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 Despacho n.º 4405/2018
Por meu Despacho de 19 de abril de 2018, proferido no uso da com-

petência delegada pelo Exmo. Comandante -Geral, é promovido ao posto 
de Sargento -Chefe, por escolha, nos termos artigo 120.º e alínea d) do 
artigo 234.º, ambos do EMGNR, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 297/09 
de 14 de outubro, o Sargento -Ajudante de Infantaria (1930396) Rui 
Manuel da Silva João, desde 19 de dezembro de 2016.

Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 22 de março de 
2018.

19 de abril de 2018. — O Comandante do Comando da Adminis-
tração de Recursos Internos, Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva, 
Major -General.

311295867 

 Polícia de Segurança Pública

Direção Nacional

Aviso n.º 5896/2018
Nos termos do n.º 2 do artigo 57.º e do artigo 89.º do Regulamento 

Disciplinar da PSP, aprovado pela Lei n.º 7/90, de 20 de fevereiro, 
notifica -se o Subchefe Aposentado M/129284, Manuel António Andrade 
Mota, à data dos factos do efetivo do Comando Regional dos Açores, 
de que, por despacho de 22 -08 -2017, de S. Ex.ª a Ministra da Adminis-
tração Interna, de então, foi negado provimento ao recurso hierárquico 
do despacho de 30 -01 -2017, de S. Ex.ª o Diretor Nacional da PSP que 
lhe aplicou a pena disciplinar de 240 dias de suspensão, substituída pela 
pena de multa, que corresponde a 20 dias de perda de pensão, no âmbito 
do processo NUP 2013ACR00084DIS.

A presente notificação começa a produzir efeitos 15 dias após a 
publicação do presente aviso.

16 -04 -2018. — A Diretora do Gabinete de Deontologia e Disciplina, 
Fernanda Laura Guerreiro Delca Portinha.

311282169 

 Aviso n.º 5897/2018
Por despacho de 26 -02 -2018, de Sua Excelência o Ministro da Admi-

nistração Interna, foi aplicada a pena de demissão ao Agente Principal 
M/147212, Henrique António Oliveira Carneiro, de 42 anos de idade, 
filho de Almerindo Carneiro Maia e de Margarida Alzira Oliveira Pereira, 
natural de Choisy -Le -Rei, França.

18 -04 -2018. — A Diretora do Gabinete de Deontologia e Disciplina, 
Fernanda Laura Guerreiro Delca Portinha.

311285474 

 Declaração de Retificação n.º 333/2018
Por ter saído com inexatidão o Despacho (extrato) n.º 4051/2018, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 20 de abril 
de 2018, a p. 11436, retifica -se que onde se lê «O despacho de 
nomeação produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da sua 
publicação, conforme o disposto na alínea a) do n.º 8 do artigo 38.º 
da Lei n.º 82 -A/2014, de 31 de dezembro, aplicável por força do 
n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro» deve 
ler -se «O despacho de nomeação produz efeitos remuneratórios no 
dia 9 de março de 2018».

20 -04 -2018. — O Diretor do DRH, Dr. Manuel João, Técnico Su-
perior.

311293647 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Aviso n.º 5898/2018
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se público 
que por despacho de 26 de abril do Diretor Nacional do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras foi homologada a lista unitária de ordenação 
final ao procedimento concursal comum de recrutamento de 1 Técnico 
Superior, aberto pelo Aviso n.º 1225/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 19, de 26 de janeiro.

2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, con-
jugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, notificam -se 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção, que a lista unitária de ordenação 
final devidamente homologada se encontra disponível para consulta 
na página eletrónica do SEF, em www.sef.pt, na área de Recursos 
Humanos.

27 de abril de 2018. — O 1.º Vogal Efetivo, António José Santos 
Carvalho, Coordenador do Gabinete de Recursos Humanos.

311306914 

 Despacho (extrato) n.º 4406/2018
Por despacho de 13 -04 -2018 do Diretor Nacional do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade na categoria, das Assistentes Técnicas Elisabete da Costa 
dos Santos, Sónia Ferreira Coelho e Paula Susana Raposo Miranda, 
nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
passando as mesmas a integrar o mapa de pessoal deste Serviço, com 
efeitos a 01 -05 -2018.

20 de abril de 2018. — O Coordenador do Gabinete de Recursos 
Humanos, António José dos Santos Carvalho.

311294181 

 JUSTIÇA

Gabinete da Secretária de Estado da Justiça

Despacho n.º 4407/2018
Em 28 de novembro de 2017, a Associação Portuguesa de Segura-

dores, a Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores e o 
Automóvel Clube de Portugal, na qualidade de associados fundadores do 
CIMPAS — Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem 
de Seguros, centro de arbitragem institucionalizada autorizado nos termos 
do Despacho n.º 25 380/2000, de 28 de novembro de 2000, do Secretário 
de Estado da Justiça, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 13 
de dezembro de 2000, e do Despacho n.º 11 651/2010, de 5 de julho de 
2010, do Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de julho de 2010, 
requereram a Sua Excelência a Ministra da Justiça, ao abrigo do Decreto-
-Lei n.º 425/86, de 27 de dezembro, que seja autorizada a alteração de 
designação do Centro para CIMPAS — Centro de Informação, Mediação 
e Arbitragem de Seguros e o alargamento das suas competências, passando 
a abranger quaisquer litígios emergentes ou relacionados com a formação, 
execução e/ou cessação de contratos de seguros.

Verificando -se que se mantêm os pressupostos legais da representa-
tividade e da idoneidade para a prossecução da atividade que se propõe 
realizar o Centro, consideram -se reunidas as condições necessárias à 
autorização da proposta apresentada.

Assim, nos termos do disposto nos artigos 2.º e 3.º do Decreto -Lei 
n.º 425/86, de 27 de dezembro, e ao abrigo da competência que me é 
delegada nos termos do ponto 3.1. do Despacho n.º 977/2016, de 20 de 
janeiro, da Ministra da Justiça, determino o seguinte:

1 — Autorizo a alteração de designação do Centro para «CIM-
PAS — Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros».

2 — Autorizo a ampliação de competências do Centro, que passa a 
poder constituir tribunais arbitrais para o julgamento de quaisquer litígios 
emergentes ou relacionados com a formação, execução e/ou cessação 
de contratos de seguros que, nos termos da lei, possam ser submetidos 
a arbitragem voluntária.

Notifique -se e remeta -se para publicação.
18 de abril de 2018. — A Secretária de Estado da Justiça, Anabela 

Damásio Caetano Pedroso.
311286981 

 Declaração de Retificação n.º 334/2018
Por ter saído com inexatidão o Despacho (extrato) n.º 3007/2018 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 23 de março de 2018, a 
p. 8644, retifica -se que onde se lê «O despacho de nomeação produz 
efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da sua publicação, conforme 
o disposto na alínea a) do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82 -A/2014, 
de 31 de dezembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 19.º da Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro» deve ler -se «O despacho de nomeação 
produz efeitos remuneratórios no dia 9 de março de 2018».

20 de abril de 2018. — O Diretor do DRH, Dr. Manuel João, Técnico 
Superior.

311293711 


