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Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquele 
Município, dentro do citado prazo.

5 de novembro de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos 
Mascote.

307383031 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Despacho n.º 14912/2013

Subdelegação de Competências nos Coordenadores de Núcleo
 e Delegados Distritais da Direção

 Regional de Mobilidade e Transportes do Centro
Nos termos do artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo 

e ao abrigo do n.º 4 da deliberação n.º 1058/2013, de 04 de abril de 2013, 
do Conselho Diretivo do Instituto de Mobilidade e Transportes, I. P., 
publicada no D.R. n.º 92, 2.ª série, de 14 de maio de 2013, subdelego, 
sem possibilidade de subdelegação, nos coordenadores de núcleo da 
Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Centro e nos delegados 
distritais de Viação, as seguintes competências, a exercer no âmbito da 
respetiva área de jurisdição territorial:

1 — Na coordenadora do Núcleo de Atividades de Transporte, licen-
ciada, Graça Maria Albuquerque Fernandes, as competências constantes 
nas alíneas a) a h) e j) a m) do n.º 1.5, nas alíneas a) a j) do n.º 1.6, na 
alínea b) do n.º 1.7, e no n.º 1.9, da deliberação supra.

2 — Na coordenadora do Núcleo de Condutores, licenciada, Maria 
Helena Tarrafa Girão, as competências constantes nas alíneas a), c) a f) 
e i) do n.º 1.4, e no n.º 1.9, da deliberação supra.

3 — No coordenador do Núcleo de Veículos, licenciado, David Ma-
nuel Lopes Coimbra, as competências constantes nas alíneas a), b), d), 
e) e g) do n.º 1.1, no n.º 1.2, nas alíneas a) e b) do n.º 1.3, na alínea a) 
do n.º 1.7, e no n.º 1.9, da deliberação supra.

4 — Nos Delegados Distritais de Viação de Aveiro, licenciada Marga-
rida Maria Santos Soares da Rocha Gariso, de Castelo Branco e Guarda, 
licenciado José Manuel Almeida Cunha Coelho, de Leiria, licenciado Rui 
Manuel Marinheiro Carvalheiro, e de Viseu, licenciado Henrique Luís 
Meneses Vieira de Araújo, as competências constantes nas alíneas a), b), 
d), e) e g) do n.º 1.1, na alínea b) do n.º 1.3, nas alíneas a) e c) do n.º 1.4, 
nas alíneas c), f) e m) do n.º 1.5, na alínea j) do n.º 1.6, na alínea a) do 
n.º 1.7, no n.º 1.9, e no n.º 2.1, da deliberação supra.

5 — Subdelego ainda nos coordenadores de núcleo e nos delegados 
distritais, acima mencionados, a assinatura da correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos procedimentos administrativos, 
salvo nos casos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 2.2. da deliberação 
supra.

As competências ora subdelegadas referem -se a atividades e processos 
do âmbito da respetiva unidade orgânica.

6 — A presente subdelegação produz efeitos desde a presente data, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados em data anterior.

31 de outubro de 2013. — O Diretor Regional de Mobilidade e Trans-
portes do Centro, Manuel António Miranda Góis.

207381769 

 Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte

Aviso (extrato) n.º 14001/2013
Por despacho de 28 -09 -2012, da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., e de acordo 
com o Regulamento de Transportes em Automóveis, foi outorgada em 
regime provisório, por dois anos, a carreira entre Penedono e Penedono 
(Circulação por Trevões), requerida pela empresa Viúva Carneiro & 
Filhos, L.da, com sede na Av.ª Gago Coutinho e Sacadura Cabral, con-
celho de Meda.

23 -10 -2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oliveira.
307347984 

 Aviso (extrato) n.º 14002/2013
Por despacho de 07 -06 -2013, da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., e de acordo 
com o Regulamento de Transportes em Automóveis, foi outorgada 
em regime regular, a carreira entre Aeroporto Francisco Sá Carneiro 
e Fafe (Por Guimarães e Famalicão), requerida pela empresa Arriva 

Portugal — Transportes, L.da, com sede na Rua das Arcas — Edifício 
Arriva, concelho de Guimarães.

23 -10 -2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oliveira.
307347781 

 Aviso (extrato) n.º 14003/2013
Por despacho de 27 -11 -2012, da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., e de acordo 
com o Regulamento de Transportes em Automóveis, foi outorgada em 
regime regular, a carreira entre Pombeiro (Escolas) e Trofa, requerida 
pela empresa Auto Viação Landim, L.da, com sede na Praça da Repú-
blica, concelho de Felgueiras, em substituição da carreira que explora 
Jugueiros — Trofa (Conc. 6929)

23 de outubro de 2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas 
Oliveira.

307348226 

 Aviso (extrato) n.º 14004/2013
Por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I. P., de 20 -11 -2012, foi autorizada a 
alteração de percurso da carreira regular de passageiros S. Miguel do 
Monte — S. Miguel do Monte (Circulação por Fafe) (Conc. 4099), 
explorada pela empresa Arriva Portugal — Transportes, L.da, com sede 
na Rua das Arcas — Edifício Arriva, 4810 -647 Pinheiro GMR, passando 
a respetiva concessão a designar -se por Luílhas — S. Miguel do Monte 
(Via Chêda, Fafe e Travassós).

24 de outubro de 2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas 
Oliveira.

307351709 

 Aviso (extrato) n.º 14005/2013
Por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I. P., de 28 -12 -2012, foi autorizada a 
alteração de percurso da carreira regular de passageiros Miranda do 
Douro — S. Martinho de Angueira (Conc. 4556), explorada pela empresa 
António Augusto Santos, L.da, com sede na Av.ª Guerra Junqueiro, 8, 
5180-104 Freixo de Espada -à -Cinta, passando a respetiva concessão 
a designar -se por Miranda do Douro (Escolas) — S. Martinho de An-
gueira.

25 -10 -2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oliveira.
307352673 

 Aviso (extrato) n.º 14006/2013
Por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I. P., de 05-03-2013, foi autorizada a 
alteração de percurso da carreira regular de passageiros Cinfães — Porto 
(Pela E.N. 108) (Conc. 5486), explorada pela empresa Auto Viação 
Almeida & Filhos, S.A., com sede no Lugar do Sobrado, 4550-101 Cas-
telo de Paiva, passando a respetiva concessão a designar-se por Cin-
fães — Pedras Rubras (Aeroporto).

25-10-2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oliveira.
307353061 

 Aviso (extrato) n.º 14007/2013
Por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do Instituto da Mo-

bilidade e dos Transportes, I. P., de 28-12-2012, foi autorizada a alteração 
de percurso da carreira regular de passageiros Alfandega da Fé — Picões 
(Conc. 4721), explorada pela Empresa Alfandeguense, Lda., com sede 
na Av.ª Dr. Sá Carneiro, 5350-005 Alfandega da Fé, passando a respetiva 
concessão a designar-se por Alfandega da Fé (Escolas) — Picões.

25-10-2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oliveira.
307351993 

 Aviso (extrato) n.º 14008/2013
Por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do Instituto da Mo-

bilidade e dos Transportes, I. P., de 20 -11 -2012, foi autorizada a alteração 
de percurso da carreira regular de passageiros Moncorvo — Souto da 
Velha (Conc. 5006), explorada pela empresa António Augusto Santos, 
Lda., com sede na Av. Guerra Junqueiro, 8, 5180-104 Freixo de Espada-
-à -Cinta, passando a respetiva concessão a designar -se por Moncorvo 
(Escolas) — Souto da Velha.

28 de outubro de 2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas 
Oliveira.

307357469 




