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7. Os elementos rectangulares, com o fundo esmaltado a vermelho, 
intercalam com 13 elementos circulares representando o 
brasão de armas da República de Cabo Verde.

8. A gravura e as legendas são em metal dourado com fundo 
esmaltado a vermelho.

II - Simbologia das peças e dos materiais:

9. A espada e balança simbolizam a Justiça.

10. As legendas junto à bordadura aludem ao órgão superior do 
Ministério Público e ao primado da lei.

11. As Tábuas da Lei, alusivas ao primeiro documento escrito do 
Direito Romano, matriz do direito cabo-verdiano, representam 
a sabedoria e a ciência necessárias aos cultores do direito.

12. O brasão de armas representa o terceiro símbolo da soberania 
nacional.

13. O dourado significa o conhecimento e a sabedoria como 
fundamento da decisão e a firmeza na condução do processo 
e na defesa da lei.

14. O vermelho, cor do Direito, invoca aqueles que ao longo da 
história dedicaram a vida ao estudo e à prática das ciências 
jurídicas.

O Presidente, Óscar Silva Tavares

––––––
Deliberação nº 45/CSMP/2017/2018

de 27 de abril de 2018

O Conselho Superior do Ministério Público, reunido em sessão ordinária 
do dia 27 de abril de 2018, e no uso das competências previstas nos 

artigos 226º nºs 5 e 6, al. c), da Constituição da República, 31º e 37º, 
n.º 1, al. h), da Lei nº 89/VII/2011, de 14 de fevereiro, que aprova a 
Lei Orgânica do Ministério Público (LOMP), e nos termos dos artigos 3º 
da Lei nº 85/VIII/2015, de 6 de abril, 8º, 45º e 47º, n.º 1, alínea i) do 
Decreto-Lei n.º 33/2017, de 25 de julho, delibera:

1. Nomear a Secretária do Ministério Público, nível I, Ermelinda 
Alves Antunes, para, em comissão ordinária de serviço, exercer 
as funções no Serviço de Inspeção no Ministério Público;

2. A presente deliberação produz efeitos a partir da data da sua 
publicação no Boletim Oficial. 

Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, na Praia, 
aos 27 de abril de 2018. – O Secretário, Zico António Fortes Andrade.

–––––– 
Deliberação nº 46/CSMP/2017/2018

de 27 de abril de 2018

O Conselho Superior do Ministério Público, reunido em sessão 
ordinária do dia 27 de abril de 2018, e no uso das competências previstas 
nos artigos 226º nºs 5 e 6, al. c), da Constituição da República, 31º e 37º, 
n.º 1, al. h), da Lei nº 89/VII/2011, de 14 de fevereiro, que aprova a Lei 
Orgânica do Ministério Público (LOMP), e ao abrigo dos artigos 12º,  
nº 4 e 51.º do Decreto-Lei n.º 33/2017, de 25 de julho, delibera:

Aceitar a permuta e, em decorrência colocar Ana Suraia Freire 
Lopes, Ajudante de Escrivão de Direito, na Secretaria da 
Procuradoria da República da Comarca do Maio e Edmilson Lenir 
Ramos Mota, Ajudante de Escrivão de Direito, na Secretaria 
da Procuradoria da República da Comarca do Tarrafal.

Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, aos 27 de 
abril de 2018. – O Secretário, Zico António Fortes Andrade.

P A R T E  E
AGÊNCIA DE AVIAÇÃO CIVIL

––––––

Conselho de Administração
Retificação nº 60/2018

Por ter sido publicado de forma inexata o regulamento de Aviação 
Civil – Emenda ao CV-CAR 5 – Aeronavegabilidade, publicado no 
Boletim Oficial II Série, n.º 27 de 25 de abril de 2018 retifica-se o mesmo 
na parte que interessa.

Onde se lê:

Aditamento

São aditados os parágrafos 12 e 16 à subseção 5.A.115 com a 
seguinte redação:

5.A.115 […]

(12) «Desenho de tipo», conjunto de dados e informações necessárias 
para definir um tipo de aeronave, motor ou hélice com o objetivo 
de determinar a aeronavegabilidade;

(26) «Organização responsável pelo desenho de tipo», organização 
que possui o certificado de tipo, ou documento equivalente, 
para um tipo de aeronave, motor ou hélice, emitido por um 
Estado Contratante; 

Deve ler-se:

Aditamento

São aditados os parágrafos (11-a) e (24-a) à subseção 5.A.115 
com a seguinte redação:

5.A.115 […]

(11-a) «Desenho de tipo», conjunto de dados e informações necessárias 
para definir um tipo de aeronave, motor ou hélice com o objetivo 
de determinar a aeronavegabilidade;

(24-a) «Organização responsável pelo desenho de tipo», organização 
que possui o certificado de tipo, ou documento equivalente, 
para um tipo de aeronave, motor ou hélice, emitido por um 
Estado Contratante; 

Conselho de Administração da Agência de Aviação Civil, na Praia, 
aos 20 de abril de 2018. – O Presidente, João dos Reis Monteiro.

––––––o§o–––––– 

UNIVERSIDADE DE CABO VERDE 
––––––

Gabinete da Reitora
Retificação nº 61/2018

Por ter sido publicado de forma inexata no Boletim Oficial n.º 29, 
II Série, de 7 de maio de 2018, o despacho da Magnífica Reitora da 
Universidade de Cabo Verde, de 30 de abril de 2018, que define as funções 
a serem exercidas na Faculdade de Educação e Desporto pelo pessoal, 
em regime de comissão de serviço, no extinto Instituto Universitário 
da Educação - IUE, de novo, se publica a parte que interessa:

Onde se lê:

Considerando que, por Decreto-Lei nº 17/2018, de 23 de abril, 
foi extinto o Instituto Universitário da Educação (IUE), cuja 
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