10 de Junho

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

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

artigo 25? do Decreto Legislativo Presidencial n? 1/J0 
de 5 de Março, determino:

I? — É.com o Inspector Prisional Chefe, Samuel 

Caetano colocado na Direcção Provincial do Serviço 
Penitenciário da Delegação do MININT/Benguela. extintA

2? — O presente Despacho entra 

sua publicação.

Publique-se.

Despacho n.° 4061/15 
dc 10 de Junho

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

Presidente da República, nos termos do artigo 131’,* 

Constituição da República de Angola, e de acordo com 
do Decreto Legislativo Presidencial n.

Provincial do SM 
MININT/Benguela^ 

o vínculo jurídico de emprego com o Min & ^^0 

por ter sido abrangido à reforma porten^ o 25/91,^^ 
termos do n,° 1 do artigo 32.° do Decre,°n- _ 

de Junho. Pmvigorna1^
2.°  — O presente Despacho entra

sua publicação.

Publique-se. '
Luanda, aos 6 de Abri 1 de 2015

- . O Ministro, Ãngelo de Barros VeiSa

. rt° 4062/^

Por conveniência de serviço Pú .ereS dele° |jl' * 

. Em conformidade com 0®ennoS do

• Presidente da República, no e de . 

em v'8°r na data da Constituição da República e presi 6 
artigo 25? do Decreto Legis a • tóri’cV 

/ de 5 de Março, determinp: jsionals^Xl/
Luanda, aos 6 de Abril de 2015. 1?— É coma 1? Subchefe ] d0 SerVÍÇ°

O Ministro, ' colocada na Direcção ^V'n^la, extint0 °

Delegação do MINíNT/Be g

%25c3%2589.com
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,.prego com o Ministério do Interior, por ter sido abran- 
. àt6forma por tempo de serviço, nos termos dó n.» ] do 

32.0 do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.
Ç-0 presente Despacho entra em vigor na data da 

/publicação. . ■ . • ...

publique-se. '

Luanda, aos 6 de Abril de 2015.

OMinistro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4063/15 
de 10 de Junho

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

Presidente da República, nos termos do artigo 137.°, da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com a 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n,°6/10, de 24 de Fevereiro, determino:. •

l.° —É o Agente Bombeiro de 1 .a Classe, Antunes Victor 

Mussovela, do Comando Provincial do Serviço de Protecção 
Civil e Bombeiros da Delegação Provincial do MININT/ 
Moxico, desvinculado do Ministério do Interior, para efeito 
de aposentação, nos termos das disposições combinadas 
don.° 1 do artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 4/08, de 25 
de Setembro, e n.° 1 do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, 
de 29 de Junho.

i 2.°— O presente Despacho entra em vigor 
í sua publicação.

Publique-se. .

•Luanda, aos 16 de Janeiro de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

na data da

pelo

! • Despacho n.° 4064/15
| de 10 de Junho

P°r conveniência de serviço público;
conformidade com os poderes delegados 

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

®nst’tuição da República de Angola, e de acordo com a
a ’nea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 

’ 6/10, de 24 de Fevereiro, determino: .
!• É o Agente Prisional de 2.a Classe, Danie 

brigues Muquissi, da Direcção Provincial dos Serviço 
HPnsi^ais da Delegação Provincial do MININT/Moxico, 

esv,nculado do Ministério do. Interior, para eLeho^ 
P°sentação, nos termos das disposições combina 
0 n-° 1 do artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 4/08, e 
e Setembro e n.° 1 do artigo 3.° do Decreto n.° 25/ , e 

de Junho. . '

s Ó presente Despacho entra em vigor na d 

Ua Publicação. •

^blique-se. '

Luanda, aos 16 de Janeiro de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4065/15 
de 10 dc Junho

Por conveniência de serviço público;

PresiXntp0 d "d *dade C°m os Pocleres delegados pelo 
S - a.RepÚblÍea’ nos “ do artigo ]37.°, da 

alínM a RePública de Angola, e de acordo com a 
j 2 n’ 5 d° artigo 2.° do Decreto Presidencial 

. n. 6/10, de 24 de Fevereiro, determino: • •
L E a Inspector Bombeiro, Emanuela dos Passos 

aetano da Silva, desvinculada do Ministério do Interior, 
para e eito de aposentação, nos termos das disposições com
binadas das alíneas a) e b) do artigo 22.° do Decreto-Lei 
n.° 4/08, de 25 de Setembro e n.° 1 do artigo 32.° do Decreto 
n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Maio de 2015.
O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares. ■

Despacho n.° 4066/15 ’
. dc 10 dc Junho

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

Presidente da República, nos termos do artigo 137.°, da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com a 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

1. ° — É a Inspectora Bombeiro, Maria de Fátima 
Francisco Sabalo, desvinculada do Ministério do Interior, 
para efeito de aposentação, nos termos das disposições com
binadas das alínea a) e b) do artigo 22.° do Decreto-Lei 
n.° 4/Q8, de 25 de Setembro e n.° 1 do artigo 32.° do Decreto 
n.° 25/91, de 29 de Junho.

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

Publique-se. >

Luanda, aos 25 de Maio de 2015.
O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4067/15 
dc 10 dc Junho

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

Presidente da República, nos termos do artigo 137.° dà 
Constituição da República de Angola, e de acordo com a 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n ° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:

1 É o l.° Subchefe Bombeiro, César António Chiaia, 
do Comando Provincial do Serviço de Protecção Civil e 
Bombeiros da Delegação Provincial do MININT/Huambo, 
desvinculado do Ministério do Interior, para efeito de 
aposentação, nos termos das disposições combinadas 
do n 0 1 d° artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 4/08, de 25 
de Setembro e n.° 1 do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, 
de 29 de Junho.
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virar na data da sua L0—’E 0 Inspector de Mi«. \
isente Despacho entra e g afecto à Direcção ProvinciaU^30, Joi>qui 1

Estrangeiros da Délegação Provt° Serv'9o Jk 

desvinculado do Ministério dó w? d° M> W 
sentáção, nos termos das disposiçõeT°r’ efe'S 

artigo 22.° do Decreto-Lei n.» 4/O8 d 
do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91’ ! de

. O presente DeSp.c2h5^»*^f|

sua publicação. eR1 %rna(i

. Pubhque-se. k

Luanda, aos 16 de Janeiro de 2015 

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavgres

2. O presente 
publicação.

Publique-se. . 
' Luanda, aos 19 de Janeiro de 2015.

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

Despacho n.° 4068/15 
de 10 dc Junho

Por conveniência de serviço público; •
Êm conformidade com os poderes delegados pelo

Presidente da República, nos termos do artigo 13 ■
Constituição da República de Angola, e de acordo com a ali-

, nea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n. 6/10,

de 24 de Fevereiro, determino: r
1, ° — É o Superintendente de Migração, Victonno

Vihemba, da Direcção Provincial do Serviço de^figração e
Estrangeiros da Delegação Provincial do MINÍNT/Moxico,

. desvinculado do Ministério do Interior, para efeito de
aposentação, nos termos das disposições combinadas do n.° 1 ___
do artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 4/08~ de 25 de Setembro Constituição da República de Angola, e de acordocttti 

‘ en.° 1 do artigo 32° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho. alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Preside^

2. ° — O presente Despacho entra em vigor na data da n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino:
sua publicação. .

Publique-se. ' .

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

Despacho n." 4071/is 
de 10 de Junho

Por conveniência de serviço público*
Em conformidade com os poderes delegados rei-. 

Presidente da República, nos termos do artigo Ur è

Despacho n.° 4069/15 x 
de 10 de Junho

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

Presidente da República, nos termos do artigo 137.°, da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com a 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto Presidencial ■ 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, determino: 
. l.° - É o Inspector Bombeiro Chefe, Francisco Dias 

. Cachala, do Comando Provincial do Serviço de Protecção 
Civil e Bombeiros da Delegação Provincial do MININT/ 
Moxico, desvinculado do Ministério do Interior, para efeitó 
de aposentação nos termos das disposições combinadas 
do n. do artigo 22. do Decreto-Lei n.° 4/08 de 25 

' d° * 32-°d° Decret° n’25/91, 

sua pub7ca°çãPoreSente "a da

Publique-se.

Luanda, aos 16 de Janeiro de 2015 * 

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

1.°—E o Inspector de Migração, DumbaJuvenalC$i | 
afecto à Direcção Provincial do Serviço de Migração 
Estrangeiros da Delegação Provincial do MININT/Morn 
desvinculado do Ministério do Interior, para efeito de 
sentáção, nos termos das disposições combinadas do n’l 
do artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 4/08, de 25 de Setembro.

■ e n.° l'do artigo 32.° do Decreto n.°25/91,de29deli* 
2.o — O presente Despacho entra em vigor na» 

sua publicação. •

Publique-se.

■ Luanda, aos 16 de Janeiro de 2015. . 

O Ministro, Ângelo de Barros Veiga Tava

Despacho n.° 4070/15 
de 10 cie Junho 

p°rC°"VfnÍê^ia,deserviÇ°PúbIico; 
tm conformidade com nc 

Presidente da República, nos terSf? deleSados 
Constituo da «Wee de AnS^ - 

alínea b) do n," 5 do artirn 2 • d„ n d acordo com 
n.-6/IO,de24deFe,ereiroedslerd’n““'«i ’

Despacho n.° 4072/15 
de 10 de Junho

Por conveniência de serviço P^1.00’ delega 

‘ Em conformidade com os P° do.artig°13 íj
Presidente da República, nos terín° de acofd0 j 
Constituição da República de Ango ^creto PreSI 
alínea b) do n.° 5 do artigo 2.
n? 6/10, de 24 de Fevereiro, de‘e^beir0,

1. ° — É o l.° Subchefe
Cachinato, do Comando Provinci roVincial 0 ef# 
Civil e Bombeiros da Delegação do.int^of’ bin^ 

Moxico, desvinculado do Minis .•spOsiÇ^M^z| 

de aposentação, nos tern>°Sneç eto-l'ei n‘ tôo"2>' 
do n.° 1 do artigo 22.° do DeC . d0 Decre j 

■ de Setembro e n.° 1 do artig0 , fua^

. de 29 de Junho. entraernVI
2. ° — O presente Despac 0

pelo sua publicação, 
artigo 137 0, da

a
Publiquè-se.

0 Presidencial Luanda, aos 16 de Janeiro

O Ministro, Ângelo de B^rr0
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