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José Miguel Lopes Santos Caetano;
Nuno Miguel Ferreira Pires;
Pedro Miguel da Silva Abreu;
Ricardo Manuel Ferreira Silva Mendes
Rui Manuel Gomes;
Sandra Cristina Martins Amado;
Sandrina Rodrigues Pinto.
O período experimental de função inicia-se no dia 3 de junho de 2019
(com efeitos ao dia 1 de Junho de 2019), com assinatura da aceitação
da nomeação transitória e tem a duração de um ano.
28-05-2019. — A Inspetora-Geral, Leonor Furtado.

312339405

Louvor n.º 289/2019
Louvo Leonor da Costa Esteves dos Santos, Assistente Operacional,
na Inspecção-Geral das Actividades em Saúde, desde 15 de dezembro de
1995, pela forma competente, dedicada e empenhada como desempenhou
as funções de Telefonista, as quais contribuíram de forma relevante para
a boa imagem e prossecução da atividade inspetiva, em observância da
missão da IGAS.
Considerando o seu contributo para o serviço em prol da tranquilidade e da cortesia institucional, por todo o seu trabalho, apoio pessoal e
institucional e por ser verdade é de inteira justiça este reconhecimento,
merecendo a distinção com o presente louvor.
27-05-2019. — A Inspetora-Geral, Leonor Furtado.
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Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito com o devido fundamento, no prazo de 30 dias a contar da data
da publicação do presente Aviso.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente, na
Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e Geologia, sita na Av.ª 5 de Outubro, n.º 208, (ed. Santa Maria), 1069-203 Lisboa,
entidade para quem devem ser remetidos as reclamações. O presente aviso e
plantas de localização estão também disponíveis na página eletrónica desta
Direção-Geral.
3 de junho de 2019. — A Subdiretora Geral, Cristina Lourenço.
312352138

312342661
Édito n.º 100/2019

AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 10259/2019
Nos termos do artigo 32.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de
março e do artigo 9.º, n.º 2, do contrato de concessão de exploração do
depósito mineral de feldspato e quartzo, a que corresponde o número
de cadastro C-7 e a denominação de “Seixinhos”, cujo extrato foi publicado no Diário da República 3.ª série, n.º 97, de 27 de abril de 1992,
e a Adenda cujo extrato foi publicada no Diário da República 3.ª série,
n.º 206, de 7 de setembro de 1998, torna-se público a declaração de
extinção do contrato por caducidade por decurso do prazo de vigência.
27 de maio de 2019. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
312338352
Aviso n.º 10260/2019
Faz-se público, nos termos e para efeitos das disposições conjugadas
constantes do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março,
e do artigo 37.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, que a Savannah
Lithium, L.da, requereu a ampliação da área de concessão denominada
“Mina do Barroso” para a exploração de depósitos minerais de quartzo,
feldspato e lítio, atribuída por contrato C-100, publicitada em 10 de junho de 2006, no Diário da República, 2.ª série, n.º 131, e com a adenda
publicitada em 14 de março de 2017, no Diário da República, 2.ª série,
n.º 52, localizada na freguesia de Covas do Barroso, do concelho de
Boticas, distrito de Vila Real.
A ampliação é delimitada pela poligonal cujos vértices se indicam
seguidamente, em coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89: Área
Total: 0,512641 km2
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Processo EPU n.º 14864
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 da Câmara Municipal de Mértola e na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral, sita em Zona
Industrial de Almeirim, 18; 7005-639 Évora, com o telefone 266750450,
fax 266743530, e-mail energia.alentejo@dgeg.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, S. A. — Direção de Serviços a Redes, para
o estabelecimento de linha de MT aérea a 15 (30) kV, para Herdade da
Cela (BJ 15-77-05) — (Retificativo PDER-PT, com 57,88 metros), com
origem no apoio n.º 41 da linha BJ 15-77 SE Cerro do Calvário Corte
Cobres (Retificativo P1-P106) e término no PT aéreo, Herdade da Cela,
freguesia e concelho de Mértola, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.
22-04-2019. — A Subdiretora-Geral, Maria José Espírito Santo.
312341543
Édito n.º 101/2019
Processo EPU n.º 14854
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 da Câmara Municipal de Mértola e na Área Sul-Alentejo desta
Direção-Geral, sita em Zona Industrial de Almeirim, 18, 7005-639
Évora, com o telefone 266750450, fax 266743530, e-mail energia.
alentejo@dgeg.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, S. A. — Direção de Serviços a Redes, para o estabelecimento de linha de MT aérea a 15 (30) kV, para Monte do Milhouro
(BJ 15-77-04) — (Retificativo PDER-PT, com 16,53 metros), com
origem no apoio n.º 22 da linha BJ 15-77 SE Cerro do Calvário Corte
Cobres (Retificativo P1-P106) e término no PTC-MTL-510-AS, Monte
Milhouro, freguesia e concelho de Mértola, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.
22-04-2019. — A Subdiretora-Geral, Maria José Espírito Santo.
312341535

