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 Secretaria-Geral

Declaração n.º 66/2014

Conclusão do Período Experimental
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 

27 de fevereiro, por força do disposto no artigo 73.º do Regime do Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, declara-se que na sequência da celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Secretaria-
Geral do MDN, a trabalhadora Joana Daniela Barbosa da Silva Gomes 
concluiu, com sucesso, o seu período experimental na carreira de técnico 
superior, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, sendo o respetivo tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

14 de abril de 2014. — A Diretora de Serviços de Gestão de Recursos 
Humanos, Ana Isabel Correia Lagartinho Fernandes.

207765944 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Despacho n.º 5614/2014

Lista n.º 10/14
Por despacho do Secretário de Estado da Administração Interna de 

8 de abril de 2014, foi concedido o Estatuto de Igualdade de Direitos 
Políticos previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre 
a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos 
do artigo 17.º da Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000, de 
14 de dezembro, conjugado com o artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 154/2003, 
de 15 de julho, à cidadã brasileira: 

Nome Data
de nascimento

Nilva de Souza Dias Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 -05 -1966

 15 de abril de 2014. — Pelo Diretor Nacional, a Coordenadora do 
Gabinete de Apoio às Direções Regionais, Paula Alexandra Galvão de 
Oliveira da Velha, inspetora.

207767589 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direção Regional da Economia do Norte

Édito n.º 165/2014
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação que lhe é 
dada pelo Decreto -Lei n.º 446/76, de 5 de junho, pela Portaria n.º 344/89, 
de 13 de maio, pela Lei n.º 30/2006, de 11 de junho e pelo Decreto -Lei 
n.º 101/2007, de 2 de abril, estará patente na Secretaria de Câmara 
Municipal de Alfândega da Fé e no Ministério da Economia — Direção 
Regional da Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269 -002 
Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 
quinze dias, a contar da publicação deste édito no “Diário da República”, 
o projeto apresentado por EDP Distribuição — Energia, SA, Direção de 
Rede e Clientes Norte, para o estabelecimento da LN Aérea a 30 KV, 
Alfândega da Fé — Quinta dos Alvazinhos, N.º 069/ Alfândega da Fé, 
na freguesia de Alfândega da Fé, concelho de Alfândega da Fé, a que 
se refere o Processo n.º EPU/37867.

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

12 de fevereiro de 2014. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina 
Maria de Campos Corujeira.

307768041 

 Direção Regional da Economia do Algarve

Édito n.º 166/2014

Processo EPU n.º 4014

Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Re-
gulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela Portaria 
n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria do Município de 
Loulé e nesta Direção Regional, sita em Rua Prof. António Pinheiro e 
Rosa, 8005 -546 Faro, com o telefone 289896600, fax 289896690, e -mail 
dre -algarve@drealg.min -economia.pt, todos os dias úteis, durante as 
horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação 
deste édito no “Diário da República”, o projeto apresentado pela EDP 
Distribuição — Energia, SA, para o estabelecimento de Rede de baixa 
tensão mista, RBT LLE 1070 Vale da Venda, a estabelecer em Vale da 
Venda, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, a que se refere o 
processo mencionado em epígrafe.

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.

19 -03 -2014. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos Mascote.
307765547 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 5615/2014

Certificado de reconhecimento de qualificação de reparador
e instalador de contadores

de tempo de estacionamento n.º 301.25.14.6.007
Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c) do Decreto -Lei n.º 291/90, 

de 20 de setembro e para os efeitos da Portaria n.º 978/2009, de 1 de 
setembro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro e 
das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de junho, é reconhecida a 
qualificação à empresa:

SOLTRAFEGO — Soluções de Transito, Estacionamento e 
Comunicações, S. A., Avenida Comendador Ferreira de Matos, 779, 
4450 -125 Matosinhos,
na qualidade de reparador e instalador, estando autorizado a realizar 
a primeira verificação a parquímetros novos e reparados da sua re-
presentação, e a colocar a respetiva marca própria, em anexo, e os 
símbolos do controlo metrológico nos locais de selagem previstos nos 
respetivos esquemas de selagem dos parquímetros, cujos processos de 
aprovação de modelo se encontram, em arquivo, no Instituto Português 
da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, 
renovável após prévia auditoria.

11 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques 
dos Santos. 

  
 307766332 




