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Posto

NIM

Nome

725 M Mec Viat Rodas
SOLDINST
SOLDINST
SOLDINST

12118311 JOSÉ PEDRO PIRES MARQUES
02358411 NELSON MANUEL RODRIGUES DA
SILVA
16258806 SÉRGIO MIGUEL RABAÇA PANAÇAS

Lei Orgânica da Polícia de Segurança Pública, cessando as funções
que vinha exercendo como Diretor do Departamento de Operações.
7 de setembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Manuel João, Técnico Superior.
208930894

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direção-Geral da Administração da Justiça

2 — Os supracitados militares completaram o período de três meses
após o início da Instrução Complementar, no âmbito do 1.º Curso de
Formação de Sargentos — 2015, inserido no Plano de Incorporações
para 2015, em conformidade com o Despacho de 9 de janeiro de 2015,
de S. Exa. a Secretária de Estado da Administração Pública, conjugado
com o Despacho n.º 36/15/MEF, de 13 de fevereiro de 2015, de S. Exa.
a Ministra de Estado e das Finanças, cumprindo-se assim, o requerido
no artigo 68.º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro.
3 — Contam a graduação no posto de Segundo-furriel, desde 8 de
setembro de 2015, ficando integrados na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte
ao da publicação do presente despacho no Diário da República, nos
termos da alínea a) do n.º 8 do artigo 38.º, da Lei 82-B/2014, de 31 de
dezembro.

Nos termos do n.º 4 do artigo 18.º do Estatuto dos Funcionários de Justiça, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 343/99, de 26 de agosto, torna-se público que se vai realizar um movimento extraordinário de oficiais de justiça,
restrito às categorias de escrivão auxiliar e de técnico de justiça auxiliar.
As vagas colocadas a concurso constam da página eletrónica da DGAJ.
Serão considerados os requerimentos entrados nesta Direção-Geral
que venham a dar entrada nestes serviços até ao termo do prazo de
10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicação no Diário
da República do presente aviso — alínea b) do n.º 4 do artigo 19.º do
citado Estatuto.

7 de setembro de 2015. — O Chefe da Repartição, Pedro Miguel
Alves Gonçalves Soares, COR INF.
208943765

Polícia Judiciária

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Por despacho de 04.09.2015 do Diretor Nacional Adjunto Dr. Pedro
do Carmo, em substituição do Diretor Nacional da Polícia Judiciária:

Aviso n.º 10569/2015

11 de setembro de 2015. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
208939212

Despacho (extrato) n.º 10330/2015

Gabinete da Ministra
Declaração de retificação n.º 810/2015
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 9818/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 28 de agosto
de 2015, retifica-se que onde se lê «Comandante do Comando Metropolitano da Madeira» deve ler-se «Comandante do Comando Regional
da Madeira».
7 de setembro de 2015. — A Ministra da Administração Interna,
Anabela Maria Pinto de Miranda Rodrigues.
208930189

Polícia de Segurança Pública
Direção Nacional
Despacho (extrato) n.º 10328/2015
Por despacho de 7 de setembro de 2015, de S. Exa. o Diretor Nacional,
é nomeado, em Comissão de Serviço, pelo período de três anos, para
o desempenho de funções Diretor do Departamento de Operações, da
Direção Nacional, o Superintendente M/100071 — Luís Filipe Cardoso
de Sousa Simões, com efeitos a 7 de setembro de 2015, nos termos
do artigo 58.º da Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto, que aprova a Lei
Orgânica da Polícia de Segurança Pública, cessando as funções que
vinha exercendo.
7 de setembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Manuel João, Técnico Superior.
208930861

Mestre João Carlos Lourenço de Aguilar Mimoso, inspetor de escalão 2 da Polícia Judiciária, na situação de licença sem remuneração — autorizado o regresso ao serviço, com efeitos a contar de 5 de
outubro de 2015. (Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal
de Contas).
7 de setembro de 2015. — Pela Diretora da Unidade, João Prata
Augusto, Chefe de Área.
208929744

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Economia
Despacho n.º 10331/2015
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e na alínea a) do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu
pedido, a licenciada Isabel Pardal de Sá Pires Marques das funções de
técnica especialista do meu Gabinete, para as quais havia sido designada
pelo Despacho n.º 1498/2015, de 5 de fevereiro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 2015.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de setembro
de 2015.
3 — Ao cessar as suas funções como técnica especialista, manifesto
o meu reconhecimento e louvo publicamente a competência técnica,
disponibilidade e lealdade sempre demonstradas, que em muito contribuíram para o bom funcionamento do meu Gabinete.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
8 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, Leonardo Bandeira de Melo Mathias.
208932595

Despacho (extrato) n.º 10329/2015
Por despacho de 7 de setembro de 2015, de S. Exa. o Diretor Nacional, é nomeado, em Comissão de Serviço, pelo período de três anos,
para o desempenho de funções Diretor do Departamento de Segurança
Privada, da Direção Nacional, o Superintendente M/100105 — Pedro
Manuel Neto Gouveia, com efeitos a 7 de setembro de 2015, nos termos do artigo 58.º da Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto, que aprova a

Gabinete do Secretário de Estado do Turismo
Despacho n.º 10332/2015
Atento o pedido de atribuição da utilidade turística a título prévio
ao Cegonha Hotel, com a categoria projetada de 4 estrelas, a instalar

