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Cspacho 
dc3deSetc^6S/ls s

MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR

Despacho n.° 5564/15 
de 3 de Setembro

Tendo os titulares dos órgãos executivos de gestão da 
Escola Superior Politécnica do Zaire, unidade orgânica da 
Universidade 11 de Novembro, chegado ao fim dos respec- 
tivos mandatos;

Havendo necessidade de se garantir o normal funcio
namento da Escola Superior Politécnica do Zaire, unidade 
orgânica da Universidade 11 de Novembro, urge proceder 
à nomeação dos respectivos titulares dos órgãos de gestão, 
bem como salvaguardar o interesse público em assegurar a 
implementação das políticas do Estado para a melhoria da 
gestão do Subsistema de Ensino Superior;

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 as 
disposições dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e com o disposto na alínea b) 
do n.° 4 do artigo 5.° do Decreto Legislativo Presidencial 
n.° 2/13, de 25 de Junho, determino:

1. °—São nomeados para um mandato de quatro (4) anos os 
titulares dos órgãos executivos de gestão da Escola Superior 
Politécnica do Zaire, unidade orgânica da Universidade 11 de 
Novembro, localizada na Região Académica III, as entida
des seguintes:

a) Duku de Tshiangolo — Director;
b) Cecília Chibinda — Directora-Adjunta para Área

Académica;
c) Zolana Kiasango Avelino — Director-Adjunto

para Área Científica.

2. ° — Os titulares dos órgãos executivos de gestão ora 
nomeados devem cumprir e fazer cumprir as disposições 
legais aplicáveis às Instituições de Ensino Superior.

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Julho de 2015.

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.

Tendo os titulares dos órgãos 

Escola Superior Pedagógica do 
da Universidade Mandume Ya Nde ’̂ V 

dos respectivos mandatos;

Havendo necessidade de s? is 
be garantir n . 

mento da Escola Superior Pedagógica 

orgânica da Universidade MandumeYa 
proceder à nomeação dos respectivos ftuX 
executivos de gestão, bem como salvag^t) 

público em assegurar a implementação^  ̂

Estado para a melhoria da gestão do Subsiste *a 

Superior; x

Em conformidade com os poderes 

Presidente da República, nos termos do aiti 

Constituição da República de Angola, e de 

disposições dos n.os 1 e4doartigo2.°doDecretoh 

n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e com o disposto^ 

do n.° 4 do artigo 5.° do Decreto Legislativo h;0 

n.° 2/13, de 25 de Junho, determino:

l.°  — São nomeados para um mandato du 

anos os titulares dos órgãos executivos degestàoi 

Superior Pedagógica do Namibe, unidade «i 
Universidade Mandume Ya Ndemofayo, lod 

Região Académica VI, as entidades seguintes:
a) Bernardo Manuel Kamunda — Director.
b) Lucrécia Mussole de Almeida Prata-4

-Adjunta para Área Académica, ,g 

José Chitata Chilalele Afonso — 

para Área Científica. ’e
2,o _ Os titulares dos órgãos executlV°Sas^< 

nomeados devem cumprir e fazer cumpr 
legais aplicáveis às Instituições de Ensin (

Publique-se. •e 

Luanda, aos 13 de Julho de 2015. m 

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do NaF®

»r

executi^/j-'

Despacho n.° 5566/15 
dc 3 dc Setembro

Escola ç° °S^tu^ares dos órgãos Univp uPer,Or Politécnica do Uíge, unid^c^lc 

cionarnT 7*° necess'dade de se garantir o 111 f 

UniverCd° da.Escola SuPerior Politécnica 

à nomea Klmpa Vita> unidade orgânica 
Lem co Ça° d°S resPect'v°s titulares dos ' 

''nplemp1^ Salvaguardar o interesse público gest od cÇã° daS políti™ do Estado p^'

° Subsistema de Ensino Superior; ,
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Em conformidade com os poderes delegados pelo 

esidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
instituição da República de Angola, e de acordo com as 

;posições dos n.os I e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
'6/10, de 24 de Fevereiro, e com o disposto na alínea b)

n.° 4 do artigo 5.° do Decreto Legislativo Presidencial 
*2/13, de 25 de Junho, determino:

1. ° — São nomeados para um mandato de quatro 

) anos os titulares dos órgãos executivos de gestão da 

cola Superior Politécnica do Uíge, unidade orgânica

Universidade Kimpa Vita, localizada na Região 

íadémica VII, as entidades seguintes:

a) Maria de Fátima — Directora;

b) Mampuya Kinda Fidel — Director-Adjunto para
Área Académica;

c) Makiesse Mavakala — Director-Adjunto para
Área Científica.

2. ° — Os titulares dos órgãos executivos de gestão ora 

►meados devem cumprir e fazer cumprir as disposições 

»ais aplicáveis às Instituições de Ensino Superior.

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Julho de 2015.

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.

Despacho n.° 5567/15 
de 3 dc Setembro

Tendo os titulares dos órgãos executivos de gestão da 
jcola Superior Politécnica do Cuanza-Norte, unidade orgâ- 
ca da Universidade Kimpa Vita, chegado ao fim dos res- 
jctivos mandatos;

Havendo necessidade de se garantir o normal funciona- 
ento da Escola Superior Politécnica do Cuanza-Norte, uni- 
ide orgânica da Universidade Kimpa Vita, urge proceder 
nomeação dos respectivos titulares dos órgãos de gestão, 
jm como salvaguardar o interesse público em assegurar a 
iplementação das políticas do Estado para a melhoria da 
jstão do Subsistema de Ensino Superior;

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 as 
sposições dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
0 6/10, de 24 de Fevereiro, e com o disposto na alínea b) 
3 n.° 4 do artigo 5.° do Decreto Legislativo Presidencial 
°2/13, de 25 de Junho, determino:

1.°  — São nomeados para um mandato de quatro (4) anos 
> titulares dos órgãos executivos de gestão da Escola 
uperior Politécnica do Cuanza-Norte, unidade orgâ- 
ca da Universidade Kimpa Vita, localizada na Região 
cadémica VII, as entidades seguintes:

a) Pedro Vita — Director;

b) Machado Kilassa — Director-Adjunto para Área

Académica;
c) José Clemente Jacinto Ferreira— Director-Adjunto

para Área Científica.
2.°  — Os titulares dos órgãos executivos de gestão ora 

nomeados devem cumprir e fazer cumprir as disposições 
legais aplicáveis às Instituições de Ensino Superior.

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Julho de 2015.

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.

Despacho n.° 5568/15 
dc 3 de Setembro

Havendo necessidade de se garantir o normal funciona
mento da Escola Superior Politécnica do Cuando Cubango, 
unidade orgânica da Universidade Cuito Cuanavale, urge 
proceder à nomeação dos respectivos titulares dos órgãos 
de gestão, bem como salvaguardar o interesse público em 
assegurar a implementação das políticas do Estado para a 
melhoria da gestão do Subsistema de Ensino Superior;

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 
as disposições dos n.os 1 e 4 do artigo 2.°, do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e com o disposto 
na alínea b) do n.° 4 do artigo 5.° do Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, determino:

1. ° — São nomeados para um mandato de quatro (4) 
anos os titulares dos órgãos executivos de gestão da Escola 
Superior Politécnica do Cuando Cubango, unidade orgânica 
da Universidade Cuito Cuanavale, localizada na Região 
Académica VIII, as entidades seguintes:

a) Ataúlfo Malé Arsénio de Fontes Pereira — Direc
tor;

b) Gabriel Luís Bento — Director-Adjunto para Área

Académica;
c) Raúl Manuel da Cruz — Director-Adjunto para

Área Científica.

2. ° — Os titulares dos órgãos executivos de gestão ora 
nomeados devem cumprir e fazer cumprir as disposições 
legais aplicáveis às Instituições de Ensino Superior.

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Julho de 2015.

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.

Despacho n.° 5569/15 
dc 3 dc Setembro

Havendo necessidade de se garantir o normal funciona
mento da Escola Superior Pedagógica do Cuando Cubango, 
unidade orgânica da Universidade Cuito Cuanavale, urge 
proceder à nomeação dos respectivos titulares dos órgãos 
executivos de gestão, bem como salvaguardar o interesse
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público em assegurar a implementação das políticas do 
Estado para a melhoria da gestão do Subsistema de Ensino 
Superior;

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 
as disposições dos n.os I e 4 do artigo 2.°, do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e com o disposto 
na alínea b) do n.° 4 do artigo 5.° do Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, determino:

1. ° — São nomeados para um mandato de quatro (4) 
anos os titulares dos órgãos executivos de gestão da Escola 
Superior Pedagógica do Cuando Cubango, unidade orgânica 
da Universidade Cuito Cuanavale, localizada na Região 
Académica VIII, as entidades seguintes:

a) Amadeu Fonseca Chitacumula — Director;
b) Pascoal Júnior Wayengo— Director-Adjunto para

Área Académica;

c) Cesário José Sanjambo Barbante — Director-
- Adjunto para Área Científica;

2. ° — Os titulares dos órgãos executivos de gestão ora 
nomeados devem cumprir e fazer cumprir as disposições 
legais aplicáveis às Instituições de Ensino Superior.

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Julho de 2015.

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.

Despacho n.° 5570/15 
dc 3 dc Setembro

Havendo necessidade de se garantir o normal funcio
namento da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 
Cuando Cubango, unidade orgânica da Universidade Cuito 
Cuanavale, urge proceder à nomeação dos respectivos titu
lares dos órgãos de gestão, bem como salvaguardar o inte
resse público em assegurar a implementação das políticas do 
Estado para a melhoria da gestão do Subsistema de Ensino 
Superior;

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 
as disposições dos n.os 1 e 4 do artigo 2.°, do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e com o disposto 
na alínea b) do n.° 4 do artigo 5.° do Decreto Legislativo 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, determino:

1,° — São nomeados para um mandato de quatro (4) 
anos os titulares dos órgãos executivos de gestão da Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do Cuando Cubango, uni
dade orgânica da Universidade Cuito Cuanavale, localizada 
na Região Académica VIII, as entidades seguintes:

a) José Eduardo Ezequias — Director;
b) Elisa Silicavissa — Directora-Adjunta para Área

Académica;
c) João Marcos Diogo — Director-Adjunto para Área

Científica.

cumpri e fazer

ú 
õ 

Sc

o

2.°  — Os titulares dos órgãos - 

nomeados devem r , „
legais aplicáveis às Instituições de Ens,"

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Julho de 20|$ 

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira d0n

Despacho n.° 5571/1$ 
dc 3 dc Setembro

Havendo necessidade de se garantir 0 
mento da Escola Superior Pedagógica do CuJ, 
orgânica da Universidade Cuito Cuanavale, 
à nomeação dos respectivos titulares dos 
bem como salvaguardar o interesse público ers^ 
implementação das políticas do Estado paraa* 
gestão do Subsistema de Ensino Superior;

Em conformidade com os poderes dtltj 
Presidente da República, nos termos do at^ o 
Constituição da República de Angola, e de»;, 
as disposições dos n“ 1 e 4 do artigo 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, 
na alínea b) do n ° 4 do artigo 5.° do Decretok 
Presidencial n.° 2/13, de 25 de Junho, deteno*

— São nomeados para um mandato j) 
(4) anos os titulares dos órgãos executivos dei 
Escola Superior Pedagógica do Cunene, unidade 
da Universidade Cuito Cuanavale, localizadas 

Académica VIII, as entidades seguintes: e
a) Pau li no Soma Adriano — Director;
b) Santos Mário — Director-Adjunto pan?r

v 
démica;

c) Teófilo Omulondu Hawala — Direc^

para Área Científica. n
2.°  — Os titulares dos órgãos executivos de^e, 

nomeados devem cumprir e fazer cumprir as e 
legais aplicáveis às Instituições de Ensino Sup^1 í1

Publique-se.
Luanda, aos 13 de Julho de 2015. ’c
O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do^a

________ ____ ■ ./

de: ,

Despacho n.° 5572/15 

de 3 de Setembro 

Fcrl^c0 °S.titu,ares dos órgãos executivos 
Sunp 3 Uper,or Pedagógica do Bengo, Institui ai 
SuPer.or Pública> chegado ao fim dos > 

mení ^en<^° necessidade de se garantir o nor"'3 / 
de Fn ' 3 ESC°'a SuPerior Pedagógica do Betf0’ :s 
Ísne r"° SU.PerÍOr Pública, urge proceder^ 

vaeua dV0S l’tulares dos órgãos de gestão,j X 0 interesse Público em assegu^ 

Suh 038 POllt,cas do Estado para a melhor'^' 

SUbS,Stema de Ensino Superior; I
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n conformidade com os poderes delegados pelo 
ente da República, nos termos do artigo 137.° da 
ituição da República de Angola e de acordo com as dis
tes dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
10, de 24 de Fevereiro, e com o disposto na alínea b)
4 do artigo 5.° do Decreto Legislativo Presidencial 
3, de 25 de Junho, determino:
‘:— São nomeados para um mandato de quatro (4) 
>s titulares dos órgãos executivos de gestão da Escola 
ior Pedagógica do Bengo, Instituição de Ensino 
ior Pública, localizado na Região Académica I, as 
ides seguintes:
a) João Boaventura Ima Panzo — Director Geral;
b) Eugênio José Manuel — Director Geral-Adjunto

para Área Académica;

c) Márcio Edu da Silva Undolo — Director Geral-
- Adjunto para Área Científica;

d) Feliciana Faustino Alves — Secretaria Geral.
— Os titulares dos órgãos executivos de gestão ora 

ados devem cumprir e fazer cumprir as disposições 
i aplicáveis às Instituições de Ensino Superior.

iblique-se.

janda, aos 13 de Julho de 2015.

Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.
..

Despacho n.° 5573/15 
dc 3 dc Setembro

íhdo os titulares dos órgãos executivos de gestão da 
a Superior de Hotelaria e Turismo, unidade orgânica 
niversidade Agostinho Neto, chegado ao fim dos res- 
/os mandatos;
avendo necessidade de se garantir o normal funciona- 
3 da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, unidade 
rica da Universidade Agostinho Neto, urge proceder à 
ação dos respectivos titulares dos órgãos executivos 
sstão, bem como salvaguardar o interesse público em 
urar a implementação das políticas do Estado para a 
oria da gestão do Subsistema de Ensino Superior;
m conformidade com os poderes delegados pelo 
dente da República, nos termos do artigo 137.° da 
tituição da República de Angola, e de acordo com as 
sições dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
10, de 24 de Fevereiro, e com o disposto na alínea b) 

0 4 do artigo 5.° do Decreto Legislativo Presidencial 
13, de 25 de Junho, determino:
.°—São nomeados para um mandato de quatro (4) anos os 
res dos órgãos executivos de gestão da Escola Superior 
otelaria e Turismo, unidade orgânica da Universidade 
linho Neto, localizada na Região Académica I, as enti- 
s seguintes:

a) Mateus Manuel Neto — Director;
b) Arieth Silimui la de Oliveira — Directora-Adjunta

para Área Académica;

c) João Henriques de Sousa — Director-Adjunto para 
Área Científica.

2.° — Os titulares dos órgãos executivos de gestão ora 
nomeados devem cumprir e fazer cumprir as disposições 
legais aplicáveis às Instituições de Ensino Superior.

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Julho de 2015.

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS

Despacho n.° 5574/15
dc3 dc Setembro

Por ter sido efectivado o respectivo processo de reforma e 
em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo n.° 137.° da Constituição 
da República de Angola, e de acordo com o n.° 1 do artigo 6.° 
do Decreto Presidencial n.° 102/13, de 26 de Junho, deter
mino:

1. ° — É exonerada Maria Beatriz dos Santos Vinhais do 

cargo de Chefe do Departamento de Tramitação e Gestão 
Documental da Direcção de Organização de Sessões, para o 
qual havia sido nomeada por Despacho n.° 1715/13, de 22 
de Julho, I Série.

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

Publique-se.

Luanda, aos 17 de Julho de 2015.

O Secretário, Frederico Manuel dos Santos e Silva 
Cardoso.

Despacho n.° 5575/15 
dc 3 de Setembro

Por conveniência de serviço, e em conformidade com os 

poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos 

do artigo n.° 137.° da Constituição da República de Angola, 

e de acordo com o n.° 1 do artigo 6.° do Decreto Presidencial 

n.° 102/13, de 26 de Junho, determino:
1. ° — É exonerada Luísa de Almeida Pio Gourgel Pitra 

do cargo de Chefe da Secção de Publicação da Direcção de 

Organização da Sessões, para o qual havia sido nomeada por 

Despacho n.° 1717/13, de 22 de Julho, 1 Série.

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

Publique-se.

Luanda, aos 17 de Julho de 2015.

O Secretário, Frederico Manuel dos Santos e Silva 

Cardoso.
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Despacho n.° 5576/15
dc 3 de Setembro

Por conveniência de serviço e em conformidade com os 
poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos 
do artigo n.° 137.° da Constituição da República de Angola, 
e de acordo com o n.° 1 do artigo 6.° do Decreto Presidencial 
n.° 102/13, de 26 de Junho, determino:

1, ° — É exonerada Eugénia Manuela de Oliveira Gomes 

do cargo de Chefe de Secção de Revisão da Direcção de 
Organização de Sessões, para o qual havia sido nomeada por 

Despacho n.° 2312/12, de 29 de Outubro, I Série.
2. ° — O presente Despacho entra imediatamente em 

vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 17 de Julho de 2015.

O Secretário, Frederico Manuel dos Santos e Silva 
Cardoso.

Despacho n.“ 55^, ,R

Por conveniência de serviço e 
poderes delegados pelo Presidente 
do artigo n.° 137.° da Constituição < 
e de acordo com o n.° 1 do artigo 6.° ,

0 102/13, de 26 de J unho’determ'^ ' ns
I o__ É nomeada Luísa de Almeida

nara, em comissão de serviço, exercer as^d» 
Secção de Revisão da Direcção de Orgaw^ç

0 o __ o presente Despacho entra 
vig°r- ul

publique-se-

Luanda, aos 17 de Julho de 2015. *

0 Secretário, Frederico Manuel do% 
Cardoso.

Despacho n.° 5577/15 
de 3 de Setembro

Por conveniência de serviço e em conformidade com os 
poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos 
do artigo n.° 137.° da Constituição da República de Angola, 
e de acordo com o n.° 1 do artigo 6.° do Decreto Presidencial 
n.° 102/13, de 26 de Junho, determino:

1. ° — É nomeada Eugénia Manuela de Oliveira Gomes 

para, em comissão de serviço, exercer as funções de Chefe 
do Departamento de Tramitação e Gestão Documental da 
Direcção de Organização de Sessões.

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

Publique-se.

Luanda, aos 17 de Julho de 2015.

O Secretário, Frederico Manuel dos Santos e Silva 
Cardoso.

GOVERNO PROVINCIAL DE B
k r

--------------- ta

mDespacho n.° 5580/15
de 3 de Setembro

Despacho n.° 5578/15 
de 3 de Setembro

Por conveniência de serviço e em conformidade com os 
poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos 
do artigo n.° 137.° da Constituição da República de Angola, 
e de acordo com o n.° 1 do artigo 6.° do Decreto Presidencial 
n.° 102/13, de 26 de Junho, determino:

1. ° — É nomeado Jacinto Simão para, em comissão de 

serviço, exercer as funções de Chefe da Secção de Publ icação 
da Direcção de Organização de Sessões.

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

Publique-se.

Luanda, aos 17 de Julho de 2015.

O Secretário, Frederico Manuel dos Santos e Silva 
Cardoso.

A requerimento do funcionário, ao abrigoi 

constante do n.° 2 do artigo 29.° do Decretoii‘: 
de Junho e do Decreto Presidencial n.° 113/BJ 
sobre transferências de funcionários públicos;

O Governador Provincial de Benguela,! 
competência que lhe é conferida pela alínea# 

da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho, publicadas 
República n.° 142,1 série, de 29 de Julho deí1 
Organização e Funcionamento dos ÓrgãosdaA* 

Local do Estado, determina o seguinte:
1. É Caetano Leitão Ribeiro Neto, 

nóstico Terapêutico, Agente n.° 05484818, 
pedido, da Direcção Provincial de Saúde de^- 
Direcção Provincial de Saúde do Cuanza-S^

2. O presente Despacho entra imedialanie

Publique-se.
Gabinete do Governador Provincial de 

de JuIh° de 2015. _ O Governador, Isa^ 

dos Anjos.

Despacho n.° 5581/15 
de 3 dc Setembro

A requerimento da funcionaria, ao ab^C 
constante do n.°2 do artigo 29.°do Decre^'

, Un'10 e do decreto Presidencial n.° 1 
re transferências de funcionários públ'c°s’f, 
G Governador Provincial de Beng^’,,’ 

tipetência que lhe é conferida pela alíneíie j 
a Lei n’° '7/10, de 29 de Julho, publi^
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lica n.° 142,1 série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da 
ização e Funcionamento dos Órgãos da Administração 

do Estado, determina o seguinte:
É Altina Cláudia Evaristo, Professora do II Ciclo 

sino Secundário Diplomada do 8.° Escalão, Agente 
10198, transferida, a seu pedido, da Direcção Provincial 
ucação, Ciência e Tecnologia de Benguela para a 
:ão Provincial de Educação, Ciência e Tecnologia da

■

O presente Despacho entra imediatamente em vigor, 

blique-se.

binete do Governador Provincial de Benguela, aos 9 
ho de 2015. — O Governador, Isaac Francisco Maria 

yos.
_________

■

Despacho n.° 5582/15 
dc 3 de Setembro

requerimento do funcionário, ao abrigo da disposição 
ihte do n.° 2 do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 

lho, publicado no Diário da República n.° 27, I série, 
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e do Decreto Presidencial n.° 113/13, de 3 de Julho, sobre 

transferências funcionários públicos;

O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da 

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

da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho, publicado no Diário da 

República n.° 142,1 série, de 29 de Julho de 2010 — Lei da 

Organização e Funcionamento dos Órgãos da Administração 

Local do Estado, determina o seguinte:

1. É Adalberto Jorge Pitra Bastos, Técnico Superior de 

2,a Classe, Agente n.° 90767248, transferido, por conve

niência dos Serviços, da Direcção Provincial de Saúde de 

Benguela, para o Ministério da Saúde de Luanda.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 9 

de Julho de 2015. — O Governador, Isaac Francisco Maria 

dos Anjos.


