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Tejo, nos termos do disposto no n.º 8 e n.º 9 do artigo 5.º da Portaria
n.º 277/2015, de 10 de setembro, é alterada a composição da Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal de Rio Maior,
constituída por despacho de 18-09-2018 do Presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e
publicada na 2.ª série do Diário da República a 27-11-3018, pelo Aviso
n.º 17235/2018, deixando de integrar a Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural.
23 de janeiro de 2019. — O Presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, João Pereira
Teixeira.
612018012

AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Édito n.º 27/2019
Processo EPU n.º 14749
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 Monforte 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, SA — Direção de Rede e
Concessões Tejo, para o estabelecimento de Linha aérea de MT
a 30 kV (N.º1211L30146), com 14,31 metros, origem no apoio
n.º 26A da linha de MT a 30 kV N.º 1211L30002 para o PT MFT
0002D — Vaiamonte I e término no PT MFT 0138D; Posto de
Transformação aéreo — R100 com 50 kVA/30 kV de Monte Outeiro
de Palma, freguesia de Vaiamonte, concelho de Monforte, 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.
08-01-2019. — A Subdiretora-Geral, Maria José Espírito Santo.
312018645
Édito n.º 28/2019
Processo EPU n.º 14777
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 Campo Maior 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,
SA — Direção de Rede e Concessões Tejo, para o estabelecimento
de Linha de MT aérea a 30 kV (N.º 1204 L3 0255), com 15 metros,
origem no Apoio n.º 8 da linha de MT a 30 kV (N.º 1204 L3 0160)
para o PT CMR 0151D Herdade da Travessa e término no PT CMR
0244D; PT tipo aéreo — R100 com 50 kVA/30 kV; em Atalaia do Gato,
freguesia de São João Baptista, concelho de Campo Maior, 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.
08-01-2019. — A Subdiretora-Geral, Maria José Espírito Santo.
312018589

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.
Aviso (extrato) n.º 2631/2019
Procedimento concursal de seleção internacional
para a contratação de (1) um(a) doutorado(a)
Por deliberação de 23 de janeiro de 2019, do Conselho Diretivo
do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P., vai ser aberto,
pelo prazo de 30 dias úteis a contar da presente publicação, concurso
de seleção internacional para 1 lugar de doutorado, ao abrigo do
contrato-programa celebrado no âmbito do Procedimento Concursal
de Apoio Institucional — ref. CEECINST/00028/2018, para o exercício de atividades de investigação científica nas áreas científicas
de Energia e Geociências, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, pelo prazo de três anos,
com vista ao desenvolvimento de atividades de coordenação de uma
equipa de investigação na área da economia de recursos com enfoque
na investigação do impacto, na Economia, dos recursos nacionais
(energia, geologia e minas), com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica e a sustentabilidade da exploração dos recursos
finitos do território.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt, na página eletrónica
da FCT, em www.eracareers.pt e na página eletrónica do LNEG em
www.lneg.pt.
7 de fevereiro de 2019. — A Diretora de Unidade, Michele Cambraia
Branco.
312051247

MAR
Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos
e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica
Aviso n.º 2632/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que, na
sequência do meu despacho e após anuência do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria da trabalhadora Maria João Gaio Bento,
Assistente Técnica, com efeitos a 1 de janeiro de 2019, mantendo
o mesmo posicionamento e nível remuneratório detido no serviço
de origem.
28 de janeiro de 2019. — O Diretor, Miguel Sequeira.
312019236
Aviso n.º 2633/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que, na sequência do
meu despacho e após anuência da Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos, foi autorizada a consolidação definitiva
da mobilidade interna na categoria do trabalhador Tiago Nuno Costa
Moreira Sarandes Teixeira, Técnico Superior, com efeitos a 1 de janeiro
de 2019, mantendo o mesmo posicionamento e nível remuneratório
detido no serviço de origem.
28 de janeiro de 2019. — O Diretor, Miguel Sequeira.
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