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Diário da República, 2.ª série — N.º 30 — 12 de fevereiro de 2014
n.º 168/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi conferida
pelas Leis n.ºs 13/2002, de 19 de fevereiro, 4-A/2003, de 19 de fevereiro, e 67-A/2007, de 31 de dezembro, alterado e republicado pela Lei
n.º 56/2008, de 4 de setembro, e em cumprimento do disposto no n.º 2
do artigo 76.º do citado código, torna-se público que por despacho de
3 de outubro de 2013 determinei a reversão, a favor de Lucinda de
Jesus da Rocha e Sousa, Margarida de Jesus Sousa Pereira Domingues e Aureliano António Sousa Pereira, da área sobrante de 235,70 m2
proveniente da parcela 78.03G, cuja utilidade pública com carácter de
urgência foi declarada através do Despacho n.º 2513-C/2007, de 29 de
janeiro, do então Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e
das Comunicações, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 36,
de 20 de fevereiro de 2007, por à data ter sido considerada necessária à
execução da obra da concessão “SCUT Costa da Prata – ER 1.18 – sublanço IC1/IP1 – (Km 2+000 ao Km 4+700) – Aditamento 7”, situada
na freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia, omissa na
matriz rústica (mas já solicitada a respetiva inscrição) e descrita na
2.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob a ficha
nº 3548/20090423.
31 de janeiro de 2014. — O Secretário de Estado das Infraestruturas,
Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro.
207587728

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 Vila Nova de Foz Côa Câmara Municipal de Penedono
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, S. A., Direção de Rede e Clientes
Mondego, para o estabelecimento da LN Aérea a 30 KV, Interligação,
Quinta do Campelo (VLF 121) — Trancosã (41/PND), nas freguesias
de Cedovim, Horta do Douro e Souto, concelhos de Vila Nova de Foz
Côa e Penedono, a que se refere o Processo n.º EPU/37795.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquele Município,
dentro do citado prazo.
23 de janeiro de 2014. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina
Maria de Campos Corujeira.
307585524

Despacho n.º 2277/2014

Direção Regional da Economia do Algarve

Para efeitos do disposto no artigo 5.º, e nos termos do artigo 74.º
e seguintes, todos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei
n.º 168/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi conferida
pelas Leis n.ºs 13/2002, de 19 de fevereiro, 4-A/2003, de 19 de fevereiro, e 67-A/2007, de 31 de dezembro, alterado e republicado pela Lei
n.º 56/2008, de 4 de setembro, e em cumprimento do disposto no n.º 2
do artigo 76.º do citado código, torna-se público que por despacho de 3
de outubro de 2013 determinei a reversão, a favor de Lucinda de Jesus
da Rocha e Sousa, Margarida de Jesus Sousa Pereira Domingues e Aureliano António Sousa Pereira, da área sobrante de 58,50 m2 proveniente
da parcela 77.10, cuja utilidade pública com carácter de urgência foi
declarada através do Despacho n.º 2513-C/2007, de 29 de janeiro, do
então Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 36, de 20 de
fevereiro de 2007, por à data ter sido considerada necessária à execução
da obra da concessão “SCUT Costa da Prata – ER 1.18 – sublanço IC1/
IP1 – (Km 2+000 ao Km 4+700) – Aditamento 7”, situada na freguesia
de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia, omissa na matriz rústica
(mas já solicitada a respetiva inscrição) e descrita na 2.ª Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob a ficha nº 3548/20090423.

Édito n.º 66/2014

31 de janeiro de 2014. — O Secretário de Estado das Infraestruturas,
Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro.
207587671

Direção Regional da Economia do Norte
Édito n.º 64/2014
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 Município de
Mondim de Basto 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 15 KV, para
o PTC MDB 0043 — ATEI — Sobreira (Modificação), na freguesia
de Atei, concelho de Mondim de Basto, a que se refere o Processo
n.º EPU/37772.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquele Município,
dentro do citado prazo.
14 de janeiro de 2014. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina
Maria de Campos Corujeira.
307584633
Édito n.º 65/2014
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo

Processo EPU n.º 3981
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
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 Linha Aérea a
15 kV, FR15-201-21 Rocha Momprole 3, com 14.06 metros, a partir do
apoio n.º P32 da Linha FR15-201 ao PTD LLE 1080; PTD LLE 1080
Rocha Momprole 3, tipo AÉREO — R250 com 160.00 kVA/15 kV;
RBT LLE 1080 Rocha Momprole 3 (injeções), a estabelecer em Lagoa
de Monprole, freguesia de São Sebastião, 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.
24 de janeiro de 2014. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos
Mascote.
307584771

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte
Aviso (extrato) n.º 2143/2014
Por despacho de 27-12-2013, da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo,
do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., e de acordo com o
Regulamento de Transportes em Automóveis, foi outorgada em regime
regular, a carreira entre Tarouca e Vila Chã da Beira, requerida pela
empresa E. A. V. T. — Empresa Automobilista de Viação e Turismo, L.da,
com sede no Largo da Vitória, 3, concelho de Lamego.
22 de janeiro de 2014. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oliveira.
307562236
Aviso (extrato) n.º 2144/2014
Por despacho de 27 de dezembro de 2013 da Sr.ª Vogal do Conselho
Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., e de acordo
com o Regulamento de Transportes em Automóveis, foi outorgada em
regime provisório, por dois anos, a carreira entre S. Gião e Várzea,
requerida pela empresa E. A. V. T. — Empresa Automobilista de Viação
e Turismo, L.da, com sede no Largo da Vitória, 3, concelho de Lamego.
22 de janeiro de 2014. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oliveira.
307562106

