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Direção-Geral de Energia e Geologia

Édito n.º 284/2017

Édito n.º 281/2017

Processo EPU N.º 4496

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 Oliveira de Azeméis e na Direção Geral de Energia e Geologia,
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, Direção de Serviço a Redes, para o estabelecimento da LN mista a 15 kV SE Oliveira de Azeméis — Vila III, na
União de Freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago, UI, Macinhata
e Madail, concelho de Oliveira de Azeméis, a que se refere o Processo
n.º EPU/39805.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Geral — Área Norte ou na Secretaria daquele
Município, dentro do citado prazo.

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 dada pela Portaria
n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria do Município de
Silves e nesta Direção Geral, sita em Rua Prof. António Pinheiro e Rosa,
8005-546 Faro, com o telefone 289896600, fax 289896690, 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 Linha
Aérea a 15 kV, FR15-163-4-1-1-2 Alt(P56-P63), com 342.82 metros,
do apoio n.º 56 da própria linha ao apoio n.º 63 da própria linha; Linha
Aérea a 15 kV, FR15-163-4-1-1-2-4 BECO (PTD VRS 079), com 9.70
metros, do apoio n.º 62 da linha FR15-163-4-1-1-2 ao PTD VRS 079
BECO (Existente), a estabelecer em Fazendinha, Nora, Beco, freguesia
de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção-Geral Área Sul — Algarve ou na Secretaria
daquele Município, dentro do citado prazo.

2017-07-12. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
310934014

16-11-2017. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
310933837

Édito n.º 282/2017
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do art. 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 dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da Câmara
Municipal de Ovar, e na Área Centro desta Direção Geral, sita em Rua
Câmara Pestana n.º 74, 3030-163 Coimbra, 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, S. A., Direção de Serviços a Subestações, para o
estabelecimento de Posto de Corte a 60 kV para permitir a ligação da
Exporplás à rede de AT; PT1 tipo PT de Serviços Auxiliares de 50 kVA;
em Cortegaça (01 15 P5 0251 00), freguesia de Cortegaça, concelho de
Ovar, a que se refere o Processo n.º 0161/1/15/1111.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Centro desta Direção Geral ou na Secretaria daquela
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.
26 de setembro de 2017. — A Diretora de Serviços, Eng.ª M. José
Espírito Santo.
310933967
Édito n.º 283/2017
Processo EPU n.º 4491
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 dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria
do Município de Tavira e nesta Direção Geral, sita em Rua Prof. António Pinheiro e Rosa, 8005-546 Faro, com o telefone 289896600, fax
289896690, 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 Linha Aérea a 15 kV, FR 15-173-4 VALONGO
Alt (P2-P3), com 169.59 metros, com origem no apoio n.º 2 da própria
linha ao apoio n.º 3 da própria linha; Linha Aérea a 15 kV, FR 15-173-4-2
QT. CARAPETO Alt (P1-P2); com 35.80 metros, com origem no apoio
n.º 1 da própria linha ao apoio n.º 2 da linha FR 15-173-4 VALONGO;
Linha Aérea a 15 kV, FR 15-163-4-1-1-2 Alt (P49-P50), com 181.00
metros, com origem no apoio n.º 49 da própria linha ao apoio n.º 50 da
própria linha, em Quinta do Carapeto, freguesia de União das freguesias
de Conceição e Cabanas de Tavira, concelho de Tavira a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção-Geral Área Sul — Algarve ou na Secretaria
daquele Município, dentro do citado prazo.
10-11-2017. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
310934403

AMBIENTE
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e do Ambiente
Louvor n.º 480/2017
Ao cessar as suas funções como adjunto do meu gabinete, louvo o
Licenciado António Miguel Dias Alves de Oliveira pelo zelo, lealdade
e dedicação demonstradas no exercício das suas funções.
Apraz-me ainda salientar as suas qualidades humanas e as relações
interpessoais que cultivou num ambiente de entreajuda com todos os
elementos do Gabinete.
De tudo isto é, pois, de inteira justiça dar público testemunho através do presente louvor, como penhor da minha consideração e do meu
reconhecimento pela importância do trabalho realizado ao serviço do
interesse público.
21 de novembro de 2017. — O Secretário de Estado Adjunto e do
Ambiente, José Fernando Gomes Mendes.
310945744

MAR
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso n.º 14747/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se
público que, ao abrigo dos n.º 3 e n.º 5 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo, que por
despacho de 14 de novembro de 2017 do Sr. Diretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, foi autorizada
com efeitos a 1 de dezembro de 2017, a consolidação da mobilidade
na categoria, no mapa de pessoal desta Direção-Geral, da Técnica
Superior Carolina Isabel Pereira Fernandes, com remuneração idêntica à atualmente detida entre a 2.ª e a 3.ª posição e entre o 15.º e
o 19.º nível da tabela remuneratória única, dos trabalhadores que
exercem funções públicas.
17 de novembro de 2017. — O Diretor de Serviços de Administração
Geral, Pedro Ramires Nobre.
310936056

