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PARTE A

1. Concursos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais

Direcção Regional de Edifícios de Lisboa

Anúncio

Concurso público n.º 3/DREL/2000, para adjudicação da
empreitada Mosteiro de Santos-o-Novo, serviços do Mi-
nistério da Educação, 4.º pavimento, remodelação das
instalações.

1 � Entidade adjudicante � Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais (DGEMN), Direcção Regional de Edifícios
de Lisboa (DREL), situada na Praça do Comércio, Ala Oriental, 2.º,
1149-005 Lisboa (telefone: 218817000; fax: 218870068).

2 � Modalidade de concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Edifício do Recolhimento de
Santos-o-Novo situado no Páteo das Comendadeiras, em Lisboa.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � execução de trabalhos de
construção civil, nomeadamente substituição de revestimentos, pin-
turas, execução de tectos falsos; remodelação da instalação eléctrica
e das redes de águas e esgotos.

Classificação Estatística � categoria 45.21.1; 45.31.1 e 45.33.2,
subcategorias 45.21.15; 45.31.12 e 45.33.20, respectivamente, cons-
tante do Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998.

Preço base do concurso � sem preço base.
4 � Prazo de execução da obra � 180 dias, incluindo sábados,

domingos e feriado nacionais, contados a partir da data da consigna-
ção.

5 � Pedido de documentos:

a) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso na
firma Planimétrica, L.da, situada na Travessa de São Pláci-
do, 48-A (telefone: 213976155; fax: 213956458), nas ho-
ras normais de expediente.
Esses elementos podem ser solicitados até ao dia 5 de Maio
de 2000;

b) O custo, a pagar em dinheiro ou em cheque é de 16 000$
incluindo o IVA.

6 � Data limite para apresentação das propostas:

a) As propostas terão de dar entrada no Serviço indicado no
n.º 1, até às 17 horas e 30 minutos do dia 15 de Maio de
2000;

b) Endereço � Serviço indicado no n.º 1;

c) Língua � as propostas e documentos que as acompanham
devem ser redigidos em português. Quando os documentos,
pela sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos
noutra língua, serão acompanhados de tradução devidamen-
te legalizada ou, não o sendo, de declaração do concorrente
que aceita a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos,
sobre os respectivos originais.

7 � Pessoas autorizadas a intervir no acto público do concurso:

a) Só intervirão as pessoas que, para o efeito, estiverem
credenciadas pelos concorrentes;

b) Data, hora e local � 16 de Maio de 2000 às 10 horas no
Serviço indicado no n.º 1.

8 � Cauções e garantias � o valor da caução será de 5% do valor
do contrato, nos termos do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

9 � Tipo de empreitada e modalidades de pagamento � a em-
preitada é por preço global nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu pagamento será efectuado em situ-
ações mensais, conforme os trabalhos realizados.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � poderão
concorrer agrupamentos de empresas, nos termos do artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, e do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
ambos de 2 de Março.

11 � Só são admitidos ao concurso:

a) As empresas titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
contendo as seguintes autorizações:

Na 2.ª categoria: 2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias
sendo uma delas da classe correspondente ao valor glo-
bal da sua proposta;

Na 5.ª categoria: 1.ª, 6.ª, 7.ª e 10.ª subcategorias.
A classe em cada subcategoria deve cobrir o valor dos

trabalhos especializados que lhe respeitem;

b) Os concorrentes não detentores do certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI,
que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao espaço
económico europeu, admitidos nos termos previstos no
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, de Estado pertencente ao
espaço económico europeu, admitidos nos termos previstos
no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias, contados da data do acto público do con-
curso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 86 � 11 de Abril de 20008064

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à propos-
ta economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores
de apreciação e respectiva ponderação:

Qualidade técnica da proposta � 60%;
Preço � 40%.

14 � Não são admitidas propostas variantes ao projecto.

29 de Março de 2000. � O Director Regional, António Cerdeira.
01-2-15 373

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Direcção de Abastecimento

Anúncio

Concurso público n.º 18/2000

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite,
2810-001 Almada (telefone: 212767225; telefax: 212757665).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 31.10.61, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
JOCE n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Ju-
nho, publicado no JOCE, de 22 de Junho de 1998;

b) Fornecimento de sobressalentes diversos para motor diesel
PP12V1163TB83 MTU, em conformidade com o previsto
no caderno de encargos e respectivos anexos;

c) Natureza de contrato a celebrar � aquisição de bens.

3 � Local de entrega � instalações do Centro de Abastecimento
da Direcção de Abastecimento, Base Naval de Lisboa, Alfeite,
2810-001 Almada.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

são permitidas.
8 � Propostas variantes ou com condições divergentes � não são

permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apreci-

ação das condições de carácter profissional, técnico e económico que
os concorrentes devam preencher � de acordo com o especificado
no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) O prazo limite para apresentação dos pedidos de documentos
será metade do prazo concedido para apresentação da proposta.

c) O custo do caderno de encargos é de 5000$, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado, passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 22 de Maio
de 2000.

c) Língua em que devem ser redigidos as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propostas
é pública e terá lugar às 14 horas do dia 23 de Maio de 2000 na sede
do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento. Podem
assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas apenas podem
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério do mais baixo preço.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é no mínimo de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5% do preço
global da adjudicação conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias.

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República em 30 de Março de 2000.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., para
publicação em 30 de Março de 2000.

O Chefe da Repartição Administrativa e Financeira, Carlos Manu-
el Simão Varandas Amaro, CFR/AN. 03-2-40 630

Anúncio

Concurso público n.º 19/2000

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite,
2810-001 Almada (telefone: 212767225; telefax: 212757665).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 24.30.12, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
JOCE n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Ju-
nho, publicado no JOCE, de 22 de Junho de 1998;

b) Fornecimento de tintas e derivados de diversos tipos:

Tintas � 630 latas;
Derivados � 970 latas.
Em conformidade com o previsto no caderno de encargos

e respectivos anexos;

c) Natureza de contrato a celebrar � aquisição de bens.

3 � Local de entrega � instalações do Centro de Abastecimento
da Direcção de Abastecimento, Base Naval de Lisboa, Alfeite,
2810-001 Almada.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

são permitidas.
8 � Propostas variantes ou com condições divergentes � não são

permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apreci-

ação das condições de carácter profissional, técnico e económico que
os concorrentes devam preencher � de acordo com o especificado
no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) O prazo limite para apresentação dos pedidos de documentos
será metade do prazo concedido para apresentação da proposta.

c) O custo do caderno de encargos é de 5000$, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado, passado em nome do Conselho.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 22 de Maio
de 2000.

c) Língua em que devem ser redigidos as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propostas
é pública e terá lugar às 14 horas do dia 23 de Maio de 2000 na sede
do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento. Podem
assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas apenas podem
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério do mais baixo preço.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é no mínimo de 90 dias.
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16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5% do preço
global da adjudicação conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias.

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República em 30 de Março de 2000.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., para
publicação em 30 de Março de 2000.

O Chefe da Repartição Administrativa e Financeira, Carlos Manu-
el Simão Varandas Amaro, CFR/AN. 03-2-40 631

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Centro Regional de Segurança Social do Algarve

Anúncio
Concurso público n.º 1/2000 � prestação

de serviços de vigilância

1 � Entidade contratante � Centro Regional de Segurança Social
do Algarve, Rua do Infante D. Henrique, 34, 8000-363 Faro
(telefone: 289803373; fax: 289803282).

2 � O procedimento de adjudicação é o concurso público, nos
termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � O objectivo do concurso é a aquisição de uma prestação de
serviços de protecção e vigilância com a posição na tabela 74.60.15 da
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, constantes ao
anexo do Regulamento CE, n.º 1232, da Comissão, de 17 de Junho de
1988, publicado no JOCE, n.º L177, de 20 de Junho de 1998.

4 � Os locais da prestação de serviços são as instalações mencio-
nadas nos anexos I e II que fazem parte integrante do caderno de
encargos.

5 � O contrato terá a duração de um ano a contar da data do
início da prestação de serviços a acordar entre as partes, mas nunca
antes do dia 1 de Junho de 2000.

O contrato será eventualmente renovável por períodos iguais e
sucessivos de um ano, no limite máximo de duas renovações, salvo se
for denunciado por qualquer das partes no período mínimo de 60 dias
antes do seu termo ou prorrogação.

6 � Não se reconhece para quaisquer efeitos a existência de
subcontratação.

7 � Poderão concorrer empresas especializadas na prestação de
serviços de vigilância, devidamente credenciadas através de alvará
emitido pelo Ministério da Administração Interna nos termos cons-
tantes do Decreto-Lei n.º 276/93, de 18 de Agosto.

8 � a) O caderno de encargos e programa de concurso, podem ser
levantados no endereço indicado no n.º 1 durante as horas normais
de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
às 16 horas e 30 minutos).

b) A data limite para obtenção da documentação é até ao fim do
prazo para apresentação das propostas.

9 � As propostas devem ser enviadas ao endereço indicado no n.º 1.
10 � As propostas devem ser apresentadas até às 16 horas, do

dia 20 de Maio de 2000, podendo ser entregues em mão, contra
recibo ou remetidas pelo correio em carta registada com aviso de
recepção.

11 � O acto público do concurso será realizado no local indicado
no n.º 1 deste anúncio, pelas 10 horas do dia 3 de Maio de 2000,
podendo assistir todos os interessados, mas apenas podendo intervir
os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

12 � O acto público de acordo com o artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, será conduzido por um júri constituído por:

Dr. Jorge Manuel Nascimento Botelho (presidente);
Dr.ª Maria João Fontinha Murta (vogal efectivo);
Álvaro Azinheira dos Santos Eugénio (vogal efectivo);
Dr. Lélio de Sousa Branca (suplente);
Carlos Alberto Fernandes Lopes (suplente).

O presidente será substituído nos impedimentos pelo 1.º vogal
efectivo.

13.1 � A adjudicação será feita tendo em conta os seguintes cri-
térios por ordem decrescente:

a) Capacidade técnica e financeira do concorrente;
b) Preço;
c) Parcelar a adjudicação.

13.2 � O Centro Regional reserva-se o direito de:

d) Optar por não adjudicar caso as propostas apresentadas
sejam consideradas inaceitáveis para a satisfação dos seus
interesses;

e) Não adjudicar a nenhum dos concorrentes, caso se verifique
algum dos pressupostos constantes do artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

14 � O prazo mínimo de validade das propostas é de 60 dias,
contados a partir da sessão de abertura das mesmas, de acordo com o
n.º 1 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

15 � A caução é de 5% do valor total da adjudicação, excluindo o
IVA, em qualquer das modalidades previstas no artigo 70.º do
Decreto-Lei n.º 197/99.

16 � Nos termos do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, todos
os esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito ao júri referido
no n.º 12.

17 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
18 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-

blica � 29 de Março de 2000.
19 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da

Moeda, S. A. � 29 de Março de 2000.

29 de Março de 2000. � O Presidente do Conselho Directivo, Luís
Manuel Carvalho Carito. 4-2-14 613

Anúncio

Concurso público n.º 2/2000, para aquisição de serviços de
limpeza das instalações de diversas entidades do Cen-
tro Regional de Segurança Social do Algarve.

1 � A entidade adjudicante é o Centro Regional de Segurança
Social do Algarve, sito na Rua do Infante D. Henrique, 34,
8000-363 Faro (telefone: 289803373; fax: 289803382; E-Mail:
crssalgarve@seg-social.pt).

2 � O objecto do concurso é a aquisição de serviços de limpeza
das instalações da entidade adjudicante, enunciadas no caderno de
encargos.

3 � A categoria dos serviços a adquirir é 74.70.1 (limpeza indus-
trial), subcategorias 74.70.12 (limpeza de janelas) e 74.70.13 (lim-
peza corrente de edifícios), nos termos do Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regula-
mento (CEE) n.º 1232/98, da Comissão, de 16 de Junho.

4 � O presente concurso é público, nos termos dos artigos 87.º a
89.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

5 � O contrato tem a duração de um ano, podendo vir a ser re-
novado anualmente no triénio subsequente à celebração do mesmo
nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do diploma referido
no n.º 1.

6 � a) Apenas serão admitidas propostas relativas à totalidade dos
serviços descritos no caderno de encargos a prestar em cada um dos
edifícios identificados no anexo I ao caderno de encargos.

b) Os concorrentes poderão apresentar proposta relativa a cada
um ou mais do que um edifício e a adjudicação poderá recair num ou
em mais do que um edifício.

c) Os concorrentes devem indicar o preço correspondente a cada
edifício.

7 � Não se admitem propostas com variantes.
8 � As propostas devem ser acompanhadas e instruídas com os

documentos referidos no programa do concurso.
9 � Podem apresentar propostas agrupamentos de concorrentes,

sob a forma de consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária, constituído depois de lhes ser notificada a adjudicação mas
antes da celebração do contrato.

10 � Os interessados poderão consultar o programa do concurso e
o caderno de encargos durante as horas de expediente (das 9 horas e
30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às
16 horas e 30 minutos) na sede da adjudicante, sita no endereço
indicado no n.º 1 deste anúncio. Estes documentos podem também
ser adquiridos pelos interessados, até ao dia 2 de Maio de 2000,
mediante o pagamento de 5000$, acrescidos do IVA, em numerário
ou através de cheque ou vale postal. A este valor acrescerá o dos
portes, caso o interessado solicite a entrega dos documentos por via
postal.

11 � Os concorrentes poderão visitar as instalações onde se irão
desenvolver os trabalhos, com vista à confirmação das áreas de in-
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tervenção e fazer os levantamentos indispensáveis à elaboração das
suas propostas, não se aceitando posteriores reclamações invocando
desconhecimento daquelas áreas ou de quaisquer outras características
dos mesmos locais.

12 � As propostas deverão ser dirigidas ao Centro Regional de
Segurança Social do Algarve para o endereço indicado no n.º 1 deste
anúncio, devendo ser entregues em mão ou remetidas, sob registo,
pelo correio.

13 � A data limite para recepção das propostas é até às 16 horas
e 30 minutos do dia 2 de Maio de 2000.

14 � A proposta deverá obrigatoriamente ser redigida em língua
portuguesa, conforme determina o n.º 1 do artigo 51.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

15 � O acto público do concurso será realizado no local indicado
no n.º 1 deste anúncio, pelas 10 horas do dia 3 de Maio de 2000,
podendo a ele assistir os concorrentes ou os seus representantes,
devendo estes estar devidamente credenciados nos termos previstos
no programa de concurso para poderem intervir.

16 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, impli-
cando a ponderação dos seguintes factores, por ordem decrescente de
importância:

Qualidade técnica da proposta;
Preço da proposta.

17 � Os concorrentes são obrigados a manter a sua proposta
durante 60 dias contados da data limite para a sua entrega.

18 � Para garantia, o adjudicatário prestará uma caução de 5% do
valor da adjudicação respeitante a cada contrato e antes da assinatura
do mesmo.

19 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica em 29 de Março de 2000.

20 � O anúncio foi recebido para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 29 de Março de 2000.

29 de Março de 2000. � O Presidente do Conselho Directivo, Luís
Manuel Carvalho Carito. 4-2-14 612

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Secretaria-Geral

Anúncio

Concurso público para a empreitada de construção
do Palácio da Justiça de Viseu

1 � Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, Praça do Comércio,
1149-019 Lisboa [telefone: 213222300 (extensão 5447);
telefax: 213462656].

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Viseu.
b) Designação da empreitada � construção do Palácio da Justiça

de Viseu.
Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição � escavações,

execução de edifício em estrutura de betão armado, alvenarias em
tijolo, impermeabilizações, revestimentos diversos de pavimentos,
paredes e tectos, serralharias, carpintarias, pinturas, instalações de
águas e esgotos, instalações eléctricas de iluminação, emergência
tomadas, detecção de incêndios e intrusão, redes para informática e
telefones, ar condicionado, elevadores.

Descrição � trabalhos classificados por 45211000-9 no vocabulá-
rio comum para os concursos públicos (CPV), publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de
1996.

Características gerais da obra � execução de edifícios com seis
pisos incluindo redes de águas e esgotos, instalações eléctricas e de
segurança, telefones, rede para informática, ar condicionado, eleva-
dores.

Preço base do concurso � 1 350 000 000$, com exclusão do IVA.
4 � Prazo estimativo de execução da obra � 660 dias seguidos

incluindo sábados, domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

poderão ser examinados na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça,
Praça do Comércio, 2.º, Lisboa, das 10 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

b) Os pedidos para fornecimento de cópias do processo de con-
curso devem ser apresentados até ao dia 20 de Maio de 2000, na firma

Arnaldo & Francisco Costa, L.da, Rua de David Sousa, 13-C e 17-A
(telefone: 7960339; fax: 7960339) Lisboa.

c) A duplicação será paga directamente pelos concorrentes à em-
presa indicada.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 14 de
Junho de 2000.

b) As propostas serão entregues ou remetidas pelo correio oficial
(CTT) sob registo e com aviso de recepção para o serviço indicado
no n.º 1.

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão redi-
gidos em língua portuguesa. Os documentos que pela sua própria
natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada, em relação à qual
o concorrente declare aceitar a sua prevalência para todos e quaisquer
efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pesso-
as interessadas e intervir as devidamente credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia 15 de
Junho de 2000 no serviço indicado no n.º 1.

8 � Não é exigida caução provisória.
9 � A empreitada é por preço global. Os pagamentos serão efec-

tuados por medição, com observância do disposto nos artigos 202.º e
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento
terá como fonte o PIDDAC 2000 da Secretaria-Geral.

10 � A modalidade jurídica de associação que deve adoptar qual-
quer agrupamento de empreiteiros a que venha, eventualmente, a ser
adjudicada a empreitada é o de agrupamento complementar de em-
presas (ACE).

11 � Só podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo Instituto de Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) contendo
as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria e 5.ª subcategoria da 1.ª categoria e da
classe correspondente ao valor da sua proposta;

7.ª subcategoria, 8.ª subcategoria, 9.ª subcategoria, 10.ª sub-
categoria, 11.ª subcategoria, 12.ª subcategoria,
13.ª subcategoria, 14.ª subcategoria da 1.ª categoria;
1.ª subcategoria, 5.ª subcategoria, 6.ª subcategoria,
7.ª subcategoria, 8.ª subcategoria e 10.ª subcategoria da
5.ª categoria; 2.ª subcategoria, 12.ª subcategoria,
13.ª subcategoria, 14.ª subcategoria da 6.ª categoria e das
classes correspondentes aos valores dos trabalhos
especializados que lhes respeitam;

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ros de obras públicas que apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso, emitido por uma das autoridades
competentes mencionadas no anexo III ao programa de con-
curso, o qual indicará os elementos de referência relativos à
idoneidade, à capacidade financeira e económica e capacida-
de técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a
classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificados de classificação de emprei-
teiros de obras públicas, emitido pelo IMOPPI ou que não
apresentem certificado de inscrição na lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos comprovação da sua idoneidade, capacidade finan-
ceira, económica e técnica para a execução da obra posta a
concurso, indicados no n.º 15.2 do programa do concurso.

12 � O prazo mínimo de validade das propostas é o legal.
13 � A adjudicação da empreitada será feita ao concorrente que

apresentar a proposta economicamente mais vantajosa, à qual se
chegará através da aplicação dos factores de ponderação a seguir
indicados por ordem decrescente de importância e respectiva pontu-
ação:

1.º Garantia de boa execução � 50%;
2.º Preço � 40%;
3.º Prazo � 10%.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.
15 � O presente anúncio foi enviado para publicação ao Diário

da República em 29 de Março de 2000.
16 � O presente anúncio foi enviado para publicação ao Jornal

Oficial das Comunidades Europeias em 29 de Março de 2000.

29 de Março de 2000. � O Secretário-Geral, Luís Maria Vaz das
Neves. 03-2-40 617 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital José Joaquim Fernandes  � Beja

Repartição de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 12/2000 � aquisição
de artigos para laparoscopia

1 � Entidade adjudicante � Hospital José Joaquim Fernandes �
Beja, Rua do Dr. António Fernando Covas Lima, 7800 Beja (telefo-
ne: 284322134; fax: 284324074).

2 � Modalidade do concurso � o concurso é público, nos termos
do n.º 1 dos artigos 87.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

3 � Objecto do concurso � artigos para laparoscopia.
Categoria: 33.10.1.
Subcategoria: 33.10.12.
a) Local de fornecimento � Serviço de Aprovisionamento do

HJJF � Beja.
b) Designação dos bens � os bens constantes da proposta deverão

responder à descrição constante das cláusulas técnicas especiais do
caderno de encargos.

4 � Prazo de entrega � entrega faseada durante o ano de 2000.
5 � Pedido de documentos:

a) O processo do concurso está patente, para consulta pública,
na Repartição de Aprovisionamento do Hospital JJF � Beja,
sito na morada indicada no n.º 1, nas horas normais de
expediente ou os interessados podem solicitar exemplares
do processo do concurso em tempo útil e mediante o
pagamento dos respectivos custos, ao referido Serviço de
Aprovisionamento, por ofício ou fax dirigido ao responsá-
vel pelo Serviço de Aprovisionamento;

b) Pagamento � 5000$, acrescido do IVA à taxa legal em vigor
(17%), a pagar em dinheiro ou cheque passado a favor do
HJJF � Beja na tesouraria do Hospital.

6 � Apresentação das propostas:

a) Local de entrega das propostas � Serviço de Aprovisiona-
mento do HJJF � Beja;

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as
propostas devem ser entregues contra recibo, ou enviadas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, até às
17 horas e 30 minutos do dia 17 de Maio de 2000;

c) As propostas são obrigatoriamente redigidas na língua por-
tuguesa.

7 � Assistentes ao acto público do concurso:

a) Data, hora e local � o acto público do concurso terá lugar,
no dia 18 de Maio de 2000, pelas 10 horas, na sala disponível
do Serviço de Aprovisionamento;

b) Qualquer interessado poderá assistir ao acto público, mas nele
só poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos
concorrentes para esse efeito.

8 � Instrução da candidatura � os concorrentes deverão obriga-
toriamente instruir a candidatura com os documentos exigidos no
programa do concurso.

9 � Critérios de adjudicação � o critério no qual se baseia a
adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, deter-
minada pela ponderação dos seguintes factores, apresentados por
ordem decrescente de grandeza:

a) Preço (50%);
b) Qualidade (45%);
c) Prazo de entrega (5%).

10 � Prestação de caução se o valor do fornecimento exigir ela-
boração de contrato.

11 � Prazo de validade das propostas � 60 dias úteis contados a
partir da data de abertura das propostas.

12 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República, 3.ª série � 24 de Março de 2000.

13 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. � 28 de Março de 2000.

O Administrador-Delegado, Francisco Martins Guerreiro.
10-2-116 374

Instituto Português do Sangue

Secção de Património/Aprovisionamento

Anúncio
Concurso público n.º 1-167/2000
Concurso público n.º 1-168/2000

[ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 78.º
do Decreto-Lei n.º 197/99]

Faz-se público que se encontra aberto concurso público para forneci-
mento de produtos farmacêuticos, reagentes ao Instituto Portugu-
ês do Sangue durante o ano de 2000.

1 � Entidade contratante � Instituto Português do Sangue, Par-
que da Saúde de Lisboa, pav. 17, Avenida do Brasil, 53, 1749-005 Lis-
boa, Portugal (telefone: 217956473; fax: 217956492).

2 � Categoria do bem, Regulamento CEE, JOCE n.º L342, de 31 de
Dezembro de 1993: categoria 24.42.2 subcategoria 24.42.23.

Designação � reagentes de diagnóstico e outros produtos farma-
cêuticos.

2 � 1 � Especificação dos concursos.

Número
de Designação Data de entrega de propostas Data de abertura de propostas Hora

concurso

1-167/00 Reag. para Lab. de Doenças Transmissíveis ............... 22 de Maio de 2000 23 de Maio de 2000 15 horas

1-168/00 Reag. para Laboratório de Imunohematologia ............ 22 de Maio de 2000 23 de Maio de 2000 11 horas

3 � Local de entrega dos bens � Centro Regional de Sangue de
Lisboa, sito no P. da Saúde, pav. 17, Avenida do Brasil, 53,
1749-005 Lisboa, Portugal.

4 � O contrato é para vigorar durante o ano de 2000.
5 � São admitidas propostas relativas a parte dos bens postos a

concurso.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos, mas são admitidas propostas com variantes.
7 � Os concorrentes devem apresentar os seguintes documentos:
7.1 � Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número

fiscal de contribuinte, número de bilhete de identidade ou de pessoa
colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio, ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação
social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem,

conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o
seu número de matrícula nessa conservatória.

7.2 � Declaração emitida conforme o modelo constante do ane-
xo I do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

8 � Em caso de adjudicação, será exigido ao adjudicatário:
8.1 � Declaração das finanças em como se encontra em situação

regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Portu-
guês nos últimos três anos.

8.2 � Certidão comprovativa de se encontrar regularizada a sua
situação relativamente a dívidas por contribuições para a segurança
social em Portugal, emitida pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, ou no Estado de que sejam nacionais ou onde se
encontrem estabelecidos.

8.3 � Os documentos comprovativos exigidos nos n.os 8.1 e 8.2 ob-
servarão a sua validade legal, devendo ser apresentados os originais
emitidos pelos serviços competentes ou fotocópias notariais.
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9 � Forma jurídica do grupo de concorrentes adjudicatário.
No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas,

estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contra-
to, de modo a constituírem uma única entidade jurídica, em regime de
responsabilidade solidária.

10 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
solicitados na Secção de Património/Aprovisionamento do Instituto
Português do Sangue, na morada referida no n.º 1, todos os dias úteis,
das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e das 14 às 16 horas, sendo os
mesmos fornecidos mediante o pagamento de 10 000$, feito em
dinheiro ou cheque.

11 � As propostas serão entregues até às 16 horas do dia 22 de
Maio de 2000 ou remetidas por correio, registadas com aviso de
recepção, dirigidas à entidade referida no n.º 1.

12 � As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa ou
acompanhadas de tradução legalizada, e devidamente acompanhadas
pelos documentos referidos no n.º 7.

13 � O acto público do concurso terá lugar na Biblioteca do IPS.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo

intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente creden-
ciados.

14 � O critério de adjudicação do contrato é o da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, pela ordem decrescente de importân-
cia dos seguintes factores:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Prazo de entrega e garantia do seu cumprimento.

15 � Os concorrentes serão obrigados a manter as suas propos-
tas pelo prazo de 60 dias a contar da data do acto público do con-
curso.

16 � O adjudicatário garantirá, através de prestação de caução no
valor de 5% do total da adjudicação, o cumprimento das obrigações
que assume.

17 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. e no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias em 29 de Março de 2000.

18 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica e no (Jornal Oficial das Comunidades Europeias) em 29 de
Março de 2000.

24 de Março de 2000. � A Subdirectora, Leonilde Lopes.
03-2-40 621 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Anúncio

Concurso público n.º 1/2000, para prestação de serviços
de vigilância em regime contratual, para a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto. Por Despacho
n.º 1/CP/2000, de 14 de Março de 2000, do director da
FEUP.

(aberto ao abrigo do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade adjudicante � Faculdade de Engenharia da Universi-
dade do Porto, Rua dos Bragas, 4050-123 Porto (telefone: 222041979;
fax: 222041502).

2 � a) Procedimento de adjudicação escolhido � concurso públi-
co, nos termos do artigo 87.º

b) Carece de celebração de contrato escrito, mediante uma caução
correspondente a 5% do valor da adjudicação.

3 � a) Local da prestação de serviços � novas instalações da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, conforme indica-
do nos respectivos itens do caderno de encargos.

b) Natureza e qualidade das funções a exercer � vigilância na FEUP,
conforme o discriminado no caderno de encargos.

4 � Início do contrato � a data de início do primeiro período de
vigência será entre 1 de Junho e 1 de Setembro de 2000.

5 � a) Pedido de documentos � os interessados poderão consul-
tar gratuitamente o programa de concurso, caderno de encargos e a

memória descritiva nos dias úteis das 9 horas e 30 minutos às 12 ho-
ras. Poderão também solicitar ou adquirir os referidos documentos no
Economato da FEUP, no endereço indicado no n.º 1.

b) Data limite para apresentar o pedido de documentos � até
10 dias antes do termo do prazo de recepção das propostas.

c) Obtenção de documentos � mediante pagamento antecipado de
5000$ acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em dinheiro, cheque
ou vale postal.

6 � a) As propostas deverão dar entrada na morada referida no
n.º 1, até às 12 horas do 37.º dia após a data do envio deste anúncio
para o Diário da República.

b) As propostas poderão ser entregues em mão, contra recibo ou
remetidas sob registo, pelo correio para o endereço indicado no
n.º 1 referenciando � Concurso público n.º 1/2000, para prestação de
serviços de vigilância em regime contratual para a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto.

7 � A abertura das propostas efectuar-se-á em acto público na sala
do Conselho da FEUP pelas 9 horas e 30 minutos do 1.º dia útil
imediatamente a seguir à data limite de apresentação das mesmas,
podendo apenas intervir os concorrentes ou seus delegados devida-
mente credenciados para o efeito.

8 � Os encargos com a aquisição de serviços serão suportados por
verbas do Orçamento do Estado de 2000 e seguintes.

9 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que decla-
rem a intenção de se constituir juridicamente numa única entidade ou
em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo
em vista a prestação de serviços.

10 � Os concorrentes poderão apresentar nas propostas, de acor-
do com o programa do concurso, todas as informações de carácter
económico e técnico que sirvam para avaliação da sua capacidade.

11 � O prazo de validade das propostas é de 90 dias a contar da
data da abertura das mesmas.

12 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta
economicamente mais vantajosa sendo tomadas em consideração por
ordem decrescente de importância:

O preço proposto; e
O mérito técnica da proposta.

13 � O presente anúncio foi enviado nesta data para publicação
no Diário da República.

14 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
do anúncio para publicação no Diário da República � 28 de Março
de 2000.

O Director, José Carlos Diogo Marques dos Santos.
10-2-116 377

Anúncio

Concurso público n.º 2/2000, para prestação de serviços
de limpeza em regime contratual, para a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto. Por Despacho
n.º 2/CP/2000, de 14 de Março de 2000, do director da
FEUP.

(aberto ao abrigo do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade adjudicante � Faculdade de Engenharia da Universi-
dade do Porto, Rua dos Bragas, 4050-123 Porto (telefone: 222041979;
fax: 222041502).

2 � a) Procedimento de adjudicação escolhido � concurso públi-
co, nos termos do artigo 87.º

b) Carece de celebração de contrato escrito, mediante uma caução
correspondente a 5% do valor da adjudicação.

3 � a) Local da prestação de serviços � novas instalações da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, conforme indica-
do nos respectivos itens do caderno de encargos.

b) Natureza e qualidade das funções a exercer � limpeza de vá-
rios locais da FEUP, conforme o discriminado no caderno de encar-
gos.

4 � Início do contrato � data de início do primeiro período de
vigência 1 de Setembro de 2000.

5 � a) Pedido de documentos � os interessados poderão consul-
tar gratuitamente o programa de concurso, caderno de encargos e a
memória descritiva nos dias úteis das 9 horas e 30 minutos às 12 ho-
ras. Poderão também solicitar ou adquirir os referidos documentos no
Economato da FEUP, no endereço indicado no n.º 1.

b) Data limite para apresentar o pedido de documentos � até
10 dias antes do termo do prazo de recepção das propostas.

c) Obtenção de documentos � mediante pagamento antecipado de
5000$ acrescido do IVA à taxa legal em vigor, em dinheiro, cheque
ou vale postal.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2000 8069

6 � a) As propostas deverão dar entrada na morada referida no
n.º 1, até às 12 horas do 52.º dia após a data do envio deste anúncio
para o Diário da República.

b) As propostas poderão ser entregues em mão, contra recibo ou
remetidas sob registo, pelo correio para o endereço indicado no
n.º 1 referenciando � Concurso público n.º 2/2000, para prestação de
serviços de limpeza em regime contratual para a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto.

7 � A abertura das propostas efectuar-se-á em acto público na sala
do Conselho da FEUP pelas 9 horas e 30 minutos do 1.º dia útil
imediatamente a seguir à data limite de apresentação das mesmas,
podendo apenas intervir os concorrentes ou seus delegados devida-
mente credenciados para o efeito.

8 � Os encargos com a aquisição de serviços serão suportados por
verbas do Orçamento do Estado de 2000 e seguintes.

9 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que decla-
rem a intenção de se constituir juridicamente numa única entidade ou
em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo
em vista a prestação de serviços.

10 � Os concorrentes poderão apresentar nas propostas, de acor-
do com o programa do concurso, todas as informações de carácter
económico e técnico que sirvam para avaliação da sua capacidade.

11 � O prazo de validade das propostas é de 90 dias a contar da
data da abertura das mesmas.

12 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta
economicamente mais vantajosa sendo considerados os seguintes
aspectos:

Preço mensal da prestação de serviços geral;
Número de pessoas ´ hora por cada dia de trabalho previstos

para o serviço a concurso;
Preço unitário de cada limpeza do Auditório.

13 � O presente anúncio foi enviado nesta data para publicação
no Diário da República.

14 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
do anúncio para publicação no Diário da República � 28 de Março
de 2000.

O Director, José Carlos Diogo Marques dos Santos.
10-2-116 376

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Alijó, Rua do
General Alves Pedrosa, 13, 5070 Alijó (telefone: 25997100;
fax: 259959738).

 2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Alijó.
b) Designação da empreitada � construção do Auditório Munici-

pal.
c) Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � trabalhos de

construção civil, incluindo isolamento térmico e impermeabilização,
redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, gás,
electricidade, telefones e climatização e equipamento electrome-
cânico.

O preço base para efeitos do concurso é de 345 000 000$, com
exclusão do IVA.

d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao
projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 450 dias (incluindo sábados,
domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares, podem ser examinados na Divisão dos
Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Alijó, durante as horas
normais de expediente, desde o dia seguinte à publicação deste anúncio,
até ao dia fixado para entrega das propostas.

O pedido de cópias do processo deverá ser feito até às 17 horas e
30 minutos do final do segundo terço do prazo para apresentação das
propostas.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido escrito,
mediante o pagamento da importância de 150 000$ mais IVA à taxa
legal em vigor.

6 � a) O prazo para entrega das propostas será até às 17 horas e
30 minutos do 30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados)
contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário
da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Divisão
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Alijó.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidos em língua portuguesa.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais
interessados, mas apenas poderão intervir os legais representantes de
cada concorrente, os quais terão de fazer prova documental dessa
qualidade.

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal de Alijó, pelas 15 horas do 1.º dia útil seguinte à data
limite para entrega das propostas.

8 � Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apre-
sentar uma caução no montante de 5% do valor da adjudicação, que
será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos
termos previstos no caderno de encargos e legislação em vigor.

9 � a) A empreitada é por preço global nos termos dos artigos 8.º
e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas dispo-
sições do caderno de encargos que a eles digam respeito.

10 � No caso da adjudicação da empreitada ser efectuada a um
agrupamento de empresas estas associar-se-ão, obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária e nos termos da legisla-
ção em vigor.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
das 1.ª, 5.ª e 15.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª, 8.ª e
10.ª subcategorias da 5.ª categoria e da classe correspondente ao valor
da proposta, conforme definido na Portaria n.º 660/99, de 17 de
Agosto, sendo aplicáveis as correspondências com as autorizações
contidas no Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, nos termos do
anexo I daquela portaria. A titularidade do certificado, contendo as
autorizações exigidas, prova-se pela apresentação do documento
original, ou cópia autenticada do mesmo.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as condi-
ções referidas no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e a alínea 6.3 do programa de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados da
data do acto público.

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes:

a) Para verificação da aptidão económica e financeira dos con-
correntes serão usados os índices descritos na alínea 18.1.1 do
programa de concurso, sendo a pontuação final obtida pela
média aritmética dos valores obtidos para cada índice. Os
concorrentes que tiverem pontuação inferior a 6 valores
serão considerados como não tendo aptidão suficiente para
a realização da obra e as suas propostas serão por tal facto
excluídas;

b) Serão consideradas como não tendo aptidão técnica para a
execução da obra, as empresas que não verifiquem cumula-
tivamente os parâmetros seguidamente descritos, sendo por
isso excluídas:

Execução (concluídas ou em curso) de três obras de natu-
reza pública e do mesmo tipo da obra posta a concurso,
iniciadas nos últimos cinco anos, acompanhadas de
certificados de boa execução, passados pelo dono da
obra;

O valor de uma das obras referidas no número anterior
deverá ser superior a 70% do preço base do concurso e
as restantes superiores a 40%.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados � as
propostas dos concorrentes que não tenham sido excluídas pelos
factores de ordem financeira, económica e técnica referidos ante-
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riormente, serão analisadas tendo em consideração os seguintes fac-
tores e subfactores:

Factores Subfactores

Valia técnica ............................................ 40% �

Nota justificativa do preço proposto 10%
Lista dos preços unitários ............... 30%
Programa de trabalhos ..................... 25%
Plano de higiene, saúde e segurança

da obra ......................................... 15%
Plano de pagamentos ...................... 10%
Memória descritiva e justificativa .... 10%

Prazo de execução .................................. 35%
Preço ....................................................... 25%

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � Este anúncio foi enviado para a Imprensa Nacional-Casa da

Moeda, S. A., para publicação em 24 de Março de 2000.
17 � Data da recepção deste anúncio na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, 3.ª série �
29 de Março de 2000.

23 de Março de 2000. � O Vereador do Pelouro das Obras Públi-
cas, Manuel Adérito Figueira. 10-1-96 520

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Alijó, Rua do
General Alves Pedrosa, 13, 5070 Alijó (telefone: 25997100;
fax: 259959738).

 2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Alijó.
b) Designação da empreitada � conservação e reparação do Pavi-

lhão Gimnodesportivo de Alijó.
c) Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � arquitectura,

estrutura resistente e climatização.
O preço base para efeitos do concurso é de 65 522 050$, com

exclusão do IVA.
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias (incluindo sábados,
domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares, podem ser examinados na Divisão dos
Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Alijó, durante as horas
normais de expediente, desde o dia seguinte à publicação deste anúncio,
até ao dia fixado para entrega das propostas.

O pedido de cópias do processo deverá ser feito até às 17 horas e
30 minutos do final do segundo terço do prazo para apresentação das
propostas.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido escrito,
mediante o pagamento da importância de 50 000$ mais IVA à taxa
legal em vigor.

6 � a) O prazo para entrega das propostas será até às 17 horas e
30 minutos do 30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados)
contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário
da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Divisão
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Alijó.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidos em língua portuguesa.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais
interessados, mas apenas poderão intervir os legais representantes de
cada concorrente, os quais terão de fazer prova documental dessa
qualidade.

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal de Alijó, pelas 15 horas do 1.º dia útil seguinte à data
limite para entrega das propostas.

8 � Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apre-
sentar uma caução no montante de 5% do valor da adjudicação, que
será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos
termos previstos no caderno de encargos e legislação em vigor.

9 � a) A empreitada é por preço global nos termos dos artigos 8.º
e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas dispo-
sições do caderno de encargos que a eles digam respeito.

10 � No caso da adjudicação da empreitada ser efectuada a um
agrupamento de empresas estas associar-se-ão, obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária e nos termos da legisla-
ção em vigor.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
das 1.ª, 5.ª, 6.ª e 15.ª subcategorias da 1.ª categoria, 8.ª e
10.ª subcategorias da 5.ª categoria e da classe correspondente ao valor
da proposta, conforme definido na Portaria n.º 660/99, de 17 de
Agosto, sendo aplicáveis as correspondências com as autorizações
contidas no Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, nos termos do
anexo I daquela portaria. A titularidade do certificado, contendo as
autorizações exigidas, prova-se pela apresentação do documento
original, ou cópia autenticada do mesmo.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as condi-
ções referidas no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e a alínea 6.3 do programa de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados da
data do acto público.

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes:

a) Para verificação da aptidão económica e financeira dos con-
correntes serão usados os índices descritos na alínea 18.1.1 do
programa de concurso, sendo a pontuação final obtida pela
média aritmética dos valores obtidos para cada índice. Os
concorrentes que tiverem pontuação inferior a 6 valores
serão considerados como não tendo aptidão suficiente para
a realização da obra e as suas propostas serão por tal facto
excluídas;

b) Serão consideradas como não tendo aptidão técnica para a
execução da obra, as empresas que não verifiquem cumula-
tivamente os parâmetros seguidamente descritos, sendo por
isso excluídas:

Execução (concluídas ou em curso) de três obras de natu-
reza pública e do mesmo tipo da obra posta a concurso,
iniciadas nos últimos cinco anos, acompanhadas de
certificados de boa execução, passados pelo dono da
obra;

O valor de uma das obras referidas no número anterior
deverá ser superior a 70% do preço base do concurso e
as restantes superiores a 40%.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados � as
propostas dos concorrentes que não tenham sido excluídas pelos
factores de ordem financeira, económica e técnica referidos ante-
riormente, serão analisadas tendo em consideração os seguintes fac-
tores e subfactores:

Factores Subfactores

Valia técnica ............................................ 40% �

Nota justificativa do preço proposto 10%
Lista dos preços unitários ............... 30%
Programa de trabalhos ..................... 25%
Plano de higiene, saúde e segurança

da obra ......................................... 15%
Plano de pagamentos ...................... 10%
Memória descritiva e justificativa .... 10%

Prazo de execução .................................. 35%
Preço ....................................................... 25%

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � Este anúncio foi enviado para a Imprensa Nacional-Casa da

Moeda, S. A., para publicação em 24 de Março de 2000.
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17 � Data da recepção deste anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, 3.ª série �
29 de Março de 2000.

23 de Março de 2000. � O Vereador do Pelouro das Obras Públi-
cas, Manuel Adérito Figueira. 10-1-96 521

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Anúncio

Concurso público, através de hasta pública, para venda de
arvoredo (pinheiros bravos e eucaliptos glóbulos) no
Pinhal da Charneca, freguesia de Lavos.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal da Figueira da Foz,
sita na Avenida de Saraiva de Carvalho, 3084-501 Figueira da Foz
(telefone: 233403300; telefax: 233403303).

2 � Objecto do concurso � concurso público através de hasta
pública para venda de sete lotes de árvores, com um volume de cerca
de 1126.496 o lote 1, 1153.031 o lote 2, 1059.176 o lote 3,
1188.461 o lote 4, 1162.081 o lote 5, 1015.177 o lote 6 e 735.046 o
lote 7.

3 � Localização das árvores � Pinhal da Charneca, na freguesia
de Lavos.

4 � As condições de venda podem ser consultadas todos os dias
úteis, durante as horas normais de expediente (das 9 às 17 horas, nos
Serviços do CCN � Concursos, Contratos e Notariado da Câmara
Municipal.

5 � As propostas, uma por cada lote, obrigatoriamente redigidas
em língua portuguesa são facultativas e deverão ser entregues até ao
início da praça e conter o preço oferecido pelo lote, o nome, a mo-
rada e número de identificação fiscal do proponente, bem como a
respectiva assinatura e serão encerradas em sobrescrito fechado com
identificação do lote a que respeitam.

6 � O acto público terá lugar na sala das sessões da Câmara
Municipal da Figueira da Foz, pelas 10 horas, no prazo de 15 dias a
contar da data da publicação deste anúncio.

7 � O acto da venda é iniciado por licitação verbal com lanços
mínimos de 100 000$ (finda a qual serão abertas as propostas escri-
tas).

8 � No momento da adjudicação provisória e por cada lote os
concorrentes obrigam-se a fazer um depósito provisório de 5% do
respectivo valor, para garantia das suas propostas, em numerário ou
cheque, emitido à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal da Figueira
da Foz.

9 � A caução do contrato será no valor correspondente a 5% do
preço total da adjudicação.

10 � Prazo de validade do contrato � o contrato entra em vigor
no dia da sua assinatura, se for escrito, ou a partir do dia seguinte ao
recebimento da comunicação da adjudicação se não houver lugar a
contrato escrito e tem a duração máximo de seis meses.

11 � O critério da adjudicação provisória será o do preço mais
elevado, resultante do oferecido, quer na licitação verbal quer na
proposta escrita para cada lote.

12 � A referida venda não está sujeita a IVA por estar incluída no
n.º 36 do artigo 9.º do CIVA.

13 � A entidade adjudicante reserva-se o direito de não adjudicar
todos ou qualquer dos lotes se entender que o preço não é convenien-
te.

16 � Data de envio para publicação � o presente anúncio foi
enviado para publicação no Diário da República, no dia 28 de Março
de 2000.

17 � Data de recepção do anúncio � Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. � 28 de Março de 2000.

27 de Março de 2000. � A Vereadora com competências delega-
das, Maria do Rosário Cardoso Águas. 5-1-29 132

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Anúncio

Concurso público de empreitada

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Guimarães,
Largo do Cónego José Maria Gomes, 4810 Guimarães (telefo-
ne: 253515123; telefax: 253515134).

2 � O concurso é público, nos termos do artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) O local de execução da obra é na freguesia de Creixomil,
concelho de Guimarães.

b) A empreitada tem a designação de Cidade Desportiva � Pista
de Atletismo e consta dos seguintes trabalhos: drenagem de águas
da pista de atletismo e campo de futebol e aplicação dos
respectivos acabamentos dos pavimentos, incluindo todas as
infra-estruturas e trabalhos complementares conforme projecto
patente a concurso.

Grupo 45.1, classe 45.11, categoria 45.11.2, subcategoria 45.11.24;
grupo 45.2, classe 45.23, categoria 45.23.2, subcategoria 45.23.21,
da Classificação Estatística dos Produtos por Actividade, a que se refere
o Regulamento CEE, n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro.

c) O valor para efeitos do concurso é de 216 183 562$, que não
inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

d) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra é de 180 dias, incluindo sábados,

domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares e

as cópias autenticadas dessas peças podem ser examinados ou pedidos
nos serviços do Departamento de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Guimarães, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os pedidos referidos na alínea anterior podem ser feitos até ao
oitavo dia útil que antecede o prazo para apresentação das propostas,
mediante o pagamento, para a totalidade das peças, de 16 860$, que
inclui o IVA à taxa de 17%.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia após a data de publicação do
anúncio, nos termos do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

b) As propostas documentadas deverão ser entregues ou enviadas
aos serviços do Departamento de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Guimarães.

c) As propostas e documentos que as acompanham deverão ser
redigidos na língua portuguesa.

7 � a) Só poderão intervir as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes, conforme o
n.º 5.2 do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre do edifí-
cio dos Paços do Município, pelas 11 horas do primeiro dia útil
seguinte ao termo do prazo para apresentação das propostas.

8 � O valor da caução para garantia do contrato de empreitada
será de 5% do preço total da adjudicação, prestada nos termos do
artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os trabalhos serão pagos à
medição, de acordo com o artigo 21.º do referido diploma. O finan-
ciamento é assegurado pelo orçamento da Câmara Municipal de
Guimarães.

10 � Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de asso-
ciação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreitei-
ro de obras públicas e que manifestem a intenção de se associarem,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � a) Só serão admitidos a concurso os titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas contendo a seguinte
autorização � da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe
correspondente à respectiva proposta.

b) Os concorrentes  deverão fazer acompanhar a sua proposta dos
documentos referidos no n.º 14 do programa de concurso, que permi-
tirão a avaliação da sua aptidão técnica, económica e financeira para
a execução da obra.

c) A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes será efectuada com base nos seguintes indicadores:

i) Capacidade económico-financeira:

i1) Autonomia financeira (deverá ser igual ou superior a
0.15):

Capitais Próprios

Activo Líquido

i2) Rentabilidade económica (deverá ser igual ou superior
a 0.02):

Meios Libertos Brutos de Exploração

Vendas Líquidas
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i3) Dimensão económica (deverá ser igual ou superior a 3):

Prestação de Serviços

365

Valor da Proposta

Prazo de Execução (dias)

ii) Capacidade técnica � será avaliada pela demonstra-
ção da execução de pelo menos três obras de natureza
pública e do mesmo tipo da obra em concurso, inicia-
das nos últimos três anos; o montante de cada uma das
obras referidas deverá ser superior a 50% do valor da
proposta do concorrente e deve ser acompanhada de
certificados de boa execução, passados pelos donos de
obra;

Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes não pos-
suem capacidade financeira e económica e capacidade técnica para
a execução da obra em causa, o mesmo ou mesmos serão excluí-
dos, não sendo consideradas as suas propostas na fase seguinte,
nos termos do n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
Março.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias úteis,
contados da data do acto público do concurso.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas para adjudi-
cação da empreitada são os estabelecidos no artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo à ponderação dos
seguintes factores:

1.º Preço � com peso de 70%;
2.º Valia técnica da proposta � com peso de 30%.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto.

17 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António Maga-
lhães. 10-1-96 563

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA

Anúncio

Concurso público para execução da empreitada de
construção da Estrada da Rotunda do Manuel Ferro à
Marinha.

1 � A Câmara Municipal de Lagoa, sita em Lagoa, 8401-851 La-
goa (telefone: 282340120; fax: 282341416), é a entidade que adjudi-
ca a empreitada.

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Local de execução:

a) O local de execução da obra é o seguinte � zona da
Caramujeira;

b) Natureza, extensão e características gerais da obra � cons-
trução, incluindo terraplenagens, drenagem, pavimentação
e sinalização, conforme projecto em anexo.

O valor para efeito do concurso é de 57 894 990$ e não inclui o
valor do IVA.

4 � O prazo de execução da obra, contado após o auto de consig-
nação dos trabalhos será de 12 meses no máximo. O prazo é contí-
nuo e é contado a partir da data da consignação, contando sábados,
domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentação complementares
poderão ser examinados ou pedidos na Câmara Municipal de Lagoa,
sita em Lagoa, 8401-851 Lagoa.

Para obter o processo de concurso é necessário apresentar o pedi-
do por escrito na morada indicada no n.º 1, na primeira metade do
prazo fixado para a apresentação das propostas.

b) O fornecimento do processo será efectuado nos cinco dias se-
guintes ao do pedido escrito mediante o pagamento de 80 000$ mais
IVA.

6 � a) A data e a hora limite da apresentação das propostas serão
as seguintes � até às 16 horas do 30.º dia, contados a partir da
publicação deste anúncio no Diário da República, deverão ser envi-
adas pelo correio (CTT), sob registo com aviso de recepção ou ser
entregues em mão contra recibo.

b) O endereço para a entrega das propostas será o referido no n.º 1.
c) As propostas bem como os documentos que as acompanham

serão redigidos em português.
7 � a) As pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-

curso serão apenas os concorrentes ou seus representantes por estes
devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal de Lagoa, pelas 9 horas e 30 minutos, no 1.º dia útil
seguinte ao termo do prazo para a entrega das propostas.

8 � Para a admissão a concurso não é exigida qualquer caução.
Será exigida apenas, aquando da elaboração do contrato de adjudica-
ção da empreitada, a caução. Será exigida apenas, aquando da
elaboração do contrato de adjudicação da empreitada, a caução defi-
nitiva de 5% do valor da adjudicação e em todos os pagamentos será
deduzida a mesma percentagem para reforço dessa caução.

9 � Tipo de empreitada � série de preços.
10 � Modalidade jurídica de associação ou agrupamento de empresas

concorrentes � ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de
empresas desde que sejam detentoras de certificado de classificação
para o exercício de actividade de empreiteiro de obras públicas. No
caso de contrato, o agrupamento constituirá uma única entidade jurídica
em regime de responsabilidade solidária.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro:

a) Para ser admitido ao concurso o concorrente deve fazer
prova de possuir o certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas com as seguintes autorizações contidas
nos alvarás concedidos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 100/88,
de 23 de Março, com as correspondências constantes no
anexo I da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com a
redacção dada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto �
1.ª subcategoria da 3.ª categoria;

b) Capacidade económica e financeira � a demonstração da
capacidade económica e financeira dos concorrentes será
efectuada, nomeadamente (entre outros documentos), por:

Declaração do volume de negócios global e do volume de
obras executadas em cada ano dos últimos três anos;

E por referências bancárias e comerciais.

Capacidade profissional e técnica como garantia de boa
execução e qualidade técnica � a demonstração da capaci-
dade profissional e técnica dos concorrentes será feita por
declaração dos meios humanos e materiais a afectar à exe-
cução da obra, de acordo com as prescrições do programa de
concurso e, nomeadamente (entre outros documentos):

Pela declaração sobre habilitações e diplomas profissionais
do empreiteiro e, em especial do responsável da obra;

Pela localização da sede ou delegação que irá dar apoio à
execução da obra;

Pela declaração dos efectivos médios mensais da empresa
em cada um dos últimos três anos;

Pela lista das obras mais importantes realizadas nos últi-
mos três anos para organismos do Estado e respectivos
certificados de execução passados pelos donos da obra;

Pela declaração que mencione os técnicos ou os órgãos
técnicos de que o concorrente dispõe para a execução
da obra;

E ainda os subempreiteiros a que tenciona recorrer.

Preço � na análise do preço ter-se-á em consideração a
respectiva nota justificativa.
Qualidade e valia da proposta � será avaliada pela qualidade
dos materiais a aplicar na obra tendo-se em consideração,
nomeadamente marcas tipo, modelo e referências, bem como
pela avaliação do programa de trabalhos e plano de
pagamentos;

c) Os concorrentes estrangeiros que não possuam alvará de
empreiteiro de obras públicas contendo as autorizações da
natureza indicada no anúncio e no programa de concurso e
na classe correspondente ao valor da proposta, poderão
concorrer fazendo prova da sua inscrição como empreitei-
ros no país de estabelecimento com equivalência à inscrição
e classificação portuguesas exigidas no concurso, ou, se
aquela inscrição não existir ou não tiver a equivalência
mencionada, comprovando documentalmente a sua idonei-
dade, experiência e capacidade técnica e económica para a
execução dos trabalhos daquela natureza.

12 � Prazo de validade da proposta � 66 dias a contar da data do
concurso público.
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13 � Critério de apreciação de propostas � a adjudicação será feita
à proposta mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo-se aos seguintes critérios de
apreciação:

Preço total � 60%;
Qualidade e valia técnica da proposta � 30%;
Prazo de execução � 10%.

14 � São admitidas propostas condicionadas com redução do prazo.
15 � Data do envio para publicação no Diário da República �

24 de Março de 2000.

24 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim Car-
los Piscarreta Rego. 10-1-96 529 

CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

Anúncio de prorrogação de prazo

Concurso público

(nos termos do n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março)

1 � Câmara Municipal de Mora, Rua do Município, 7490-243
Mora (telefone: 266439070; fax: 266403260).

2 � Anúncio de prorrogação de prazo, nos termos do n.º 2 do
artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Concurso público para execução da empreitada de reforço do
abastecimento de água a Cabeção e Pavia.

4 � Informam-se todos os interessados que, por despacho do
presidente José Manuel Manaia Sinogas, é prorrogado o prazo para a
apresentação das propostas por mais 30 dias a contar do dia 28 do
corrente mês exclusive, do concurso em referência, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 36, de 12 de Fevereiro de 2000,
nos termos do n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

24 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-96 531 

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Anúncio

Concurso público

(artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março)

1 � A entidade que adjudica a empreitada é a Câmara Municipal
de Pombal, Largo do Cardal, 3100-440 Pombal [telefones:
236210500 (geral)/236210508 (Obras Públicas); fax: 236210599].

2 � Modalidade do concurso (concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

3 � a) Local de execução � a obra localizar-se-á na freguesia de
Pombal.

b) Designação da empreitada � arranjo das margens do ribeiro do
Vale, construção de túnel. Processo n.º 15/2000.

Natureza, extensão dos trabalhos e características gerais da obra �
obras de construção civil de canalização da ribeira do Vale com
execução em quadro fechado de betão armado, conforme definido nas
peças escritas e desenhadas do projecto geral.

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA) �
subcategoria 45.25.31 (trabalhos em betão armado), da categoria
45.25.3 (trabalhos em betão).

Preço base do concurso com exclusão do IVA � 51 216 577$.
c) A empreitada respeita à totalidade da obra, de acordo com o

projecto respectivo.
d) A empreitada não compreende a elaboração de projectos.
4 � Prazo de execução da obra � 150 dias a contar da data da

consignação, incluindo sábados, domingos e feriados.
5 � a) Nome, endereço do serviço, local e horário em que podem

ser examinados ou pedidos o processo de concurso e documentos
complementares e obtidas cópias autenticadas dessas peças, bem como
data limite para fazer esses pedidos � na Secção de Obras Públicas,
da Repartição Administrativa de Obras e Urbanismo da Câmara
Municipal de Pombal, no edifício dos Paços do Município, sito no
Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, durante a hora de expediente (das

9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e
30 minutos). Os pedidos das peças do processo poderão ser
apresentados até seis dias do termo do prazo para apresentação das
propostas.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fixa-
das para o fornecimento do processo de concurso e documentos
complementares � 14 804$ (IVA incluído), pelo conjunto. Só po-
dem ser solicitados processos completos a pagar em numerário ou
com cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Pom-
bal.

6 � a) Data e horas limites para apresentação das propostas � as
propostas deverão ser entregues nesta Câmara Municipal, até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia a contar do dia útil seguinte ao da
publicação deste anúncio no Diário da República. O prazo para
entrega das propostas conta-se de harmonia com a alínea a) do n.º 1 do
artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � as
propostas deverão ser entregues directamente pelos concorrentes, ou
seus representantes, contra recibo, ou remetidas através do serviço
oficial dos correios (CTT), sob registo e com aviso de recepção, à
Secção de Desenvolvimento Processual da Câmara Municipal de
Pombal, Largo do Cardal, 3100-440 Pombal.

c) Língua em que devem ser redigidos as propostas, bem como os
documentos que as acompanham � língua portuguesa, podendo os
documentos que estiverem redigidos noutra língua serem acompanha-
dos de tradução de acordo com o n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para
o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes,
bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de empresa
em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade, e no caso
de intervenção dos representantes de empresas em nome individual
de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a
exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial
passada pela empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento,
da qual conste o nome e o número do bilhete de identidade do(s)
representante(s).

b) Data, hora e local desse acto � o acto público do concurso terá
lugar em Pombal, na sala anexa ao Salão Nobre do edifício dos Paços
do Município, perante uma comissão de abertura de concurso relativa
aos concursos de empreitadas de obras públicas, e realizar-se-á no 1.º
dia útil que se seguir ao termo do prazo para entrega das propostas,
pelas 10 horas e 30 minutos ou, caso não possa realizar-se no dia
mencionado, a alteração será previamente notificada aos
concorrentes.

8 � Cauções e garantias eventualmente exigidas � caução corres-
pondente a 5% do valor da adjudicação a prestar nos termos do
n.º 19.6 do programa de concurso.

9 � Tipo de empreitada, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, modalidades essenciais de financiamento e
de pagamento:

A empreitada é por série de preços;
Modalidade de financiamento � dotação do orçamento para

2000;
Modalidade de pagamento � por autos de medição, de acordo

com o artigo 202.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação que deva adoptar qualquer
agrupamento de empresas a que, eventualmente, venha a ser adjudicada
a empreitada � podem concorrer empresas ou grupos de empresas já
constituídos em agrupamento complementar de empresas, válido para
esta obra, ou que declarem a intenção de se constituírem, juridicamente,
em consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, tendo
em vista a celebração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e infor-
mações e formalidades necessárias à avaliação das condições mínimas
de carácter económico e técnico que o empreiteiro deva preencher,
designadamente:

a) Natureza e classificação das autorizações constantes do
certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas � os concorrentes titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto
de Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio, correspondente às seguintes autorizações:

Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da proposta;

Da 2.ª subcategoria da 6.ª categoria correspondente cada
uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhe res-
peitam;
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b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas aplica-se o dis-
posto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, nas condições do programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas deverá ser de 66 dias a contar da data do acto público do
concurso, de acordo com o artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada, com indicação dos factores por ordem decrescente de
importância � os critérios de apreciação das propostas serão os
seguintes:

13.1 � Classificação dos concorrentes:
13.1.1 � A capacidade económico-financeira � a capacidade

económico-financeira determina-se através da média aritmética das
classificações, cujo valor deverá ser igual ou superior a 2 valores,
obtidas nos seguintes indicadores, segundo o quadro abaixo:

Liquidez redu-
zida 0-30% 31-60% 61-80% 81-100% > 100%

Classificação 1 2 3 4 5

Autonomia fi-
nanceira 0-10% 11-20% 21-30% 31-50% 51-100%

Classificação 1 2 3 4 5

Solvabilidade 0-10% 11-30% 31-40% 41-50% 51-100%

Classificação 1 2 3 4 5

Rotação do acti-
vo total 0-40% 41-60% 61-80% 81-100% > 100%

Classificação 1 2 3 4 5

13.1.2 � A capacidade técnica � a capacidade técnica é verifica-
da através das alíneas m) ou n) consoante os casos, no n.º 14.1 do
programa de concurso e classificada do seguinte modo:

Valor das obras
de natureza
semelhante 0-40% 41-60% 61-80% 81-100% > 100%

Classificação 1 2 3 4 5

13.1.3 � A classificação dos concorrentes é feita com base na mé-
dia ponderada da classificação da capacidade económico-financeira e
da técnica, considerando para cada, uma ponderação de 50%, deven-
do o valor final ser superior a 2,5 numa escala de 0 a 5 valores.

13.2 � Critérios de adjudicação:

Preço � 50%;
Valor técnica da proposta � 30%;
Prazo � 20%, por ordem decrescente da sua importância.

14 � Variantes ao projecto � não são permitidas variantes ao
projecto, sendo admitidas propostas condicionadas apenas no que
concerne ao prazo de execução.

21 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Narciso Ferreira
Mota. 10-1-96 536

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Anúncio

Concurso público

(artigo 80.º)

1 � Câmara Municipal do Porto, Direcção do Projecto Municipal
para a Renovação Urbana do Centro Histórico do Porto, Rua da Fonte
Taurina, 22, 4050-269 Porto (telefone: 223395500; fax:
223395501).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Campo Mártires da Pátria, 22/24,
Porto.

b) A empreitada é designada por empreitada de recuperação do
edifício sito ao Campo Mártires da Pátria, 22/24, Porto, e com-
preende os seguintes trabalhos � reconstrução geral do edifício
para instalações da Junta de Freguesia de Miragaia, incluindo
estruturas de betão armado, alvenarias, rebocos e reconstrução de
cobertura.

Os códigos de Vocabulário Comum para os Contratos Públicos
(CPV), publicados no suplemento do Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, referentes a esta
empreitada são os seguintes � 45211000-9; 45253100-6; 45255090-6.

O preço base do concurso com exclusão do IVA é de 54 000 000$.
c) A presente empreitada não se divide em partes.
d) A presente empreitada não inclui a elaboração de projectos.
4 � O prazo de execução da obra é de 450 dias, incluindo sábados,

domingos e feriados, nas condições do caderno de encargos.
5 � a) O processo de concurso e os documentos complementares

encontram-se patentes na Direcção do Projecto Municipal para a
Renovação Urbana do Centro Histórico do Porto, Rua da Fonte
Taurina, 22, 4050-269 Porto, onde podem ser examinados pelos
interessados nos dias úteis, durante o período de expediente, desde a
data da publicação do presente anúncio até ao dia e hora do acto
público do concurso.

Os interessados poderão desde que solicitadas até 10 dias do termo
do prazo da consulta, obter cópias autenticadas do referido processo
de concurso e documentos complementares.

b) O custo do processo é de 10 000$, a pagar em dinheiro na
secretaria da DPMRUCHP.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 22 de
Maio de 2000, devendo ser enviadas pelo correio sob registo com
aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no endereço
indicado no n.º 1.

c) As propostas bem como os documentos que as acompanham
serão redigidos em língua portuguesa com os documentos referidos
no programa de concurso.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso os concorren-
tes ou os seus representantes, devidamente identificados e credencia-
dos para o acto.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 23 de
Maio de 2000.

8 � Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada será
exigida a prestação a favor do dono da obra de uma caução no valor
correspondente a 5% do valor total de adjudicação com exclusão do
IVA.

9 � A presente empreitada é realizada no regime de preço global,
nos termos definidos no processo de concurso e suportada pelo orça-
mento da Câmara Municipal do Porto.

10 � Podem concorrer empresas legalmente constituídas, ou gru-
pos de empresas que declarem a intenção de constituírem juridica-
mente uma única entidade em consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e infor-
mações e formalidades necessárias à avaliação das condições míni-
mas de carácter económico e técnico que o empreiteiro deve pre-
encher:

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Ins-
tituto de Mercados das Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, correspondentes às seguintes autorizações � 1.ª,
5.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria e classe correspon-
dente ao valor das propostas;

b) Os concorrentes não detentores de certificados de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas ou que não apresen-
tem certificado de inscrição na lista de empreiteiros apro-
vados, bem como os concorrentes nacionais dos Estados
signatários do Acordo sobre Contratos Públicos da Organi-
zação Mundial do Comércio, farão prova da sua idoneidade
e das suas qualificações legais, com base no cumprimento do
disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
Os concorrentes não detentores de certificados de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados de Estado pertencente ao espaço económico europeu
farão prova da sua idoneidade e das suas qualificações legais,
com base no cumprimento do disposto no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Só serão apreciadas as propostas dos concorrentes que, até
à data da sua entrega respeitem cumulativamente as condi-
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ções mínimas que a seguir se exigem sob pena de serem
excluídos:

c1) Condições de carácter económico:
Indicadores:

1) Estrutura financeira:
1.1) Autonomia financeira

4
å (aut. fin. emp. i/aut. fin. sector i) ³ 1
i = 1

sendo que:

Aut. fin. emp. i = autonomia financeira da empresa con-
corrente no exercício i.

Aut. fin. sector i = autonomia financeira do sector de cons-
trução civil (CAE 45), referente ao quartil inferior, no
exercício i, fornecido pela Central de Balanços do Ban-
co de Portugal;

1.2) Cobertura do imobilizado

4
å (cob. imob. emp. i/cob. imob. sector i) ³ 1
i = 1

sendo que:

Cob. imob. emp. i = cobertura de imobilizado da empresa
concorrente no exercício i.

Cob. imob. sector i = cobertura de imobilizado do sector
de construção civil (CAE 45), referente ao quartil infe-
rior, no exercício i, fornecido pela Central de Balanços
do Banco de Portugal;

2) Indicador de Liquidez
2.1) Liquidez reduzida

4
å (liq. red. emp. i/ liq. red. sector i) ³ 1
i = 1

sendo que:

Liq. red. emp. i = liquidez reduzida da empresa concorren-
te no exercício i.

Liq. red. sector i = liquidez reduzida do sector de constru-
ção civil (CAE 45), referente ao quartil inferior, no
exercício i, fornecido pela Central de Balanços do Ban-
co de Portugal.

As empresas têm que cumprir cumulativamente no mínimo um dos
indicadores de estrutura financeira e outro de liquidez.

Notas: 
1 � Os indicadores são construídos de acordo com a metodologia

do Banco de Portugal, publicado no seu Manual de Análise dos
Quadros de Situação Sectorial. As fórmulas são reproduzidas no anexo
II do programa de concurso.

2 � O valor dos indicadores do sector nos dois últimos exercícios
são iguais.

3 � No caso da empresa exercer a actividade à menos de quatro
anos o cálculo dos indicadores tem de levar em conta o n.º 1.1 do
anexo II (folha I).

4 � No caso de se tratarem de grupos de empresas que declarem a
intenção de constituírem juridicamente uma única entidade, um
agrupamento complementar de empresas, ou um consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária o cálculo dos indicadores tem
de levar em conta o n.º 1.2 do anexo II (folha I).

5 � No caso da empresa ter iniciado no corrente ano a sua acti-
vidade a aferição da capacidade económica-financeira far-se-á de acordo
com as informações do documento abonatório duma entidade bancária
reconhecida e não de acordo com os indicadores;

c2) Condições de carácter técnico:

1) Experiência nos últimos três anos em pelo menos
uma obra de características idênticas  de recuperação
de edifícios;

2) Apresentação na qualidade de director da obra um li-
cenciado ou bacharel em engenharia civil pertencen-
te aos quadros da(s) empresa(s) concorrente(s), com
pelo menos três anos de experiência como director
de obras.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias úteis, contados
a partir da data do acto público do concurso.

13 � Os critérios de adjudicação da empreitada e respectiva pon-
deração são os seguintes:

a) Preço � 40%;
b) Prazo � 35%;
c) Valia técnica � 25%.

A análise dos critérios de adjudicação será feita de acordo com o
n.º 16 do programa de concurso.

14 � Não são admitidas variantes ao presente concurso.
15 � São admitidas propostas condicionadas relativamente ao prazo

de execução.
16 � Não houve lugar a publicação do anúncio de informação prévia

no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Não houve lugar a envio do anúncio para publicação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.
18 � (Não aplicável.)
19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 21 de Março de 2000.

O Presidente da Câmara, Nuno Cardoso. 10-1-96 517

Anúncio

Concurso público internacional no âmbito
da Comunidade Europeia

1 � A entidade pública adjudicante é a Câmara Municipal do Porto,
Direcção Municipal de Equipamentos e Serviços Gerais, Gabinete de
Projectos, sita na Rua do Bolhão, 164, 2.º, 4000 Porto
(telefone: 222097200; fax: 222097296).

2 � O objecto do concurso é o fornecimento de estantes compac-
tas para o Edifício Cultural no Palácio de Cristal [(integrado na
iniciativa Edifício Cultural no Palácio de Cristal) (Biblioteca e sala de
exposições) estantes compactas]:

a) Os bens objecto do fornecimento pertencem à subcategoria
36.14.11 da categoria 36.14.1 (mobiliário para outros fins),
nos termos da Classificação Estatística de Produtos e
Actividades a que se refere o Regulamento (CEE), n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro;

b) Quantidades de acordo com mapa de medições das cláusulas
técnicas (parte II) do caderno de encargos;

c) Natureza do contrato � aquisição de bens.

3 � Local da entrega dos bens � Edifício Cultural, Palácio de
Cristal, Rua de D. Manuel II, na cidade do Porto.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 60 dias.
5 � Não é admitida a apresentação de propostas parciais por parte

dos concorrentes.
6 � É admitida a apresentação de propostas variantes ou com

condições divergentes daquelas que constam no caderno de encargos,
nos termos do artigo 9.º, n.º 1 do programa de concurso.

7 � As condições mínimas de carácter económico-financeira e
técnicas que cada concorrente terá de cumprir, cumulativamente, são
as seguintes:

a) Condições de carácter económico:

1)
3

1/3 * å Zi ³ 1,81
i = 1

Sendo que Zi é o factor de risco de falência de Alteman
em cada exercício i, nos anos de 1996 a 1998 inclusive.

Z = (Fundo de Maneio/Activo Total) * 1,2 + (Resultado
dos Retidos/Activo Total) * 1,4 + (Resultados Operacionais/
Activo Total) * 3,3 + (Valor do Capital Próprio/Valor do
Capital Alheio) * 0,6 + (Vendas/Activo Total) * 0,999.

Nota: Cada elemento do factor Z é constituído de acordo
com as fórmulas reproduzidas no anexo V, do programa de
concurso;

2) Volume de negócios médio dos últimos três anos supe-
rior a 150 000 000$;

b) Condições de carácter técnico � experiência do concorren-
te, nos últimos três anos, de pelo menos dois fornecimentos
semelhantes, no montante de 10 000 000$.
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8 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que decla-
rem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio, em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

9 � Documentação:

a) Consulta de documentação � o processo de concurso pode-
rá ser examinado na Direcção Municipal de Equipamentos e
Serviços Gerais, Gabinete de Projectos, Rua do Bolhão, 164,
2.º, 4000 Porto, durante os dias úteis, no horário normal de
expediente dos Serviços (das 9 horas e 30 minutos às
16 horas e 30 minutos);

b) Data limite para a obtenção de documentação � as cópias
dos elementos acima referidos poderão ser solicitadas direc-
tamente ou por escrito, à entidade indicada na alínea ante-
rior, até ao dia 8 de Maio de 2000;

c) O custo do processo é de 1500$ (com IVA incluído) e o
pagamento é feito através de cheque emitido a favor do
tesoureiro-chefe da Câmara Municipal do Porto.

10 � a) Local da recepção das propostas � as propostas deverão
ser entregues em mão ou enviadas sob registo e com aviso de recepção
ao serviço indicado no n.º 1 deste anúncio.

b) Data e hora limite da recepção das propostas � as propostas
serão apresentadas até às 17 horas do dia 22 de Maio de 2000.

c) Idioma � as propostas deverão ser obrigatoriamente redigidas
em português.

11 � Sessão de abertura de propostas:

a) A sessão será pública, podendo a ela assistir qualquer inte-
ressado e intervir os concorrentes ou seus representantes
desde que devidamente credenciados;

b) Local, hora e data de abertura � o acto público de abertura
das propostas, terá lugar na Rua do Bolhão, 164, 4.º,
4000 Porto, pelas 10 horas, do dia 23 de Maio de 2000.

12 � Critérios de adjudicação do contrato � a adjudicação é feita
segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, ten-
do em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de impor-
tância:

Qualidade do equipamento;
Preço;
Prazo de entrega do fornecimento.

13 � Prazo de validade das propostas � as propostas serão váli-
das por um período de 60 dias contados da data do acto público de
abertura de propostas.

14 � a) Caução � o concorrente a quem for adjudicado o forne-
cimento deverá prestar caução de valor correspondente a 5% do valor
total da adjudicação.

b) Modalidade de financiamento e pagamento:

b.1) Os encargos com a aquisição serão suportados pelo orçamento
da Câmara Municipal do Porto;

b.2) Os pagamentos serão efectuados de acordo com a aplicação
dos preços unitários estabelecidos no contrato para cada bem,
às quantidades desses bens realmente fornecidos.

15 � Não houve lugar à publicação do anúncio de informação
prévia.

16 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República e para publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias (JOCE) � 28 de Março de 2000.

18 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e para publicação no Serviço de Publica-
ções Oficiais da Comunidade Europeia � 28 de Março de 2000.

28 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Nuno Cardoso.
06-1-28 238 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Concurso público

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira, Departamento dos Serviços Gerais e Urbanos, Praça da

República, 4520 Santa Maria da Feira (telefone: 370800; fax:
370801).

2 � Concurso promovido, nos termos do artigo 48.º, n.º 2, alínea a)
e artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local da execução da obra � Canedo, Santa Maria da Fei-
ra.

b) Designação da empreitada � construção do sistema de drena-
gem e abastecimento de água, no lugar da Póvoa, Canedo, Santa Maria
da Feira.

c) Os trabalhos consistem na construção de rede de abastecimento
de água e de drenagem doméstica e pluvial no lugar da Póvoa, freguesia
de Canedo, concelho de Santa Maria da Feira. Trata-se da
implementação de redes de abastecimento de água e de drenagem de
esgotos domésticos e pluviais, ramais domiciliários de abastecimento
de água, de drenagem de esgotos domésticos e ramais de recolha de
águas pluviais, numa extensão aproximada de:

Rede de abastecimento de água 697 ml PVC-PN 1.0Mpa
643 ml PVC-PN 0.6Mpa

Rede de drenagem doméstica 894 ml PVC,PN 0.4Mpa
Rede de drenagem pluvial 946 ml Betão (manilhas)

Os ramais dos três sistemas a implementar, estão quantificados
como a seguir se indica:

Ramais de abastecimento de água � 59 Un.
Ramais de drenagem doméstica � 64 Un.
Ramais de drenagem pluvial � 41 Un.

d) O custo provável dos trabalhos para efeito de concurso é de
38 263 000$ (IVA excluído).

4 � O prazo de execução da obra é de 120 dias, contados a partir
da data da consignação.

5 � a) O processo e documentos complementares podem ser con-
sultados no Departamento dos Serviços Gerais e Urbanos da Câmara
Municipal, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 às 16 horas onde pode ser examinado e pedidas cópias.

b) As cópias do processo podem ser solicitadas no Departamento
dos Serviços Gerais e Urbanos, até às 15 horas e 30 minutos do 15.º
dia útil contados da publicação no Diário da República do aviso do
presente concurso.

c) O custo de cada cópia do processo é de 30 000$ (IVA incluí-
do), a pagar em numerário ou cheque passado à ordem da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, poderá ser fornecida uma cópia
do processo de concurso, no prazo de seis dias úteis, contados da
data do pedido.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia seguido contado a partir do dia seguinte à data
da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues contra recibo ou remetidas pelo
correio sob registo de recepção para o endereço referido de modo a
serem recebidas dentro do prazo indicado no item anterior, sendo da
responsabilidade do concorrente o recebimento fora do prazo.

c) As propostas deverão ser redigidas em português, devendo os
documentos que a instruem, quando não redigidos em português, ser
acompanhados de tradução legalizada.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso os concor-
rentes ou representantes dos concorrentes desde que devidamente
credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal de Santa Maria da Feira, a partir das 10 horas e 30 minutos
do 1.º dia útil que se seguir ao termo do prazo para entrega das
propostas.

c) Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de apresenta-
ção de propostas.

d) O concorrente a quem for adjudicada a empreitada deverá pres-
tar caução de valor correspondente a 5% do preço total da adjudica-
ção.

8 � a) O tipo de empreitada é por preço série de preços, nos
termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com
a nova redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

b) A modalidade de pagamento será de acordo com o estipulado no
artigo 17.º do citado decreto-lei.

9 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que decla-
rem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade
ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato.

10 � Para ser admitido a este concurso é necessário que os propo-
nentes possuam certificado de empreiteiro que contenha a(s)
seguinte(s) autorização(ões) � 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª catego-
ria da classe correspondente ao valor da proposta apresentada.

11 � Os concorrentes devem apresentar os documentos exigidos
no n.º 14 do programa de concurso.
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12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados a
partir da data do acto público do concurso.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para a adjudicação
serão os seguintes, por ordem decrescente de importância e respecti-
vos pesos:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica da obra �
50%;

I) Qualidade do processo para atingir o resultado final;
II) Qualidade dos materiais e equipamentos propostos;
III) Experiência, em obras similares, de equipa técnica

proposta;

b) Preço � 35%;
c) Prazo de execução � 15%.

Fevereiro de 2000. � O Presidente da Câmara, Alberto Oliveira
Henriques. 10-1-96 537

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Anúncio n.º 7/2000

Concurso público n.º 7/2000 � execução da empreitada de
Fábrica de Mundet, recuperação de edifício e pavilhão
(Edifícios 56 e 73).

1 � Câmara Municipal do Seixal, Rua de Fernando de Sousa, 2,
2840-515 Seixal (telefone: 212276500; fax: 212222296).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Seixal, freguesia do Seixal, concelho do Seixal.
b) Execução da empreitada de Fábrica da Mundet, recuperação de

edifício e pavilhão (Edifícios 56 e 73).
O preço base da empreitada com exclusão do IVA é de

60 614 154$.
4 � Prazo de execução da obra � 120 dias contínuos.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Câmara

Municipal do Seixal, Gabinete de Gestão de Concursos de Empreita-
das e Fornecimentos, Rua da Soc. Timbre Seixalense, 3, 2840-524 Sei-
xal (telefone: 212277420; fax: 212277448), no seguinte horário das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos. Desde que solicitados até oito dias úteis antes do termo
do prazo de entrega das propostas, os interessados poderão obter cópias
devidamente autenticadas pelo dono da obra, das peças escritas e
desenhadas do processo do concurso, no prazo de seis dias, contados
a partir da data da recepção do respectivo pedido escrito na entidade
que preside ao concurso.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fixa-
das para o fornecimento do processo do concurso e documentos
complementares � 15 000$, ao que acresce a taxa do IVA em vi-
gor.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até ao dia 19 de
Maio de 2000 pelas 12 horas.

b) Endereço para onde as propostas devem ser entregues contra
recibo ou remetidas pelo correio, sob registo e aviso de recepção,
Câmara Municipal do Seixal, Secção de Expediente e Arquivo, Largo
da Igreja, 35, 2840-480 Seixal. Se o envio da proposta for feito pelo
correio, o concorrente será o único responsável pelos atrasos que
porventura se verifiquem.

c) As propostas bem como os documentos que as acompanham
deverão ser redigidos em língua portuguesa.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso, represen-
tantes das firmas devidamente credenciados para o efeito.

b) O acto público terá lugar no dia 22 de Maio de 2000, pelas
10 horas, na sala de sessões dos Paços do Município do Seixal, Rua de
Fernando de Sousa, 2, Seixal.

8 � O valor da caução é de 5% do valor total da adjudicação.
9 � A empreitada é por preço global, por medição de acordo com

estipulado nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, se outras não forem estabelecidas no caderno de encar-
gos.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam
as legais disposições relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas. No caso de a adjudicação da empreitada ser
feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigato-
riamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de con-
sórcio.

11 � Só serão admitidos concorrentes titulares dos certificados de
classificação de empreiteiros de obras públicas que contenham as
seguintes classificações correspondentes à natureza e valor dos traba-
lhos, nos termos das Portarias n.os 412-G/99, de 4 de Junho; 412-I/
99, de 4 de Junho, alterada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agos-
to, 1.ª categoria (edifícios).

Subcategorias:

a) 1.ª (estruturas de betão armado);
b) 5.ª (alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias) e da

classe correspondente ao valor da sua proposta.

12 � As propostas são válidas durante o prazo de 66 dias, conta-
dos a partir da data do acto público, cessando, para os concorrentes
que não hajam recebido comunicação de lhes haver sido adjudicada a
empreitada, a obrigação de manter as respectivas propostas. Este prazo
considerar-se-á prorrogado, por consentimento tácito dos
concorrentes que nada requeiram em contrário, por mais 44 dias.

13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta
economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos se-
guintes factores:

a) Preço � 30%;
b) Condições globais da proposta � 40%;
c) Prazo � 30%.

O factor de condições globais da proposta é decomposto nos se-
guintes subfactores:

30% � Cronograma financeiro � este subfactor é analisado com
base no valor actual (VA) mediante a aplicação da taxa de
actualização equivalente à taxa de inflação esperada para o
ano em curso;

50% � Especificações técnicas dos materiais a aplicar em todas
as fases desta empreitada � é analisada, a apresentação de
especificações, homologações e certificações técnicas dos
materiais e ou equipamentos compreendidos na empreitada;

20% � Lista de mão-de-obra e equipamento afecto à obra � é
analisada, a afectação de meios humanos qualificados para a
especificidade das intervenções, que compõem a empreitada,
bem como o equipamento a utilizar adequado à programação
proposta.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto.

15 � Os concorrentes podem apresentar propostas condicionadas
nos termos do n.º 9 do programa de concurso.

30 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Alfredo
Monteiro. 03-1-29 659

CÂMARA MUNICIPAL DE VIDIGUEIRA

Anúncio

Concurso público � revalorização de espaços públicos,
construção e reparação de arruamentos e de infra-
-estruturas em zonas degradadas de Alcaria da Serra.

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de
Vidigueira, Praça da República, 7960-225 Vidigueira (telefo-
ne: 284437400; fax: 284436135).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � arruamentos da povoação de Alcaria
da Serra.

b) Designação da empreitada � revalorização de espaços públicos,
construção e reparação de arruamentos e de infra-estruturas em zonas
degradadas de Alcaria da Serra.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � refere-se à totalidade de
um projecto que prevê os seguintes trabalhos: movimento de terras;
levantamento de pavimentos existentes (calçadas e tapetes
betuminosos); execução de tapetes betuminosos; execução de calça-
das; outros trabalhos de arranjos exteriores.

A obra a realizar corresponde à categoria 45.23.1, subcategoria
45.23.12 e referência CPC 51310.2, da Classificação Estatística
de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezem-
bro.

d) O preço base da empreitada é de 54 500 000$, com exclusão do
IVA.
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4 � O prazo máximo de execução da empreitada é de 90 dias,
incluindo sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados todos os dias úteis, até ao dia da entrega das
propostas, durante as horas normais do expediente, no Serviço de
Aprovisionamento da Câmara Municipal de Vidigueira.

b) Data limite para fazer o pedido do processo � até ao 20.º dia
(incluindo sábados, domingos e feriados) após a publicação do anún-
cio no Diário da República.

c) O preço do processo é 20 000$ (acrescido de IVA à taxa de
17%), sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque
emitido à ordem da Câmara Municipal de Vidigueira.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia consecutivo, a contar do dia seguinte da publicação do anún-
cio no Diário da República (n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março).

b) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, nos Serviços de Aprovisiona-
mento da Câmara Municipal de Vidigueira.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em português.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Vidigueira, pelas 10 horas e 30 minutos do 1.º
dia útil que se seguir ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas.

8 � O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
9 � A empreitada é em regime de série de preços, sendo a moda-

lidade de pagamento a estipulada no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que as empresas do agrupamento satisfaçam as condições legais
relativas à actividade de empreiteiro de obras públicas. A constituição
dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as
empresas agrupadas serão responsáveis perante a Câmara Municipal
de Vidigueira pela manutenção da sua proposta com as legais
consequências. No caso de adjudicação da empreitada ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certi-
ficados de classificação de empreiteiro de obras públicas que conte-
nham as seguintes classificações, de acordo com a Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho � 1.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria da classe
correspondente ao valor da proposta.

11.1 � Quando o valor da empreitada for igual ou superior ao limiar
estabelecido nas directivas comunitárias relativas à coordenação dos
processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas, os
concorrentes cuja sede se situe noutro Estado membro da Comunida-
de Europeia e que não possuam certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas contendo as classificações da natureza
indicada no anúncio e no programa de concurso e na classe corres-
pondente ao valor da proposta, poderão concorrer fazendo prova da
sua inscrição como empreiteiros no país de estabelecimento com
equivalência à inscrição e classificação portuguesas exigidas no con-
curso, ou, se aquela inscrição não existir ou não tiver a equivalência
mencionada, comprovando documentalmente a sua idoneidade,
experiência e capacidade técnica e económica para a execução de
trabalhos daquela natureza.

11.2 � Só serão avaliadas as propostas dos concorrentes que
garantam a capacidade financeira para execução dos trabalhos que
integram o objecto do presente concurso.

Para isso deverão cumprir, sob pena de exclusão, 5 dos 7 indicado-
res seguintes, nos últimos três exercícios:

Autonomia Financeira = Capitais Próprios/Dívidas Médio Lon-
go Prazo > 1;

Grau Cobertura Imobilizado = Capitais Permanentes/Activo Fixo
> 1/3;

Solvabilidade Total = Capitais Próprios/Passivos > 1/3;
Liquidez Geral = Activo Circulante/Dívidas Curto Prazo > 1;
Liquidez Reduzida = (Activo Circulante � Existências)/Dívidas

Curto Prazo > 0.70;
Capital Próprio/Activo Líquido > 1/4;
Meios Libertos Totais/Activo Líquido > 10%.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é definido no artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação são
os seguintes:

Preço � 60%;
Capacidade técnica e financeira mínimas � 30%;
Prazo � 10%.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas
(que alterem o articulado do caderno de encargos).

15 � São admitidas propostas variantes aos «elementos construti-
vos» propostos.

16 � A Câmara Municipal de Vidigueira, arroga-se no direito
de poder suspender ou anular a adjudicação, ou contrato ou a con-
signação, caso a respectiva candidatura ao QCA III, não seja ho-
mologada.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 29 de Março de 2000.

18 � Data de recepção do anúncio, para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 29 de Março de 2000.

28 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Jorge
Labego Goes. 03-1-29 656

Anúncio

Concurso público � revalorização de espaços públicos,
construção e reparação de arruamentos e de infra-
-estruturas em zonas degradadas de Selmes � 2.ª fase.

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de
Vidigueira, Praça da República, 7960-225 Vidigueira (telefo-
ne: 284437400; fax: 284436135).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � arruamentos da povoação de Selmes.
b) Designação da empreitada � revalorização de espaços públicos,

construção e reparação de arruamentos e de infra-estruturas em zonas
degradadas de Selmes � 2.ª fase.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � refere-se à totalidade de
um projecto que prevê os seguintes trabalhos: movimento de terras;
levantamento de pavimentos existentes (calçadas e tapetes betu-
minosos); execução de tapetes betuminosos; execução de calçadas;
outros trabalhos de arranjos exteriores.

A obra a realizar corresponde à categoria 45.23.1, subcategoria
45.23.12 e referência CPC 51310.2, da Classificação Estatística
de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezem-
bro.

d) O preço base da empreitada é de 35 000 000$, com exclusão do
IVA.

4 � O prazo máximo de execução da empreitada é de 90 dias,
incluindo sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados todos os dias úteis, até ao dia da entrega das
propostas, durante as horas normais do expediente, no Serviço de
Aprovisionamento da Câmara Municipal de Vidigueira.

b) Data limite para fazer o pedido do processo � até ao 20.º dia
(incluindo sábados, domingos e feriados) após a publicação do anún-
cio no Diário da República.

c) O preço do processo é 20 000$ (acrescido de IVA à taxa de
17%), sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque
emitido à ordem da Câmara Municipal de Vidigueira.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia consecutivo, a contar do dia seguinte da publicação do anún-
cio no Diário da República (n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março).

b) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, nos Serviços de Aprovisiona-
mento da Câmara Municipal de Vidigueira.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em português.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Vidigueira, pelas 15 horas e 30 minutos do 1.º
dia útil que se seguir ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas.

8 � O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
9 � A empreitada é em regime de série de preços, sendo a moda-

lidade de pagamento a estipulada no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
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10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que as empresas do agrupamento satisfaçam as condições legais
relativas à actividade de empreiteiro de obras públicas. A constituição
dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as
empresas agrupadas serão responsáveis perante a Câmara Municipal
de Vidigueira pela manutenção da sua proposta com as legais
consequências. No caso de adjudicação da empreitada ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certi-
ficados de classificação de empreiteiro de obras públicas que conte-
nham as seguintes classificações, de acordo com a Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho � 1.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria da classe
correspondente ao valor da proposta.

11.1 � Quando o valor da empreitada for igual ou superior ao limiar
estabelecido nas directivas comunitárias relativas à coordenação dos
processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas, os
concorrentes cuja sede se situe noutro Estado membro da Comunida-
de Europeia e que não possuam certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas contendo as classificações da natureza
indicada no anúncio e no programa de concurso e na classe corres-
pondente ao valor da proposta, poderão concorrer fazendo prova da
sua inscrição como empreiteiros no país de estabelecimento com
equivalência à inscrição e classificação portuguesas exigidas no con-
curso, ou, se aquela inscrição não existir ou não tiver a equivalência
mencionada, comprovando documentalmente a sua idoneidade,
experiência e capacidade técnica e económica para a execução de
trabalhos daquela natureza.

11.2 � Só serão avaliadas as propostas dos concorrentes que
garantam a capacidade financeira para execução dos trabalhos que
integram o objecto do presente concurso.

Para isso deverão cumprir, sob pena de exclusão, 5 dos 7 indicado-
res seguintes, nos últimos três exercícios:

Autonomia Financeira = Capitais Próprios/Dívidas Médio Lon-
go Prazo > 1;

Grau Cobertura Imobilizado = Capitais Permanentes/Activo Fixo
> 1/3;

Solvabilidade Total = Capitais Próprios/Passivos > 1/3;
Liquidez Geral = Activo Circulante/Dívidas Curto Prazo > 1;
Liquidez Reduzida = (Activo Circulante � Existências)/Dívidas

Curto Prazo > 0.70;
Capital Próprio/Activo Líquido > 1/4;
Meios Libertos Totais/Activo Líquido > 10%.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é definido no artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação são
os seguintes:

Preço � 60%;
Capacidade técnica e financeira mínimas � 30%;
Prazo � 10%.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas
(que alterem o articulado do caderno de encargos).

15 � São admitidas propostas variantes aos «elementos construti-
vos» propostos.

16 � A Câmara Municipal de Vidigueira, arroga-se no direito
de poder suspender ou anular a adjudicação, ou contrato ou a con-
signação, caso a respectiva candidatura ao QCA III, não seja ho-
mologada.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 29 de Março de 2000.

18 � Data de recepção do anúncio, para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 29 de Março de 2000.

29 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Jorge
Labego Goes. 03-1-29 653

Anúncio

Concurso público � revalorização de espaços públicos,
construção e reparação de arruamentos e de infra-
-estruturas em zonas degradadas de Selmes � 1.ª fase.

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de
Vidigueira, Praça da República, 7960-225 Vidigueira (telefo-
ne: 284437400; fax: 284436135).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � arruamentos da povoação de Selmes.
b) Designação da empreitada � revalorização de espaços públicos,

construção e reparação de arruamentos e de infra-estruturas em zonas
degradadas de Selmes � 1.ª fase.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � refere-se à totalidade de
um projecto que prevê os seguintes trabalhos: movimento de terras;
levantamento de pavimentos existentes (calçadas e tapetes betu-
minosos); execução de tapetes betuminosos; execução de calçadas;
outros trabalhos de arranjos exteriores.

A obra a realizar corresponde à categoria 45.23.1, subcategoria
45.23.12 e referência CPC 51310.2, da Classificação Estatística de
Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro.

d) O preço base da empreitada é de 92 000 000$, com exclusão do
IVA.

4 � O prazo máximo de execução da empreitada é de 150 dias,
incluindo sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados todos os dias úteis, até ao dia da entrega das
propostas, durante as horas normais do expediente, no Serviço de
Aprovisionamento da Câmara Municipal de Vidigueira.

b) Data limite para fazer o pedido do processo � até ao 20.º dia
(incluindo sábados, domingos e feriados) após a publicação do anún-
cio no Diário da República.

c) O preço do processo é 20 000$ (acrescido de IVA à taxa de
17%), sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque
emitido à ordem da Câmara Municipal de Vidigueira.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia consecutivo, a contar do dia seguinte da publicação do anún-
cio no Diário da República (n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março).

b) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, nos Serviços de Aprovisiona-
mento da Câmara Municipal de Vidigueira.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em português.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Vidigueira, pelas 15 horas do 1.º dia útil que se
seguir ao termo do prazo para apresentação das propostas.

8 � O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
9 � A empreitada é em regime de série de preços, sendo a moda-

lidade de pagamento a estipulada no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que as empresas do agrupamento satisfaçam as condições legais
relativas à actividade de empreiteiro de obras públicas. A constituição
dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as
empresas agrupadas serão responsáveis perante a Câmara Municipal
de Vidigueira pela manutenção da sua proposta com as legais
consequências. No caso de adjudicação da empreitada ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certi-
ficados de classificação de empreiteiro de obras públicas que conte-
nham as seguintes classificações, de acordo com a Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho � 1.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria da classe
correspondente ao valor da proposta.

11.1 � Quando o valor da empreitada for igual ou superior ao limiar
estabelecido nas directivas comunitárias relativas à coordenação dos
processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas, os
concorrentes cuja sede se situe noutro Estado membro da Comunida-
de Europeia e que não possuam certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas contendo as classificações da natureza
indicada no anúncio e no programa de concurso e na classe corres-
pondente ao valor da proposta, poderão concorrer fazendo prova da
sua inscrição como empreiteiros no país de estabelecimento com
equivalência à inscrição e classificação portuguesas exigidas no con-
curso, ou, se aquela inscrição não existir ou não tiver a equivalência
mencionada, comprovando documentalmente a sua idoneidade,
experiência e capacidade técnica e económica para a execução de
trabalhos daquela natureza.

11.2 � Só serão avaliadas as propostas dos concorrentes que
garantam a capacidade financeira para execução dos trabalhos que
integram o objecto do presente concurso.
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Para isso deverão cumprir, sob pena de exclusão, 5 dos 7 indicado-
res seguintes, nos últimos três exercícios:

Autonomia Financeira = Capitais Próprios/Dívidas Médio Lon-
go Prazo > 1;

Grau Cobertura Imobilizado = Capitais Permanentes/Activo Fixo
> 1/3;

Solvabilidade Total = Capitais Próprios/Passivos > 1/3;
Liquidez Geral = Activo Circulante/Dívidas Curto Prazo > 1;
Liquidez Reduzida = (Activo Circulante � Existências)/Dívidas

Curto Prazo > 0.70;
Capital Próprio/Activo Líquido > 1/4;
Meios Libertos Totais/Activo Líquido > 10%.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é definido no artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação são
os seguintes:

Preço � 60%;
Capacidade técnica e financeira mínimas � 30%;
Prazo � 10%.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas
(que alterem o articulado do caderno de encargos).

15 � São admitidas propostas variantes aos «elementos construti-
vos» propostos.

16 � A Câmara Municipal de Vidigueira, arroga-se no direito de
poder suspender ou anular a adjudicação, ou contrato ou a consigna-
ção, caso a respectiva candidatura ao QCA III, não seja homologada.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 29 de Março de 2000.

18 � Data de recepção do anúncio, para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 29 de Março de 2000.

29 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Jorge
Labego Goes. 03-1-29 654

Anúncio

Concurso público � revalorização de espaços públicos,
construção e reparação de arruamentos e de infra-
-estruturas em zonas degradadas de Marmelar �
2.ª fase.

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de
Vidigueira, Praça da República, 7960-225 Vidigueira (telefo-
ne: 284437400; fax: 284436135).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � arruamentos da povoação de
Marmelar.

b) Designação da empreitada � revalorização de espaços públicos,
construção e reparação de arruamentos e de infra-estruturas em zonas
degradadas de Marmelar � 2.ª fase.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � refere-se à totalidade de
um projecto que prevê os seguintes trabalhos: movimento de terras;
levantamento de pavimentos existentes (calçadas e tapetes
betuminosos); execução de tapetes betuminosos; execução de calça-
das; outros trabalhos de arranjos exteriores.

A obra a realizar corresponde à categoria 45.23.1, subcategoria
45.23.12 e referência CPC 51310.2, da Classificação Estatística
de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezem-
bro.

d) O preço base da empreitada é de 38 500 000$, com exclusão do
IVA.

4 � O prazo máximo de execução da empreitada é de 90 dias,
incluindo sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados todos os dias úteis, até ao dia da entrega das
propostas, durante as horas normais do expediente, no Serviço de
Aprovisionamento da Câmara Municipal de Vidigueira.

b) Data limite para fazer o pedido do processo � até ao 20.º dia
(incluindo sábados, domingos e feriados) após a publicação do anún-
cio no Diário da República.

c) O preço do processo é 20 000$ (acrescido de IVA à taxa de
17%), sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque
emitido à ordem da Câmara Municipal de Vidigueira.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia consecutivo, a contar do dia seguinte da publicação do anún-
cio no Diário da República (n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março).

b) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, nos Serviços de Aprovisiona-
mento da Câmara Municipal de Vidigueira.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em português.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Vidigueira, pelas 14 horas e 30 minutos do 1.º
dia útil que se seguir ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas.

8 � O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
9 � A empreitada é em regime de série de preços, sendo a moda-

lidade de pagamento a estipulada no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que as empresas do agrupamento satisfaçam as condições legais
relativas à actividade de empreiteiro de obras públicas. A constituição
dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as
empresas agrupadas serão responsáveis perante a Câmara Municipal
de Vidigueira pela manutenção da sua proposta com as legais
consequências. No caso de adjudicação da empreitada ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certi-
ficados de classificação de empreiteiro de obras públicas que conte-
nham as seguintes classificações, de acordo com a Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho � 1.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria da classe
correspondente ao valor da proposta.

11.1 � Quando o valor da empreitada for igual ou superior ao limiar
estabelecido nas directivas comunitárias relativas à coordenação dos
processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas, os
concorrentes cuja sede se situe noutro Estado membro da Comunida-
de Europeia e que não possuam certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas contendo as classificações da natureza
indicada no anúncio e no programa de concurso e na classe corres-
pondente ao valor da proposta, poderão concorrer fazendo prova da
sua inscrição como empreiteiros no país de estabelecimento com
equivalência à inscrição e classificação portuguesas exigidas no con-
curso, ou, se aquela inscrição não existir ou não tiver a equivalência
mencionada, comprovando documentalmente a sua idoneidade,
experiência e capacidade técnica e económica para a execução de
trabalhos daquela natureza.

11.2 � Só serão avaliadas as propostas dos concorrentes que
garantam a capacidade financeira para execução dos trabalhos que
integram o objecto do presente concurso.

Para isso deverão cumprir, sob pena de exclusão, 5 dos 7 indicado-
res seguintes, nos últimos três exercícios:

Autonomia Financeira = Capitais Próprios/Dívidas Médio Lon-
go Prazo > 1;

Grau Cobertura Imobilizado = Capitais Permanentes/Activo Fixo
> 1/3;

Solvabilidade Total = Capitais Próprios/Passivos > 1/3;
Liquidez Geral = Activo Circulante/Dívidas Curto Prazo > 1;
Liquidez Reduzida = (Activo Circulante � Existências)/Dívidas

Curto Prazo > 0.70;
Capital Próprio/Activo Líquido > 1/4;
Meios Libertos Totais/Activo Líquido > 10%.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é definido no artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação são
os seguintes:

Preço � 60%;
Capacidade técnica e financeira mínimas � 30%;
Prazo � 10%.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas
(que alterem o articulado do caderno de encargos).

15 � São admitidas propostas variantes aos «elementos construti-
vos» propostos.
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16 � A Câmara Municipal de Vidigueira, arroga-se no direito de
poder suspender ou anular a adjudicação, ou contrato ou a consigna-
ção, caso a respectiva candidatura ao QCA III, não seja homologa-
da.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 29 de Março de 2000.

18 � Data de recepção do anúncio, para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 29 de Março de 2000.

29 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Jorge
Labego Goes. 03-1-29 655

Anúncio

Concurso público � revalorização de espaços públicos,
construção e reparação de arruamentos e de infra-
-estruturas em zonas degradadas de Marmelar � 1.ª
fase.

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de
Vidigueira, Praça da República, 7960-225 Vidigueira (telefo-
ne: 284437400; fax: 284436135).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � arruamentos da povoação de
Marmelar.

b) Designação da empreitada � revalorização de espaços públicos,
construção e reparação de arruamentos e de infra-estruturas em zonas
degradadas de Marmelar � 1.ª fase.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � refere-se à totalidade de
um projecto que prevê os seguintes trabalhos: movimento de terras;
levantamento de pavimentos existentes (calçadas e tapetes
betuminosos); execução de tapetes betuminosos; execução de calça-
das; outros trabalhos de arranjos exteriores.

A obra a realizar corresponde à categoria 45.23.1, subcategoria
45.23.12 e referência CPC 51310.2, da Classificação Estatística de
Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro.

d) O preço base da empreitada é de 95 000 000$, com exclusão do
IVA.

4 � O prazo máximo de execução da empreitada é de 180 dias,
incluindo sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados todos os dias úteis, até ao dia da entrega das
propostas, durante as horas normais do expediente, no Serviço de
Aprovisionamento da Câmara Municipal de Vidigueira.

b) Data limite para fazer o pedido do processo � até ao 20.º dia
(incluindo sábados, domingos e feriados) após a publicação do anún-
cio no Diário da República.

c) O preço do processo é 20 000$ (acrescido de IVA à taxa de
17%), sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque
emitido à ordem da Câmara Municipal de Vidigueira.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia consecutivo, a contar do dia seguinte da publicação do anún-
cio no Diário da República (n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março).

b) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, nos Serviços de Aprovisiona-
mento da Câmara Municipal de Vidigueira.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em português.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Vidigueira, pelas 11 horas e 30 minutos do 1.º
dia útil que se seguir ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas.

8 � O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
9 � A empreitada é em regime de série de preços, sendo a moda-

lidade de pagamento a estipulada no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que as empresas do agrupamento satisfaçam as condições legais
relativas à actividade de empreiteiro de obras públicas. A constituição
dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as
empresas agrupadas serão responsáveis perante a Câmara Municipal
de Vidigueira pela manutenção da sua proposta com as legais

consequências. No caso de adjudicação da empreitada ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certi-
ficados de classificação de empreiteiro de obras públicas que conte-
nham as seguintes classificações, de acordo com a Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho � 1.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria da classe
correspondente ao valor da proposta.

11.1 � Quando o valor da empreitada for igual ou superior ao limiar
estabelecido nas directivas comunitárias relativas à coordenação dos
processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas, os
concorrentes cuja sede se situe noutro Estado membro da Comunida-
de Europeia e que não possuam certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas contendo as classificações da natureza
indicada no anúncio e no programa de concurso e na classe corres-
pondente ao valor da proposta, poderão concorrer fazendo prova da
sua inscrição como empreiteiros no país de estabelecimento com
equivalência à inscrição e classificação portuguesas exigidas no con-
curso, ou, se aquela inscrição não existir ou não tiver a equivalência
mencionada, comprovando documentalmente a sua idoneidade,
experiência e capacidade técnica e económica para a execução de
trabalhos daquela natureza.

11.2 � Só serão avaliadas as propostas dos concorrentes que
garantam a capacidade financeira para execução dos trabalhos que
integram o objecto do presente concurso.

Para isso deverão cumprir, sob pena de exclusão, 5 dos 7 indicado-
res seguintes, nos últimos três exercícios:

Autonomia Financeira = Capitais Próprios/Dívidas Médio Lon-
go Prazo > 1;

Grau Cobertura Imobilizado = Capitais Permanentes/Activo Fixo
> 1/3;

Solvabilidade Total = Capitais Próprios/Passivos > 1/3;
Liquidez Geral = Activo Circulante/Dívidas Curto Prazo > 1;
Liquidez Reduzida = (Activo Circulante � Existências)/Dívidas

Curto Prazo > 0.70;
Capital Próprio/Activo Líquido > 1/4;
Meios Libertos Totais/Activo Líquido > 10%.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é definido no artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação são
os seguintes:

Preço � 60%;
Capacidade técnica e financeira mínimas � 30%;
Prazo � 10%.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas
(que alterem o articulado do caderno de encargos).

15 � São admitidas propostas variantes aos «elementos construti-
vos» propostos.

16 � A Câmara Municipal de Vidigueira, arroga-se no direito de
poder suspender ou anular a adjudicação, ou contrato ou a consigna-
ção, caso a respectiva candidatura ao QCA III, não seja homologa-
da.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 29 de Março de 2000.

18 � Data de recepção do anúncio, para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 29 de Março de 2000.

29 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Jorge
Labego Goes. 03-1-29 657

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Anúncio

Concurso público para aquisição de 3800 contadores de água,
volumétricos, e respectivos acessórios de ligação

1 � Concurso realizado pelos Serviços Municipalizados de Electri-
cidade, Água e Saneamento da Maia, Rua do Dr. Carlos Felgueiras,
Apartado 1010, 4471 Maia Codex.

2 � O concurso tem por objecto o fornecimento de 3800 conta-
dores de água, volumétricos; categoria 33.20.6, subcategoria
33.20.63.
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3 � O local de entrega é o armazém dos Serviços Munici-
palizados de Electricidade, Água e Saneamento da Maia, localiza-
do na Rua do Dr. Carlos Felgueiras, Apartado 1010, 4471 Maia
Codex.

4 � O prazo de entrega encontra-se definido no caderno de encar-
gos.

5 � Os concorrentes têm de apresentar proposta base para a to-
talidade dos bens a adquirir.

6 � Não serão admitidas propostas com condições divergentes das
referidas nos elementos patentes a concurso.

7 � O processo de concurso e documentos complementares, de-
verão ser requeridos aos Serviços Municipalizados de Electricidade,
Água e Saneamento da Maia, após a publicação do presente anúncio
no Diário da República, mediante o pagamento prévio de 5000$,
acrescido de IVA.

Pode, ainda, o mesmo ser consultado na Secção de Apoio Técnico,
durante o horário normal de expediente. Contudo, não poderá ser
fotocopiado.

8 � As propostas deverão ser dirigidas à entidade indicada no
n.º 1.

9 � a) As propostas devem ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia a contar da data de publicação do presente anúncio, no Diário
da República, 3.ª série.

b) A proposta de preço, elaborada em conformidade com o mode-
lo anexo ao programa de concurso, devidamente assinada, será redigida
em língua portuguesa.

10 � O acto público do concurso decorrerá na sede dos Serviços
Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da Maia, pelas
10 horas do primeiro dia útil seguinte ao termo do prazo para entrega
das propostas, indicado na alínea a) do número anterior e a ele só
poderão assistir os concorrentes ou seus representantes devidamente
credenciados.

11 � O adjudicatário garantirá, por caução no valor de 5% do
total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com a celebração do contrato do fornecimen-
to.

12 � Os concorrentes serão obrigados a manter as respectivas
propostas pelo prazo de 60 dias, a contar da data limite para a sua
entrega.

13 � Os critérios de apreciação das propostas e respectivas pon-
derações são, genericamente e por ordem decrescente de importân-
cia, os seguintes:

a) Qualidade técnica e funcional dos contadores (40%);
b) Assistência técnica (40%);
c) Preço (20%).

14 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República no dia 24 de Março de 2000, tendo sido recebido na
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., no dia 24 de Março de
2000.

24 de Março de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Vieira de Carvalho. 10-1-96 560

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ANSIÃO

Aviso rectificativo

Concurso público para arranjos
na Praça de Costa Rego, em Avelar, e envolventes

Rectificação ao anúncio do concurso publicado no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 61, de 13 de Março de 2000.

Avisam-se todos os interessados que o n.º 11A do anúncio supra-
mencionado passa a ter a seguinte redacção:

11A � Para os concorrentes detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, deverão apresentar,
nos termos estabelecidos no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e das Portarias n.os 412-G/
99, e 412-I/99, ambas de 4 de Junho, com as seguintes autoriza-
ções:

1.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

9.ª subcategoria da 3.ª categoria; 1.ª subcategoria da 5.ª cate-
goria; 1.ª e 2.ª subcategorias da 6.ª categoria corresponden-
te, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhe
respeitam, consoante a parte que cada um desses trabalhos
cabe na proposta.

23 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando Ri-
beiro Marques. 5-1-29 129

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso

Concurso público da empreitada
de Tribunal da Relação do Minho

No Diário da República, 3.ª série, n.º 69, a p. 6534, de 22 de Março
de 2000, foi publicado com inexactidão o concurso público referido
em epígrafe.

Assim, o n.º ii) da alínea c) do n.º 11 do anúncio de concurso passa
a ter a seguinte redacção:

«ii) Capacidade técnica � será avaliada pela demonstração da
execução de pelo menos três obras de natureza pública e do
mesmo tipo da obra em concurso, iniciadas nos últimos três
anos; o montante de cada uma das obras referidas deverá ser
superior a 50% do valor da proposta do concorrente e deve
ser acompanhada de certificados de boa execução, passados
pelos donos de obra.»

Tal rectificação reporta-se também à alínea b) do n.º 17.3 do pro-
grama de concurso.

23 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António Maga-
lhães. 10-1-96 564
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Departamento Geral de Administração

Contrato (extracto)

Bernardo Abecasis de Andrada da Costa Pereira � contrato de pres-
tação de serviços de 26 de Janeiro de 2000, nos termos do dispos-
to nos n.os 1 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 161/99, de 12 de
Maio, para prestar colaboração profissional no âmbito da
Presidência Portuguesa da União Europeia (UE) e da União Euro-
peia Ocidental (UEO) no ano de 2000, em Bruxelas na Represen-
tação Permanente de Portugal junto da União Europeia, com efei-
tos a partir de 26 de Janeiro até 31 de Julho de 2000. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 4 do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, conjugado com o artigo 84.º da
Lei n.º 87-A/98, de 31 de Dezembro.)

15 de Fevereiro de 2000. � O Director do Departamento, António
Almeida de Ribeiro. 10-2-116 369

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que Trans-
portes Peixinhos, L.da, com sede na Rua do 1.º de Maio, 386, conce-
lho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, requereu a concessão de
uma carreira regular de passageiros entre Azenha e Gestosa, ambas da
freguesia de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia, e distrito do
Porto, passando por Crasto, Sandim de Baixo, Torrente, Calvário e
Gende.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de 31 de De-
zembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar-se
sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da data da
presente publicação, para o que podem consultar o respectivo processo
na Delegação de Transportes do Norte, sita na Rua do Campo Alegre,
1459, 1.º, Porto.

17 de Março de 2000. � O Director de Serviços, A. Pereira Lima.
10-2-116 385

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários
e Agentes da Administração Pública (ADSE)

Éditos

Anuncia-se, em observância do Decreto com força de lei de
5 de Outubro de 1910, haverem requerido o pagamento de crédi-
tos deixados por falecimento de beneficiários os seguintes inte-
ressados:

João António Jacinto Franco, por óbito de Lúcia Maria Dias
Santos Franco, ocorrido em 24 de Outubro de 1997 (Processo
n.º 230/98);

Fernando Silva Pinto Ribeiro, por óbito de Rosa Maria Silva
Ribeiro, ocorrido em 13 de Junho de 1999 (Processo n.º 428/99);

Francelina Louzada Borges Pinto, por óbito de José Marques
Costa, ocorrido em 26 de Junho de 1999 (Processo n.º 485/99);

Eugénia Cristina Lourenço Rodrigues, por óbito de Maria Eulália
Lourenço, ocorrido em 25 de Julho de 1999 (Processo n.º 493/
99);

Pedro José da Rocha País, por óbito de Maria Natália da Rocha,
ocorrido em 28 de Agosto de 1999 (Processo n.º 496/99);

Rita do Carmo Pires Afonso, por óbito de Maria Antonieta
Carmo Afonso, ocorrido em 15 de Agosto de 1999 (Processo
n.º 518/99);

Emília Amélia Santos Pessoa, por óbito de Maria Marques dos
Santos, ocorrido em 8 de Outubro de 1999 (Processo n.º 525/99);

Nuno Jorge Frederico da Costa Daupiás de Alcochete, por óbito
de Alda Maria Costa Daupiás Alcochete, ocorrido em 31 de
Outubro de 1999 (Processo n.º 4/00);

Fernando Manuel Martins Cebolo, por óbito de Álvaro Cavalei-
ro Cebolo, ocorrido em 6 de Junho de 1999 (Processo n.º 7/00);

Maria Teresa Mateus Teixeira Araújo Muller, por óbito de José
Manuel Teixeira Araújo, ocorrido em 4 de Outubro de
1999 (Processo n.º 22/00).

Quaisquer pessoas que se julguem com direito à percepção dos
referidos créditos podem requerer as esta Direcção-Geral, dentro do
prazo de 30 dias, findo o qual serão resolvidas as pretensões.

O Director-Geral, Adalberto Casais Ribeiro. 10-2-116 371

Instituto de Seguros de Portugal

Aviso

Transferência de carteira

(artigo 153.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril)

Nos termos do n.º 2 do artigo 153.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98,
de 17 de Abril, torna-se público que as seguradoras British Marine
Mutual Hull Insurance Association Limited e British Marine Mutual
P&I Insurance Association Limited ambas autorizadas e com sede no
Reino Unido, em Walsingham House, 35, Seething Lane, London
EC3N 4DQ, Reino Unido, foram autorizadas a transferir as suas
carteiras de seguros dos ramos Não Vida para a seguradora British
Marine Luxembourg, S. A., autorizada a exercer a actividade no
Luxemburgo, com sede em Société Anonyme 3, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.

22 de Março de 2000. � O Presidente do Conselho Directivo, Rui
Leão Martinho. � O Vogal do Conselho Directivo, J. Santos Batis-
ta. 4-2-014 610

Norma n.º 2/2000-A

Ramo Vida, seguros ligados a fundos de investimento

Autorizações

A Generali Vida � Companhia de Seguros, S. A., com sede na
Avenida do Duque de Ávila, 114, em Lisboa, requereu autorização
para alargar a exploração de seguros do ramo Vida.

Considerando:

Que não há razões de ordem técnica que obstem ao deferimento
deste pedido;

Que foram cumpridas as disposições normativas aplicáveis.

É emitida, ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de
17 de Abril, e da alínea d) do n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto do Insti-
tuto de Seguros de Portugal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 251/97,
de 26 de Setembro, a seguinte norma de autorização:

1) Concede-se à Generali Vida � Companhia de Seguros, S. A.,
a autorização para explorar, no ramo Vida, seguros ligados a
fundos de investimento;

2) A presente norma entra em vigor, na data da sua divulgação
às seguradoras.

22 de Março de 2000. � O Presidente do Conselho Directivo, Rui
Leão Martinho. � O Vogal do Conselho Directivo, J. Santos Batis-
ta. 4-2-014 611
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 811/7/1/95

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Alandroal e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, Rua da República, 40, 7000-656 Évora
(telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
SLE � Electricidade do Sul, S. A., Centro de Distribuição de Évora,
para o estabelecimento de uma linha aérea, a 15 kV, com 1427 m,
com origem no apoio n.º 19 da LAT EV 15-30-02-01 Monte
Perdigões e término no PTD-ADL, PT n.º 148, tipo AS, com
100 kVA, 15 kV, rede dist. BT Monte das Serras (EV
15-30-02-01-01), freguesia de Santiago Maior, concelho de Alandroal,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Março de 2000. � O Director de Serviços, Raul Mateus.
03-2-40 619

Éditos

Processo n.º 811/7/8/32

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente ao público na
secretaria da Câmara Municipal de Mourão e na Direcção Regional
do Alentejo do Ministério da Economia, Rua da República, 40,
7000-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to, apresentado pela SLE � Electricidade do Sul, S. A., Centro de
Distribuição de Évora, para o estabelecimento de uma linha aérea, a
15 kV, com 536 m, com origem no apoio n.º 17 da LAT LI
15-452-39 Monte Canhão Novo e término no PTD-MOU, PT n.º 67,
tipo A, com 100 kVA, 15 kV, rede dist. BT, Herdade do Monte
Palmeiras e Courelas da Casa Branca, freguesia e concelho de Mourão,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Março de 2000. � O Director de Serviços, Raul Mateus.
03-2-40 620

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 171/11.08/64

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Apartado 7546, Alfragide,
2720-461 Amadora, 2.º (telefone: 214729500), durante 15 dias, e nas
horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto, apresentado pela LTE � Electricidade de
Lisboa e Vale do Tejo, S. A., a que se refere o processo em epígrafe,
para o estabelecimento de uma linha aérea, a 30 kV, n.º 3015/R6 com

origem no apoio n.º 9 da linha n.º 3015 e término no PT n.º 4861-C
da TMN, com 726 m, na Quinta do Bom Sucesso, na freguesia de
Moita dos Ferreiros, concelho da Lourinhã.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

21 de Março de 2000. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 03-2-40 618

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Direcção-Geral da Acção Social

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no Estatuto aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no Regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidarie-
dade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 24/00, de fl. 33 a fl. 33 v.º,
do livro n.º 8 das associações de solidariedade social e considera-se
efectuado em 6 de Agosto de 1999, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º
do Regulamento acima citado.

Dos estatutos consta nomeadamente o seguinte:

Denominação � Casa do Pombal � A Mãe � Associação de
Solidariedade Social;

Sede � Vila de Aveiras de Cima, Azambuja;
Fins � dar apoio e acolhimento a crianças que sejam vítimas de

maus tratos, de abandono, desamparo, exclusão social ou se
encontrem em situações susceptíveis de porem em perigo a
sua segurança, saúde, educação e formação moral; proporcio-
nar às crianças utentes da Associação um ambiente e condi-
ções que lhes permitam o melhor desenvolvimento físico e
psíquico; cooperar com organismos públicos e privados, em
ordem a detectar a nível comunitário crianças em situação de
risco e activar todos os trâmites ou diligências necessários para
a correcta resolução das situações encontradas, bem como dar
resposta a situações que lhe sejam apresentadas e que estejam
no âmbito dos objectivos da Associação;

Admissão de sócios � podem ser associados pessoas singulares,
maiores de 18 anos e pessoas colectivas;

Exclusão de sócios � serão excluídos os sócios que violarem os
preceitos contidos nos estatutos, nomeadamente os referidos
no artigo 14.º

23 de Março de 2000. � Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 19-2-4898

TRIBUNAIS

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio

Faz-se saber que, nos autos de falência registados sob o n.º 525/
99 deste Juízo Cível, em que é requerente Auto Sueco (Braga), S. A.,
com sede no lugar de Cabanas, freguesia de Dume, concelho e comarca
de Braga, e requerida TRANSLIJÓ � Transportes de
Mercadorias, L.da, com sede no lugar de Freitas, freguesia de Lijó, desta
comarca de Barcelos, foi a requerida por sentença de 13 de Março de
2000 declarada falida, tendo sido fixado o prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do anúncio no Diário da República para a
reclamação de créditos, através de simples requerimento, mencionando
a origem, natureza, montante e formação do crédito.

A petição inicial deu entrada, neste Tribunal, em 8 de Novembro
de 1999 e foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Oliveira da Silva,
com escritório na Rua do Campo Alegre, 1306, 5.º, sala 509, na cidade
do Porto.

14 de Março de 2000. � A Juíza de Direito, (Assinatura ilegível.) �
A Escrivã-Adjunta, (Assinatura ilegível.) 06-2-49 883
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TRIBUNAL DA COMARCA DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio

Por este Tribunal Judicial das Caldas da Rainha e nos autos de
acção especial de falência, registados sob o n.º 83/2000, pendente
no 3.º Juízo, em que é requerido José Gonzaga Querido, residente
em Relvas, Santa Catarina, Caldas da Rainha, correm éditos de
10 dias, contados da data da publicação do anúncio no Diário da
República, citando os credores do requerido, para no prazo de
10 dias, que começará a contar-se logo que findos os dos éditos,
deduzirem oposição à falência ou justificarem os seus créditos, bem
como proporem qualquer providência diferente da requerida, deven-
do, em todos os casos, oferecerem logo os meios de prova de que
disponham, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 132/93,
de 23 de Abril.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada no Tribunal Judicial
da Comarca de Alcobaça no dia 31 de Janeiro de 2000 e posterior-
mente na secretaria deste Tribunal Judicial no dia 20 de Março de
2000.

22 de Março de 2000. � A Juíza de Direito, Anabela Morais. �
O Escrivão-Adjunto, Luís Pedro Silva. 06-2-49 878

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Faz-se saber que, pelo 3.º Juízo deste Tribunal, correm termos uns
autos de falência, registados sob o n.º 327/99, em que é requerente
ESPOPALETES � Paletes e Embalagens de Madeira, L.da, com sede
na Charneca, Peso na Covilhã, representada pela sócia gerente Maria
dos Anjos Cristóvão Ricardo Plácido, e por sentença proferida em
2 de Março de 2000, foi declarada a sua falência (artigos 25.º e 122.º
in fin do CPEREF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de
Abril), tendo tal declaração, entre outras, as consequências referidas
nos artigos 147.º, 148.º, n.º 1, 151.º a 153.º e 154.º, n.º 3 do referido
diploma legal.

Ficam por esta forma notificados todos os credores para no prazo
de 30 dias, contados a partir da publicação da sentença, em anúncio
a publicar num dos jornais mais lidos na comarca e Diário da
República, reclamarem os seus créditos.

Foi nomeado liquidatário judicial António Ramos Correia, resi-
dente na Rua de Mateus Fernandes, 34, 3.º-E, Apartado 521, na
Covilhã.

3 de Março de 2000. � O Juiz de Direito, José Álvaro Silva
Marques. � A Escrivã-Adjunta, Carmo Fernandinho.

10-2-116 380

TRIBUNAL DA COMARCA DA MARINHA GRANDE

Anúncio

Processo n.º 147/00 � falência � 3.º Juízo.
Requerida � ENTAPLASTIC � Emp. Transformadora de

Plásticos, L.da, com sede na Est. Nacional 242, quilómetro 9,5,
Embra, Marinha Grande.

Dr.ª Patrícia Costa, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal Judicial
da Marinha Grande:

Faz saber que, correm termos pelo 3.º Juízo do Tribunal Judicial da
Marinha Grande, uns autos de falência registados sob o n.º 147/00 em
que é requerente Borealis Polimeros, L.da, com sede em Monte Frio,
Sines, e requerida ENTAPLASTIC � Empresa Transformadora de
Plásticos, S. A., com sede na Estrada Nacional 242, quilómetro 9,5,
Embra, Marinha Grande, os quais deram entrada neste Tribunal no
dia 8 de Março de 2000 e foram distribuídos no dia 9 de Março de
2000.

24 de Março de 2000. � A Juíza de Direito, Patrícia Costa. �
A Escrivã-Adjunta, Cristina Laurentino. 03-2-40 628

TRIBUNAL DA COMARCA
DE OLHÃO DA RESTAURAÇÃO

Anúncio

Faz-se saber que, pelo 2.º Juízo deste Tribunal Judicial de Olhão,
correm termos uns autos de falência, registados sob o n.º 119/99, a
qual foi apresentada em Juízo no dia 16 de Setembro de 1999, em

que é requerente PORCAVE � Produtos Alimentares, S. A., com
sede em Ribeira de São João, 2040 Rio Maior, e requerido, José Pires
Viegas Mendonça, este com última residência conhecida na Rua do
Dr. Victorino Passos Pinto, 9, em São Brás de Alportel, actualmen-
te ausente em parte incerta, é este requerido citado para, no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias, de éditos, contados da data
da publicação do anúncio no Diário da República, querendo, dedu-
zir oposição ou propor qualquer providência diferente da requerida,
devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que
disponha (artigo 20.º, n.os 1, alínea b), 2 e 3 do CPEREF), pelos
fundamentos constantes da p. i., cujos duplicados se encontram à
sua disposição na secretaria deste Tribunal e ainda para no mesmo
prazo juntar aos presentes, a relação de todos os credores e
respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos créditos,
datas de vencimento e garantias de que beneficiem e bem assim a
identificação de todas as acções e execuções pendentes contra o
requerido.

21 de Março de 2000. � O Juiz de Direito, Henrique Lacerda
Pavão. � A Escrivã-Adjunta, (Assinatura ilegível.) 10-2-116 375

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE PAREDES

Anúncio

Autos de falência n.º 112/2000.
Requerente � Banco Português do Atlântico, S. A.
Requerida � PLACANOR � Sociedade de Derivados de Madeira,

L.da, com sede no lugar do Outeiro do Cabo, Rebordosa, 4580 Pa-
redes.

Nos autos de falência supra-referenciados, entrados em Juízo em
9 de Março de 2000 e pendentes no 2.º Juízo Cível da Comarca de
Paredes, são citados os credores da requerida acima identificada para,
no prazo de 10 dias, que começa a correr depois de finda a dilação de
10 dias contados da data da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos bem como
proporem qualquer providência diferente da requerida, devendo, em
todos os casos, serem oferecidos logo os meios de prova de que
disponham, tudo nos termos do artigo 20.º do Código dos Processos
Especiais de Recuperação de Empresa e Falências, decorrente da
alteração do Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro,
encontrando-se o duplicado da petição inicial na secretaria, para
consulta.

17 de Março de 2000. � O Juiz de Direito, António Carlos Silva
Carneiro. � A Escrivã-Adjunta, Maria Albertina Moreira Dias.

06-2-49 876

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO PEDRO DO SUL

Anúncio

Dr. Carlos Mário Moreira B. Borges, juiz de direito do Tribunal Judicial
da Comarca de São Pedro do Sul:

Faz saber que, nos autos de falência n.º 63/00 que correm os seus
termos na Única Secção deste Tribunal, nos termos do disposto
no artigo 20.º, n.º 3 do CPEREF, são por este meio citados os
credores da requerida SOCIADUBOS � Produtos para a
Agricultura, L.da, com sede em Várzea, São Pedro do Sul, para no
prazo de 10 dias, finda a dilação de 10 dias, contados da data da
publicação do último anúncio, não só deduzirem oposição ou
justificarem os seus créditos, bem como proporem qualquer
providência diferente da requerida, devendo, em todos os casos,
oferecer logo os meios de prova de que disponham.

O processo de falência deu entrada neste Tribunal em 1 de Março
de 2000 e foi distribuído em 2 de Março de 2000.

20 de Março de 2000. � O Juiz de Direito, Carlos Mário Moreira
B. Borges. � O Escrivão-Adjunto, Fernando F. Figueiredo.

06-2-49 881

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo de falência n.º 817/99 � 2.º Juízo Cível.
Requerente-Falida � RIBANOVA � Confecções do Norte, L.da

CIPC n.º 503673200, com sede no lugar do Souto, 4765 Riba D�Ave.
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Faz-se saber que, por sentença de 21 de Março de 2000, proferi-
da nos autos de falência (no âmbito do Decreto-Lei n.º 132/93, de
23 de Abril), acima identificados, foi declarada em estado de falên-
cia a firma RIBANOVA � Confecções do Norte, L.da, acima refe-
rida, tendo sido nomeado liquidatário judicial o Dr. José Oliveira da
Silva, residente na Rua do Campo Alegre, 1306, 5.º, 4150 Porto,
sendo fixado o prazo de 20 dias para a reclamação de créditos, o
qual começará a contar a partir da publicação do presente anúncio
no Diário da República.

22 de Março de 2000. � O Juiz de Direito, Alcides José Carvalho
Rodrigues. � A Escrivã-Adjunta, Ana Rosa Duarte Esteves.

06-2-49 885

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE VISEU

Anúncio

Dr. José da Fonte Ramos, juiz de direito do 1.º Juízo Cível do Tribu-
nal Judicial da Comarca de Viseu:

Faz saber que, por este Tribunal correm éditos de 10 dias, que se
começarão a contar da segunda e última publicação do anúncio,
citando os credores da requerida APROGEL � Produtos Congela-
dos, L.da, sediada no Parque Industrial de Coimbrões, São João de
Lourosa, Viseu, nos termos do artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Decreto-Lei
n.º 315/98, de 20 de Outubro, para no prazo de 10 dias, findo o
dos éditos, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, como
propor qualquer providência diferente da requerida, devendo, em
todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que disponham,
nos autos de recuperação de empresa n.º 92/2000, cujo processo
corre seus termos por este Tribunal de Viseu, 1.º Juízo Cível, tendo
o referido processo dado entrada neste Tribunal, no dia 20 de Março
de 2000.

24 de Março de 2000. � O Juiz de Direito, José da Fonte Ra-
mos. � A Escrivã-Adjunta, Zulmira Rebelo. 06-2-49 887

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo de falência n.º 440/99 � 2.º Juízo.
Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do Tribunal de

Comércio de Lisboa:

Faz saber que, nos autos de processo de falência n.º 440/99 a correr
termos pelo 2.º Juízo deste Tribunal, em que é requerente Neiva &
Pereiras, L.da, e requerida PLENAMENTE � Publicidade, L.da com
sede no Centro Empresarial Estoril-Sintra, Zona VI, Estrada de
Albarraque, Armazém R, Sintra, correm éditos de 10 dias contados da
data da publicação do anúncio no Diário da República, citando os
credores desconhecidos da requerida, para no prazo de 10 dias, findos
os dos éditos, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer medida diferente da requerida, devendo juntar desde
logo todos os elementos de prova disponíveis, nos termos do disposto
no artigo 20.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2 do Decreto-Lei n.º 132/93, de
23 de Abril, do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência e do artigo 236.º, n.º 1 do Código de Processo
Civil.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada neste Tribunal em
27 de Setembro de 1999 e o seu duplicado encontra-se à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

15 de Outubro de 1999. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Escrivão-Adjunto, Ilídio José Lopes Nunes.

10-2-116 382

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 194/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Crédito Agrícola Mútuo dos Concelhos de Caldas

da Rainha, Óbidos e Peniche, C. R. L.
Requeridos � João Adelino dos Reis Carvalho e mulher Nazaré de

Jesus Correia Carvalho.
Dr. Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito deste Tribunal: 

Faz saber que, são citados os credores dos requeridos João Adelino
dos Reis Carvalho e mulher Nazaré de Jesus Correia Carvalho,

residentes na Quinta de São Nicolau de Fora, 33, Corroios, Almada,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os

2 e 3 do CPEREF).
A petição deu entrada na secretaria em 25 de Fevereiro de 2000.

20 de Março de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

10-2-116 373

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Recuperação da empresa n.º 55/00 � 1.º Juízo.
Empresa � ARICALOR � Instalações Electromecânicas, L.da, Rua

de Óscar Silva, 165, 4200 Porto.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribunal
em 10 de Março de 2000, correm éditos de 10 dias que se começarão
a contar da última publicação do presente anúncio, citando os credores
desconhecidos da empresa acima indicada, para no prazo de 10 dias,
findo que seja o dos éditos, deduzirem oposição ao pedido de
recuperação da empresa, justificarem os seus créditos, ou proporem
qualquer providência diferente da requerida, devendo, em qualquer caso,
oferecer logo os meios de prova que disponham nos termos do
artigo 20.º, n.º 2 do CPEREF.

Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de quem
os quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de
expediente.

No mesmo prazo poderão deduzir oposição ao pedido de apoio
judiciário (artigo 26.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 387/B-97).

22 de Março de 2000. � A Juíza de Direito, Isabel Faustino. �
O Escrivão-Adjunto, Eugénio Assunção. 06-2-49 880

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo de falência n.º 65/99 � 2.º Juízo.
Empresa � Nova Scrimex � Representações, L.da, lugar de Varziela,

lote 11, Arvore, 4480 Vila do Conde.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada neste
Tribunal em 23 de Abril de 1999, por sentença de 8 de Março de
2000, foi declarada a falência da empresa acima mencionada, tendo
sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de créditos, contados
da data da publicação do anúncio no Diário da República.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Oliveira da Silva, com
escritório na Rua do Campo Alegre, 1306, 5.º, sala 509,
4169-008 Porto.

15 de Março de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Manuela Teles. 06-2-49 884

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar de
chefe de divisão, em comissão de serviço, do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Arganil.

Nomeação de candidato aprovado

Rui Miguel da Silva, presidente da Câmara Municipal de Arganil:

Faz público que, em cumprimento do disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por
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seu despacho datado de 17 de Março de 2000, foi nomeado no lugar
de chefe de divisão, em comissão de serviço, pelo período de três
anos, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Arganil o único
candidato admitido e aprovado no concurso interno mencionado em
epígrafe, que obedeceu ao procedimento de concurso interno geral
nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Manuel Cenrada Guinapo, engenheiro civil.

O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro. [Nomeação isenta de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto na alínea c)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

18 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel da
Silva. 5-1-29 131

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Por despacho de 14 de Março de 2000, nomeio na carreira de
tractorista, tendo em vista o preenchimento de um lugar de
tractorista, Manuel Gonçalves de Sá, candidato aprovado, no con-
curso externo de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da
República, n.º 142, 3.ª série, de 21 de Junho de 1999, devendo to-
mar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

14 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António Bar-
bosa Gonçalves da Seara. 06-1-028 241

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso

Torna-se público que por despacho do vereador do Pelouro de
Recursos Humanos, foram nomeados para o lugar de arquitecto de
1.ª classe, Rui Miguel Isidoro Neves e Helena Maria Oliveira Sécio,
na sequência de concurso interno de acesso geral, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 211, de 9 de Setem-
bro de 1999.

O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias contados a partir
da publicação no Diário da República.

29 de Março de 2000. � A Chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos, Lucinda Rita Mendes. 03-1-29 658

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 149/00

Concursos externos de ingresso para preenchimento de
vários lugares do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, faz-se público que, de harmonia com os despachos de
29 de Fevereiro de 2000, 1 de Março de 2000 e 2 de Março de 2000,
se encontram abertos pelo prazo de 10 dias úteis, contados da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concursos
externos de ingresso para provimento dos seguintes lugares:

Grupo de pessoal operário qualificado:

Referência 1 � dois lugares de calceteiro operário;
Referência 2 � dois lugares de carpinteiro de limpos ope-

rário;
Referência 3 � dois lugares de canalizador operário;
Referência 4 � três lugares de jardineiro operário;
Referência 5 � três lugares de pintor operário;

Grupo de pessoal operário semiqualificado:

Referência 6 � um lugar de cabouqueiro operário.

2 � Requisitos de admissão:
2.1 � São requisitos gerais de admissão os constantes no n.º 2 do

artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para as funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

2.2 � Requisitos especiais:

a) Referências 1 a 5 � serem possuidores da escolaridade
obrigatória de acordo com a idade do candidato e compro-
vada formação ou experiência profissional, adequada ao
exercício da respectiva profissão, de duração não inferior a
dois anos;

b) Referência 6 � serem possuidores da escolaridade obrigató-
ria de acordo com a idade do candidato e comprovada
formação ou experiência profissional, adequada ao exercí-
cio da respectiva profissão, de duração não inferior a um
ano.

2.3 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos
n.os 2.1 e 2.2 até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas, nos termos do n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

3 � Remuneração e condições de trabalho:

Referências de 1 a 5 � a remuneração a atribuir será correspon-
dente ao escalão 1, índice 130, do NSR da função pública, a
que corresponde o vencimento mensal de 74 100$, e as
condições de trabalho e regalias sociais vigentes para os
funcionários da administração local;

Referência 6 � a remuneração a atribuir será correspondente
ao escalão 1, índice 125, do NSR da função pública, a que
corresponde o vencimento mensal de 71 200$, e as condi-
ções de trabalho e regalias sociais vigentes para os funcionários
da administração local.

4 � Descrição de funções:

Referência 1 � as funções são as descritas na alínea d), no
n.º 3 do Despacho do SEALOT n.º 30/89, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro
(calceteiro) � reveste e repara pavimentos, justapondo e as-
sentando paralelipípedos, cubos e outros sólidos de pedra, tais
como calçada à portuguesa, granito, basalto, cimento e ou
pedra calcária, servindo-se de um martelo de passeio
(calceteira) ou camartelo; prepara a caixa, procedendo ao
nivelamento e regularização do terreno (detectando previa-
mente eventuais irregularidades), utilizando para esse efeito
um T ou uma mangueira de água; prepara o leito, espalhan-
do uma camada de areia, pó de pedra ou caliça, que entufa
com o martelo do ofício; providencia a drenagem e escoa-
mento das águas, procedendo à detecção de nascentes ou
locais onde a água possa vir a acumular-se, e assenta junto
aos lancis a fiada da água, encastra na almofada as pedras,
adaptando uns aos outros os respectivos jeitos do talhe
(calhamentos) e percute-as até se negarem ou se estabiliza-
rem adequadamente; predispõe nas calçadas os elementos
constituintes em fiadas-mestras, configurando ângulos rec-
tos; preenche com blocos pela forma usual; refecha as juntas
com areia, caliça ou outro material; talha pedras para
encaixes utilizando a marreta adequada; adapta as dimensões
dos blocos utilizados às necessidades da respectiva
justaposição, fracturando-os por percussão, segundo os planos
mais convenientes;

Referência 2 � as funções são as descritas na alínea f), no
n.º 2 do Despacho do SEALOT n.º 1/90, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro (carpin-
teiro de limpos operário) � executa trabalhos em eucalipto,
pinheiro, castanho, tola e câmbala, através dos moldes que
lhe são apresentados; analisa o desenho que lhe é fornecido
ou procede ele próprio ao esboço do mesmo, risca a madeira
de acordo com as medidas; serra e topia as peças,
desengrossando-as, lixa e cola material, ajustando as peças
numa prensa; assenta, monta e acaba os limpos nas obras,
tais como portas, rodapés, janelas, caixilhos, escadas,
divisórias em madeira, armações de talhados e lambris;
procede a transformações das peças, a partir de uma estrutura
velha para uma nova, e repara-as;
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Referência 3 � as funções são as descritas na alínea f), no n.º 1 do
Despacho do SEALOT n.º 1/90, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro (canalizador operá-
rio) � executa canalizações em edifícios, instalações indus-
triais e outros locais, destinados ao transporte de água e
esgotos; corta e rosca tubos e solda tubos de chumbo, plásti-
co, ferro, fibrocimento e materiais afins; executa redes de
distribuição de água e respectivos ramais de ligação, assentan-
do tubagens e acessórios necessários; executa redes de recolha
de esgotos pluviais ou domésticos e respectivos ramais de
ligação, assentando tubagens e acessórios necessários; executa
outros trabalhos similares ou complementares dos descritos;
instrui e supervisiona no trabalho dos aprendizes e serventes
que lhe estejam afectos;

Referência 4 � as funções são as descritas na alínea d), (no grupo
de pessoal operário semiqualificado), do Despacho do SEALOT
n.º 30/89, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22,
de 26 de Janeiro (jardineiro operário) � cultiva flores, árvores,
arbustos e outras plantas e semeia relvados em parques ou
jardins públicos, sendo o responsável por todas as operações
inerentes ao normal desenvolvimento das culturas e à sua
manutenção e conservação, tais como preparação prévia do
terreno, limpeza, rega, tutoragem, aplicação dos tratamentos
fitossanitários mais adequados e protecção contra eventuais
condições atmosféricas adversas; procede à limpeza e
conservação dos arruamentos e canteiros; tendo em vista a
preparação prévia do terreno, cava ou abre covas, despedrega,
substitui a terra fraca por arável e aplica estrume, adubos e ou
correctivos quando necessário; no caso específico dos
arrelvamentos, espalha e enterra as sementes, nivela o terreno
e posteriormente compacta e apara a relva; com vista ao
tratamento ulterior das terras e no sentido de assegurar o
normal crescimento das plantas, o jardineiro sacha, monda,
aduba, rega (automática ou manualmente) e quando necessário
poda e aplica herbicidas ou pesticidas; quando existem viveiros
de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos,
porta-enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em
estufa, para propagação, preparando os viveiros, cravando-os,
adubando-os e compondo-os adequadamente; procede
igualmente à sementeira, plantação, transplantação, enxertia,
rega, protecção contra intempéries e tratamentos
fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para
criar novas variedades de plantas; opera com os diversos
instrumentos necessários à realização das tarefas inerentes à
função de jardinagem, que podem ser manuais (tesouras,
podões, serrotes, pás, picaretas, enxadas e outras); é
responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do equipa-
mento mecânico; procede a pequenas reparações, providenci-
ando em caso de avarias maiores o arranjo do material;

Referência 5 � as funções são as descritas na alínea f) n.º 15 do
Despacho do SEALOT n.º 1/90, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro (pintor operá-
rio) � aplica camadas de tinta, verniz ou outros produtos
afins, principalmente sobre superfícies de estuque, reboco,
madeira e metal, para as proteger e decorar, utilizando pin-
céis de vários formatos, rolos ou outros dispositivos de pin-
tura e utensílios apropriados; prepara a superfície a recobrir
e remove, se necessário, as camadas de pintura que se apre-
sentem com deficiências; limpa ou lava a zona a pintar, pro-
cedendo em seguida, se for caso disso, a uma reparação cui-
dada e a lixagem, seguidas de inspecção-geral; selecciona ou
prepara o material a empregar na pintura, misturando na de-
vida ordem e proporção massas, óleos diluentes, pigmentos,
secantes, tintas, vernizes, cal, água, cola ou outros elemen-
tos; ensaia e afina o produto obtido até conseguir a cor, to-
nalidade, opacidade, poder de cobertura, lacagem, brilho ou
outras características que pretenda; aplica as convenientes
demãos e isolante, secantes, condicionadores ou primários,
usando normalmente pincéis de formato adequado, segundo
o material a proteger e decorar; betuma orifícios, fendas,
mossas ou outras irregularidades, com um ferro apropriado;
emassa as superfícies com betumadeira; passa-as à lixa, de-
corrido o respectivo período de secagem, a fim de as deixar
completamente lisas; estende as necessárias demãos de
subcapa e material de acabamento; cria determinados efeitos
ornamentais, quando necessário; por vezes, orçamenta tra-
balhos da sua arte, assenta e substitui vidros e forra paredes,
lambris e tectos com papel pintado;

Referência 6 � as funções são as descritas na alínea a), no
n.º 2.2 do Despacho do SEALOT n.º 4/89, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril (cabouqueiro

operário) � extrai de uma pedreira blocos de granito,
mármores, xisto ou outra rocha, utilizando ferramentas
manuais ou mecânicas e aparelhos de tracção adequados; solta
as pedras mais pequenas manualmente ou por meio de cunhas,
guilhos ou marretas; utiliza diversos processos no desmonte
dos blocos maiores, tais como arrastamento com um aparelho
de tracção conveniente, aplicação de explosivos ou utilização
de brocas; efectua, com masseta, escorpos e picão, roços de
levante para refender a pedra horizontalmente e realiza roços
de corte a fim de a separar no sentido vertical; cuida das
ferramentas e das máquinas com que trabalha; executa tarefas
de apoio na montagem de estruturas, abrindo, para o efeito,
caboucos e fazendo a remoção com materiais de limpeza.

5 � Local de prestação de serviço � área do município de
Benavente.

6 � Prazos de validade:

Referências 1, 3, 4, 5 e 6 � o concurso é válido para os lugares
existentes e caduca com o preenchimento dos mesmos;

Referência 2 � o concurso é válido pelo prazo de três meses, a
contar da data de publicação da lista de classificação final.

7 � Composição do júri:

Referência 1 (calceteiro):

Presidente � António José Ganhão, presidente da Câmara
Municipal.

Vogais efectivos:

Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da Câ-
mara Municipal, que substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro Mário Jorge Cardoso Barcelos, director do
DMOU.

Vogais suplentes:

Luís Miguel Silva Coalho do Rosário, vereador em re-
gime de permanência.

Luciano Rodrigues Correia, calceteiro principal.

Referência 2 (carpinteiro de limpos operário):

Presidente � António José Ganhão, presidente da Câmara
Municipal.

Vogais efectivos:

Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da Câ-
mara Municipal, que substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro Mário Jorge Cardoso Barcelos, director do
DMOU.

Vogais suplentes:

Luís Miguel Silva Coalho do Rosário, vereador em re-
gime de permanência.

José Júlio Gonçalves Simplício, carpinteiro princi-
pal.

Referência 3 (canalizador operário):

Presidente � António José Ganhão, presidente da Câmara
Municipal.

Vogais efectivos:

Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da
Câmara Municipal, que substituirá o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro Mário Jorge Cardoso Barcelos, director do
DMOU.

Vogais suplentes:

Luís Miguel Silva Coalho do Rosário, vereador em re-
gime de permanência.

Joaquim Lúcio Couto Júnior, fiscal de leituras e cobran-
ças.

Referência 4 (jardineiro operário).

Presidente � António José Ganhão, presidente da Câmara
Municipal.
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Vogais efectivos:

Luís Miguel Silva Coalho do Rosário, vereador em re-
gime de permanência, que substituirá o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro Mário Jorge Cardoso Barcelos, director do
DMOU.

Vogais suplentes:

Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da Câ-
mara Municipal.

João Fonseca, jardineiro principal.

Referência 5 (pintor operário):

Presidente � António José Ganhão, presidente da Câmara
Municipal.

Vogais efectivos:

Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da Câ-
mara Municipal, que substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro Mário Jorge Cardoso Barcelos, director do
DMOU.

Vogais suplentes:

Luís Miguel Silva Coalho do Rosário, vereador em re-
gime de permanência.

João Rodrigues Guerra, pintor principal.

Referência 6 (cabouqueiro operário):

Presidente � António José Ganhão, presidente da Câmara
Municipal.

Vogais efectivos:

Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da Câ-
mara Municipal, que substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro Mário Jorge Cardoso Barcelos, director do
DMOU.

Vogais suplentes:

Luís Miguel Silva Coalho do Rosário, vereador em re-
gime de permanência.

Joaquim António Santos Ferreira, encarregado de
pessoal operário.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção são os seguin-
tes:

Referência 1 (calceteiro operário) � prova prática de conheci-
mentos específicos e entrevista profissional de selecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 valo-
res.

A prova prática de conhecimentos específicos tem carácter elimi-
natório e consistirá no assentamento de calçada de vidraço.

Esta prova terá a duração de 2 horas e será avaliada de acordo com
os seguintes parâmetros: 

a) Domínio de materiais e ferramentas � coeficiente de pon-
deração 4;

b) Rapidez de execução � coeficiente de ponderação 3;
c) Qualidade de execução � coeficiente de ponderação 3.

A classificação nesta prova traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da fórmula:

4DM + 3RE + 3QE
C = ��������

10

em que:

C = classificação da prova;
DM = domínio de materiais e ferramentas;
RE = rapidez de execução;
QE = qualidade de execução;
4, 3 e 3 = coeficientes de ponderação.

A entrevista profissional de selecção terá a duração máxima de
20 minutos e tem em vista avaliar de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, atendendo aos
parâmetros:

a) Experiência e qualificações profissionais;
b) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade.

A entrevista será classificada da seguinte forma:

Não favorável � 6 valores;
Favorável com reservas � 8 valores;
Favorável � 12 valores;
Bastante favorável � 16 valores;
Preferencialmente favorável �  20 valores.

A classificação final, traduzida numa escala de 0 a 20 valores, será
a média aritmética simples das duas provas.

Referência 2 (carpinteiro de limpos operário) � prova prática
de conhecimentos específicos e entrevista profissional de se-
lecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 va-
lores.

A prova prática de conhecimentos específicos tem carácter elimi-
natório e consistirá na preparação de madeiras e manufactura de
cavalete para suporte de telas.

Esta prova terá a duração de 2 horas e será avaliada de acordo com
os seguintes parâmetros: 

a) Domínio de materiais e ferramentas � coeficiente de pon-
deração 4;

b) Rapidez de execução � coeficiente de ponderação 3;
c) Qualidade de execução � coeficiente de ponderação 3.

A classificação nesta prova traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da fórmula:

4DM + 3RE + 3QE
C = ��������

10

em que:

C = classificação da prova;
DF = domínio de materiais e ferramentas;
RE = rapidez de execução;
QE = qualidade de execução;
4, 3 e 3 = coeficientes de ponderação.

A entrevista profissional de selecção terá a duração máxima de
20 minutos e tem em vista avaliar de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, atendendo aos
parâmetros:

a) Experiência e qualificações profissionais;
b) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade.

A entrevista será classificada da seguinte forma:

Não favorável � 6 valores;
Favorável com reservas � 8 valores;
Favorável � 12 valores;
Bastante favorável � 16 valores;
Preferencialmente favorável �  20 valores.

A classificação final, traduzida numa escala de 0 a 20 valores, será
a média aritmética simples das duas provas.

Referência 3 (canalizador operário) � prova prática de conhe-
cimentos específicos e entrevista profissional de selecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 va-
lores.

A prova prática de conhecimentos específicos tem carácter elimi-
natório e consistirá na execução de um pequeno ramal de distribuição
de água, em tubo PVC, na extensão aproximada de 3 m, incluindo
execução de roscas, colocação de torneira de segurança e respectiva
ligação à rede pública.

Esta prova terá a duração de 2 horas e será avaliada de acordo com
os seguintes parâmetros: 

a) Domínio de materiais e ferramentas � coeficiente de pon-
deração 4;

b) Rapidez de execução � coeficiente de ponderação 3;
c) Qualidade de execução � coeficiente de ponderação 3.

A classificação nesta prova traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da fórmula:

4DM + 3RE + 3QE
C = ��������

10
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em que:

C = classificação da prova;
DM = domínio de materiais e ferramentas;
RE = rapidez de execução;
QE = qualidade de execução;
4, 3 e 3 = coeficientes de ponderação.

A entrevista profissional de selecção terá a duração máxima de
20 minutos e tem em vista avaliar de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, atendendo aos
parâmetros:

a) Experiência e qualificações profissionais;
b) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade.

A entrevista será classificada da seguinte forma:

Não favorável � 6 valores;
Favorável com reservas � 8 valores;
Favorável � 12 valores;
Bastante favorável � 16 valores;
Preferencialmente favorável �  20 valores.

A classificação final, traduzida numa escala de 0 a 20 valores, será
a média aritmética simples das duas provas.

Referência 4 (jardineiro operário) � prova prática de conheci-
mentos específicos e entrevista profissional de selecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 va-
lores.

A prova prática de conhecimentos específicos tem carácter elimi-
natório e consistirá na preparação de um canteiro para plantação de
flores e aparamento de sebe.

Esta prova terá a duração de 2 horas e será avaliada de acordo com
os seguintes parâmetros: 

a) Domínio de ferramentas e materiais � coeficiente de pon-
deração 4;

b) Rapidez de execução � coeficiente de ponderação 3;
c) Qualidade de execução � coeficiente de ponderação 3.

A classificação nesta prova traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da fórmula:

4DF + 3RE + 3QE
C = ��������

10

em que:

C = classificação da prova;
DF = domínio de ferramentas e materiais;
RE = rapidez de execução;
QE = qualidade de execução;
4, 3 e 3 = coeficientes de ponderação.

A entrevista profissional de selecção terá a duração máxima de
20 minutos e tem em vista avaliar de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, atendendo aos
parâmetros:

a) Experiência e qualificações profissionais;
b) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade.

A entrevista será classificada da seguinte forma:

Não favorável � 6 valores;
Favorável com reservas � 8 valores;
Favorável � 12 valores;
Bastante favorável � 16 valores;
Preferencialmente favorável �  20 valores.

A classificação final, traduzida numa escala de 0 a 20 valores, será
a média aritmética simples das duas provas.

Referência 5 (pintor operário) � prova prática de conhecimen-
tos específicos e entrevista profissional de selecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 va-
lores.

A prova prática de conhecimentos específicos tem carácter elimi-
natório e consistirá na lixagem e pintura de uma janela dos estaleiros
municipais.

Esta prova terá a duração de 2 horas e será avaliada de acordo com
os seguintes parâmetros: 

a) Domínio de técnicas, ferramentas e materiais � coeficien-
te de ponderação 4;

b) Rapidez de execução � coeficiente de ponderação 3;
c) Qualidade de execução � coeficiente de ponderação 3.

A classificação nesta prova traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da fórmula:

4DT + 3RE + 3QE
C = ��������

10

em que:

C = classificação da prova;
DT = domínio de técnicas, ferramentas e materiais;
RE = rapidez de execução;
QE = qualidade de execução;
4, 3 e 3 = coeficientes de ponderação.

A entrevista profissional de selecção terá a duração máxima de
20 minutos e tem em vista avaliar de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, atendendo aos
parâmetros:

a) Experiência e qualificações profissionais;
b) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade.

A entrevista será classificada da seguinte forma:

Não favorável � 6 valores;
Favorável com reservas � 8 valores;
Favorável � 12 valores;
Bastante favorável � 16 valores;
Preferencialmente favorável �  20 valores.

A classificação final, traduzida numa escala de 0 a 20 valores, será
a média aritmética simples das duas provas.

Referência 6 (cabouqueiro operário) � prova prática de conhe-
cimentos específicos e entrevista profissional de selecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 valores.
A prova prática de conhecimentos específicos tem carácter elimi-

natório e consistirá na abertura de caboucos e remoção de materiais
de limpeza.

Esta prova terá a duração de 1 hora e será avaliada de acordo com
os seguintes parâmetros: 

a) Domínio de ferramentas e materiais � coeficiente de pon-
deração 4;

b) Rapidez de execução � coeficiente de ponderação 3;
c) Qualidade de execução � coeficiente de ponderação 3.

A classificação nesta prova traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da fórmula:

4DF + 3RE + 3QE
C = ��������

10

em que:

C = classificação da prova;
DF = domínio de ferramentas e materiais;
RE = rapidez de execução;
QE = qualidade de execução;
4, 3 e 3 = coeficientes de ponderação.

A entrevista profissional de selecção terá a duração máxima de
20 minutos e tem em vista avaliar de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, atendendo aos
parâmetros:

a) Experiência e qualificações profissionais;
b) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade.

A entrevista será classificada da seguinte forma:

Não favorável � 6 valores;
Favorável com reservas � 8 valores;
Favorável � 12 valores;
Bastante favorável � 16 valores;
Preferencialmente favorável �  20 valores.
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A classificação final, traduzida numa escala de 0 a 20 valores, será
a média aritmética simples das duas provas.

8.1 � Os critérios de avaliação das provas práticas de conheci-
mentos específicos e da entrevista profissional de selecção, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula, cons-
tam de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facul-
tadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento modelo tipo a fornecer pela
Secção de Recursos Humanos, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Benavente, Praça do Município, 2130-038 Benavente.
O requerimento, bem como os documentos que o devam acompa-
nhar, poderá ser entregue pessoalmente na Secção de Recursos Hu-
manos, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido
até ao termo do prazo fixado.

9.1 � Juntamente com os requerimentos os candidatos deverão
apresentar:

a) Documentos comprovativos dos requisitos constantes do
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e constantes no n.º 2 do presente aviso, os quais
são dispensados para admissão a concurso, com excepção
do exigido na alínea c) do n.º 2 do presente aviso, se o
candidato declarar no próprio requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontra relativamente a cada requisito
aí previsto;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

c) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contribu-
inte, bem como do cartão de eleitor, quando enviado pelo
correio;

d) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
de constituírem motivo de preferência legal, as quais serão
consideradas se devidamente comprovadas.

10 � A relação dos candidatos admitidos prevista no n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada
no edifício dos Paços do Município.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do mesmo diploma legal.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
realização dos métodos de selecção, nos termos previstos no arti-
go 34.º, n.º 2 e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-96 522

Aviso n.º 151/00

Concurso externo de ingresso para dois lugares de
condutor de máquinas pesadas e veículos especiais

Para os devidos efeitos se torna público que está aberto concurso
externo de ingresso, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publica-
ção do presente aviso no Diário da República, para provimento de
dois lugares de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, do
grupo de pessoal auxiliar, carreira de condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais, remunerado pelo índice 145 da escala indiciária para
as carreiras de regime geral da função pública, actualmente no valor
de 82 600$.

O concurso reger-se-á nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e, em conformidade com o disposto no seu arti-
go 27.º, se faz constar:

1 � Tipo de concurso � externo de ingresso.
2 � Vaga a preencher � para preenchimento de dois lugares do

grupo de pessoal auxiliar, categoria de condutor de máquinas pesadas
e veículos especiais do quadro desta Câmara Municipal.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido pelo prazo de
três meses a contar da data da publicação da lista de classificação final.

4 � Composição do júri:

Presidente � António José Ganhão, presidente da Câmara
Municipal.

Vogais efectivos:

Luís Miguel Silva Coalho do Rosário, vereador em regime
de permanência, que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.

Vítor Manuel Matias Cardoso, engenheiro técnico de má-
quinas de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da Câma-
ra Municipal.

António Manuel Vieira Pereira, encarregado de parques de
máquinas.

5 � Descrição de funções � as funções são as descritas na
alínea e), n.º 8 do Despacho do SEALOT n.º 30/88, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989 �
conduz máquinas pesadas de movimentação de terras ou gruas ou
veículos destinados à limpeza urbana e recolha de lixo, manobrando
também sistemas hidráulicos ou mecânicos complementares das
viaturas; zela pela conservação e limpeza das viaturas; verifica dia-
riamente os níveis de óleo e água e comunica as ocorrências anor-
mais detectadas nas viaturas; pode conduzir outras viaturas ligeiras
ou pesadas.

6 � Condições de admissão � serem possuidores dos requisitos
gerais de admissão, constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Requisitos especiais � serem possuidores da escolaridade obrigató-
ria de acordo com a idade do candidato e carta de condução adequada
(classe C).

7 � Candidaturas:
7.1 � Prazo � devem ser entregues até ao 10.º dia útil, a contar

da data da publicação do aviso de abertura no Diário da República.
7.2 � Forma � requerimento modelo tipo a fornecer pela Secção

de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Benavente.
7.3 � O requerimento de admissão é endereçado ao presidente da

Câmara Municipal, Paços do Município de Benavente.
7.4 � Pode ser remetido pelo correio com aviso de recepção ou

entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, que passará
recibo.

7.5 � O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes docu-
mentos:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias e carta de condução;

b) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contribu-
inte, bem como do cartão de eleitor, quando enviado pelo
correio;

c) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
de constituírem motivo de preferência legal, os quais serão
considerados se devidamente comprovados.

8 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos es-
pecíficos e entrevista profissional de selecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 va-
lores.

8.1 � A prova prática de conhecimentos específicos tem carácter
eliminatório e consistirá na remoção de talude de entulhos com bulldozer
e na limpeza urbana com carro de resíduos sólidos urbanos.

Esta prova terá a duração de 1 hora e será avaliada de acordo com
os seguintes parâmetros: 

a) Domínio técnico � coeficiente de ponderação 4;
b) Rapidez de execução � coeficiente de ponderação 3;
c) Qualidade de execução � coeficiente de ponderação 3.

A classificação nesta prova traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da fórmula:

4DT + 3RE + 3QE
C = ��������

10

em que:

C = classificação da prova;
DT = domínio técnico;
RE = rapidez de execução;
QE = qualidade de execução;
4, 3 e 3 = coeficientes de ponderação.

8.2 � A entrevista profissional de selecção terá a duração máxi-
ma de 20 minutos e tem em vista avaliar de forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, atenden-
do aos parâmetros:

a) Experiência e qualificações profissionais;
b) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade.
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A entrevista será classificada da seguinte forma:

Não favorável � 6 valores;
Favorável com reservas � 8 valores;
Favorável � 12 valores;
Bastante favorável � 16 valores;
Preferencialmente favorável �  20 valores.

8.3 � A classificação final, traduzida numa escala de 0 a 20 valo-
res, será a média aritmética simples das duas provas.

9 � Local de trabalho � área do município.
10 � Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o siste-

ma de classificação final, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solici-
tada.

11 � A relação dos candidatos admitidos prevista no n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada
no edifício dos Paços do Município.

12� Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do mesmo diploma legal.

13 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
realização dos métodos de selecção, nos termos previstos nos arti-
gos 34.º, n.º 2, 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-96 523

Aviso n.º 157/00

Concurso externo de ingresso
para um lugar de soldador operário

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho de 15 de Março de 2000, e na sequência do concurso aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 286, de
10 de Dezembro de 1999, foi nomeado para o lugar de soldador
operário o candidato Jorge Manuel Ribeiro dos Santos � 11,5 valo-
res.

Mais se torna público que o candidato nomeado deverá tomar posse
do lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

15 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-96 524

Aviso n.º 158/00

Concurso externo de ingresso
para um lugar de mecânico operário

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento
do despacho de 15 de Março de 2000, e na sequência do concurso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 286, de 10 de Dezembro de 1999, foi nomeado para o lugar de
mecânico operário o candidato Manuel Belmiro Monteiro �
12,3 valores.

Mais se torna público que o candidato nomeado deverá tomar posse
do lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

15 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-96 525

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Aviso

Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães:

Torna público que, por despacho do signatário, de 21 de Março
de 2000, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a)
do n.º 2 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado em re-
gime de substituição e por urgente conveniência de serviço, o téc-

nico superior de 1.ª classe, Dr. Milton Augusto Morais, para o car-
go de chefe de Divisão de Administração Geral, pelo período de seis
meses, com efeitos a partir de 29 de Março do corrente ano, nos
termos do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado
com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
devendo o nomeado tomar posse do referido cargo no prazo de
20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República.

22 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Eugénio Rodrigo
Cardoso de Castro. 06-1-28 243

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
15 de Março de 2000 do vereador do Pelouro de Recursos Humanos
e Formação, ao abrigo de competência delegada por despacho do
presidente da Câmara de 28 de Outubro de 1999, em matéria de pessoal
[artigo 68.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], se
encontra aberto o seguinte concurso interno de acesso geral, pelo prazo
de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente
aviso, para um lugar de arquitecto assessor principal.

2 � Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de Outu-
bro, e 109/96, de 1 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outu-
bro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Portaria n.º 147/99, de 17 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � O concurso é válido para a vaga acima referida, caducando
com o seu preenchimento.

4 � Requisitos especiais de admissão � ser arquitecto assessor, com
pelo menos três anos de serviço na respectiva categoria classificados
de Muito bom ou cinco anos classificados de Bom.

5 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � as candi-
daturas deverão ser formalizadas no prazo fixado através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora,
ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de
Recursos Humanos e Formação, e entregues pessoalmente nesta
Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou enviadas pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, contando neste
caso a data do registo, para Câmara Municipal de Évora, Praça do
Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República, em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

5.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão de curriculum vitae detalhado e
assinado pelo candidato.

5.2 � A falta dos documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.
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5.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

5.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
6 � Métodos de selecção � serão os seguintes os métodos de

selecção a utilizar:

Avaliação curricular, com carácter eliminatório, em que serão
avaliadas as aptidões profissionais dos candidatos na área para
que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo
currículo profissional, sendo classificados de 0 a 20 valores os
seguintes parâmetros:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a titulari-
dade do grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais do lugar posto a con-
curso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade para a qual o
concurso é aberto, bem como outras capacitações adequa-
das, com avaliação da sua natureza e duração;

d) Classificação de serviço.

Serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final
inferior a 9,5 valores.

7 � Composição do júri:

Presidente � Arquitecto António Bouça, director de departa-
mento.

1.º vogal efectivo � Arquitecta Filomena Monteiro, chefe de
divisão (a).

2.º vogal efectivo � Arquitecto Nuno Lopes, director de depar-
tamento.

1.º vogal suplente � Engenheiro José Barradas, director de
departamento.

2.º vogal suplente � Engenheiro Carvalho Chaves, chefe de
divisão.

(a) Vogal substituto do presidente nas suas faltas e impedimen-
tos.

8 � A relação de candidatos admitidos será afixada no edifício dos
Paços do Município, sendo os candidatos excluídos notificados nos
termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

9 � Aos candidatos interessados será facultado o acesso à acta da
reunião do júri onde constam os critérios de apreciação e pondera-
ção.

15 de Março de 2000. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, Jorge Manuel de Oliveira
Pinto. 03-1-29 664

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
de 15 de Março de 2000 do vereador do Pelouro de Recursos Hu-
manos e Formação, ao abrigo de competência delegada por despa-
cho do presidente da Câmara de 28 de Outubro de 1999, em maté-
ria de pessoal [artigo 68.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro], se encontra aberto o seguinte concurso interno de aces-
so geral, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da
publicação do presente aviso, para um lugar de técnico superior
principal.

2 � Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de Outu-
bro, e 109/96, de 1 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outu-
bro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Portaria n.º 147/99, de 17 de Fevereiro;

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � O concurso é válido para as vagas acima referidas, caducando
com o seu preenchimento.

4 � Requisitos especiais de admissão � ser técnico superior de
1.ª classe, com pelo menos três anos de serviço na respectiva cate-
goria classificados no mínimo Bom.

5 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � as candi-
daturas deverão ser formalizadas no prazo fixado através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora,
ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de
Recursos Humanos e Formação, e entregues pessoalmente nesta
Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou enviadas pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, contando neste
caso a data do registo, para Câmara Municipal de Évora, Praça do
Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República, em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

5.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão de curriculum vitae detalhado e
assinado pelo candidato.

5.2 � A falta dos documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

5.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

5.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
6 � Métodos de selecção � serão os seguintes os métodos de

selecção a utilizar:

Avaliação curricular, com carácter eliminatório, em que serão
avaliadas as aptidões profissionais dos candidatos na área para
que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo
currículo profissional, sendo classificados de 0 a 20 valores os
seguintes parâmetros:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a ti-
tularidade do grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais do lugar
posto a concurso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para a
qual o concurso é aberto, bem como outras capacitações
adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;

d) Classificação de serviço.

Entrevista profissional de selecção � será classificada de 0 a
20 valores, e serão avaliadas, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Motivação e interesses;
d) Qualificação e perfil para o cargo.

A entrevista profissional de selecção será pontuada da seguinte
forma:

a) Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
b) Bastante favorável � 14 a 15 valores;
c) Favorável com reservas � 10 a 13 valores;
d) Não favorável � inferior a 10 valores.
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A classificação dos candidatos (CL) resultará da média aritmética
simples entre a valoração obtida na avaliação curricular (AC) e a
entrevista profissional de selecção (EPS):

AC + EPS
CL = ����

2

Serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final
inferior a 9,5 valores.

7 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Rui Arimateia, chefe de divisão.
1.º vogal efectivo � Dr.ª Ludovina Grilo, técnico superior prin-

cipal (a).
2.º vogal efectivo � Dr.ª Antónia Raminhos, chefe de divisão.
1.º vogal suplente � Dr.ª Carmen Almeida, técnico superior

assessor principal.
2.º vogal suplente � Arquitecto Nuno Lopes, director de depar-

tamento.

(a) Vogal substituto do presidente nas suas faltas e impedimentos.
8 � A relação de candidatos admitidos será afixada no edifício dos

Paços do Município, sendo os candidatos excluídos notificados nos
termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

9 � Aos candidatos interessados será facultado o acesso à acta da
reunião do júri onde constam os critérios de apreciação e pondera-
ção, incluindo a respectiva fórmula classificativa.

15 de Março de 2000. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, Jorge Manuel de Oliveira
Pinto. 03-1-29 665

Aviso

Concurso externo de ingresso no quadro

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
15 de Março de 2000 do vereador do Pelouro de Recursos Humanos
e Formação, ao abrigo de competência delegada por despacho do
presidente da Câmara de 28 de Outubro de 1999, em matéria de pessoal
[artigo 68.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], se
encontra aberto concurso externo de ingresso no quadro de pessoal,
pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do
presente aviso, para um lugar de pedreiro do grupo de pessoal operário
qualificado.

2 � Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de Outu-
bro, e 109/96, de 1 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outu-
bro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Portaria n.º 146/99, de 27 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � O concurso é válido para a vaga acima referida, e para outras
que vierem a ocorrer no prazo de um ano contado a partir da data da
publicação da lista de classificação final.

4 � Conteúdo funcional � publicado pelo despacho n.º 1/90 da
SEALOT no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro
de 1990:

Aparelha pedra em grosso; executa alvenaria de pedra, tijolo ou
blocos de cimento, podendo também fazer o respectivo rebo-
co; procede ao assentamento de manilhas, tubos e cantarias;
executa muros e estruturas simples, com ou sem armaduras,
podendo também encarregar-se de armaduras muito simples;
executa outros trabalhos similares ou complementares dos
descritos; instrui ou supervisiona no trabalho de aprendizes ou
serventes que lhe estejam afectos.

5 � Remuneração, local e condições de trabalho:

Escalão 1, índice 130, vencimento mensal ilíquido de 74 100$.

O local de trabalho será a área do concelho de Évora, sendo as
condições de trabalho as genericamente vigentes para os funcionári-
os da administração local.

6 � Requisitos gerais de admissão � os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

6.1 � Requisitos especiais de admissão:

a) Possuir como habilitações literárias a escolaridade obrigató-
ria � 4.ª classe para nascidos antes de 31 de Dezembro de
1966, e 6.º ano de escolaridade para nascidos após aquela
data.

b) Possuir um ano de comprovada experiência profissional,
adequada ao exercício da profissão.

7 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � as candi-
daturas deverão ser formalizadas no prazo fixado através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora,
ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de
Recursos Humanos e Formação, e entregues pessoalmente nesta
Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou enviadas pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, contando neste
caso a data do registo, para Câmara Municipal de Évora, Praça do
Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República, em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

7.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, de documento autêntico ou
autenticado, comprovativo das habilitações literárias, e ainda decla-
ração relativa à experiência profissional adquirida de acordo com
alínea b) do ponto 6.1 do presente aviso.

7.2 � Os requerimentos de admissão deverão, ainda, ser acompa-
nhados da documentação que comprove os restantes requisitos gerais
exigidos no n.º 6 deste aviso, alíneas a), b), d), e) e f), podendo ser
substituídos por declaração no respectivo requerimento, sob compro-
misso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que o
candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos.

7.3 � A falta dos documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

7.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

7.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção � serão os seguintes os métodos de

selecção a utilizar:
1.ª fase:

Prova prática de conhecimentos, com carácter eliminatório, que,
tendo a duração de duas horas, consistirá das seguintes tarefas:

Execução de parede com tijolo de 11;
Salpisco e reboco (massas finas);

A prova prática de conhecimentos será classificada de 0 a
20 valores.
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Entrevista profissional de selecção � será classificada de 0 a
20 valores, e serão avaliadas, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Motivação e interesses;
d) Qualificação e perfil para a função.

A entrevista profissional de selecção será pontuada da se-
guinte forma:

a) Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
b) Bastante favorável � 14 a 15 valores;
c) Favorável com reservas � 10 a 13 valores;
d) Não favorável � inferior a 10 valores.

A classificação dos candidatos (CL) no final da 1.ª fase resultará da
média aritmética simples entre a valoração obtida na prova prática
de conhecimentos (PPC), e entrevista profissional de selecção (EPS),
de acordo com a seguinte fórmula:

PPC + EPS
CL = ����

2

Serão excluídos os candidatos que obtiverem na 1.ª fase classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

2.ª fase:

Exame médico de selecção � os candidatos que obtiverem nota
positiva na primeira fase dos métodos de selecção serão sub-
metidos a exame médico de selecção, sendo classificados de
Apto ou Não apto.

Os candidatos classificados como Não aptos serão excluídos.
9 � Composição do júri:

Presidente � Engenheiro José Barradas, director de departamen-
to.

1.º vogal efectivo � Engenheiro Rui Lourenço, chefe de divi-
são (a).

2.º vogal efectivo � Felisberto Gomes, chefe de secção.
1.º vogal suplente � Manuel Frangão, encarregado de pessoal

qualificado.
2.º vogal suplente � Josué Vieira, encarregado de pessoal quali-

ficado.

(a) Vogal substituto do presidente nas suas faltas e impedimentos.
10 � A relação de candidatos admitidos será afixada no edifício

dos Paços do Município, sendo os candidatos excluídos notificados
nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

11 � Aos candidatos interessados será facultado o acesso à acta da
reunião do júri onde constam os critérios de apreciação e ponderação
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa.

15 de Março de 2000. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, Jorge Manuel de Oliveira
Pinto. 03-1-29 666

Aviso

Concurso externo de ingresso no quadro

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
15 de Março de 2000 do vereador do Pelouro de Recursos Humanos
e Formação, ao abrigo de competência delegada por despacho do
presidente da Câmara de 28 de Outubro de 1999, em matéria de pessoal
[alínea a), n.º 2, do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro],
se encontra aberto concurso externo de ingresso no quadro de pessoal,
pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do
presente aviso, para um lugar de técnico estagiário (desempenho de
funções na área de educação) � uma vaga.

2 � Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de Outu-
bro, e 109/96, de 1 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outu-
bro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Portaria n.º 147/99, de 27 de Fevereiro.

3 � O concurso é válido para a vaga acima referida, e para outras
que vierem a ocorrer no prazo de um ano contado a partir da data da
publicação da lista de classificação final.

4 � Conteúdo funcional � encontra-se descrito genericamente no
mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

5 � Remuneração, local e condições de trabalho:

Escalão 1, índice 215, vencimento mensal ilíquido de 122 500$.

O local de trabalho será a área do concelho de Évora, sendo as
condições de trabalho as genericamente vigentes para os funcionári-
os da administração local.

6 � Requisitos gerais de admissão � os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

6.1 � Requisitos especiais de admissão � possuir como habilita-
ções literárias curso superior que não confira grau de licenciatura,
adequado ao exercício das funções.

7 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � as candi-
daturas deverão ser formalizadas no prazo fixado através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora,
ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de
Recursos Humanos e Formação, e entregues pessoalmente nesta
Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou enviadas pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, contando neste
caso a data do registo, para Câmara Municipal de Évora, Praça do
Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República, em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

7.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, de:

a) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Curriculum vitae detalhado e assinado pelo candidato.

7.2 � Os requerimentos de admissão deverão, ainda, ser acom-
panhados da documentação que comprove os restantes requisitos
gerais exigidos no n.º 6 deste aviso, alíneas a), b), d), e) e f), poden-
do ser substituídos por declaração no respectivo requerimento, sob
compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa
em que o candidato se encontra relativamente a cada um dos requi-
sitos.

7.3 � A falta dos documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.
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7.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

7.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção � serão os seguintes os métodos de

selecção a utilizar:
1.ª fase:

Prova escrita de conhecimentos � terá a duração de duas horas,
e abordará os seguintes temas:

Abordagem de temas relacionados com a educação, a juven-
tude, a animação cultural, e as competências das autarquias
locais no que respeita a estas matérias.

A prova será classificada de 0 a 20 valores, sendo elimina-
dos os candidatos que obtiverem classificação inferior a
9,5 valores.

Avaliação curricular, em que serão avaliadas as aptidões profis-
sionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto,
com base na análise do respectivo currículo profissional, sendo
classificados de 0 a 20 valores os seguintes parâmetros:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a titulari-
dade do grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais do lugar posto a con-
curso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade para a qual o
concurso é aberto, bem como outras capacitações adequa-
das, com avaliação da sua natureza e duração.

Entrevista profissional de selecção � será classificada de 0 a
20 valores, e serão avaliadas, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Motivação e interesses;
d) Qualificação e perfil para o cargo.

Os candidatos serão classificados de acordo com os seguintes
parâmetros:

a) Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
b) Bastante favorável � 14 a 15 valores;
c) Favorável com reservas � 10 a 13 valores;
d) Não favorável � inferior a 10 valores.

A classificação dos candidatos (CL) resultará da média aritmética
simples entre a valoração obtida na prova de conhecimentos (PC),
avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selecção (EPS):

PC + AC + EPS
CL = ������

3

São excluídos os candidatos que obtiverem na 1.ª fase classificação
inferior a 9,5 valores.

2.ª fase:

Exame médico de selecção � os candidatos que obtiverem nota
positiva na primeira fase dos métodos de selecção serão sub-
metidos a exame médico de selecção, sendo classificados de
Apto ou Não apto.

Os candidatos classificados como Não aptos serão excluídos.
9 � Composição do júri:

Presidente � Dr.ª Antónia Raminhos, chefe de divisão.
1.º vogal efectivo � Dr.ª Helena Ferro, técnica superiora de

2.ª classe (a).
2.º vogal efectivo � Dr.ª Maria de Lurdes Carrageta, educadora

de infância.
1.º vogal suplente � Dr.ª Florbela Fernandes, técnica superior

serviço social estagiária.
2.º vogal suplente � Dr.ª Cristina Roque, técnica superior prin-

cipal.

(a) Vogal substituto do presidente nas suas faltas e impedimen-
tos.

10 � A relação de candidatos admitidos será afixada no edifício
dos Paços do Município, sendo os candidatos excluídos notificados
nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

11 � Aos candidatos interessados será facultado o acesso à acta da
reunião do júri onde constam os critérios de apreciação e ponderação
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa.

15 de Março de 2000. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, Jorge Manuel de Oliveira
Pinto. 03-1-29 668

Aviso

Concurso externo de ingresso no quadro

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
17 de Março de 2000 do vereador do Pelouro de Recursos Humanos
e Formação, ao abrigo de competência delegada por despacho do
presidente da Câmara de 28 de Outubro de 1999, em matéria de pessoal
[artigo 68.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], se
encontra aberto concurso externo de ingresso no quadro de pessoal,
pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do
presente aviso, para três lugares de canalizador do grupo de pessoal
operário qualificado.

2 � Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de Outu-
bro, e 109/96, de 1 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outu-
bro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Portaria n.º 146/99, de 27 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � O concurso é válido para as vagas acima referidas, e para
outras que vierem a ocorrer no prazo de um ano contado a partir da
data da publicação da lista de classificação final.

4 � Conteúdo funcional � publicado pelo despacho n.º 1/90 da
SEALOT no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro
de 1990:

Executa canalizações em edifícios, instalações industriais e
outros locais, destinadas ao transporte de água ou esgotos;
corta e rosca tubos e solda tubos de chumbo, de plástico,
ferro, fibrocimento e materiais afins; executa redes de dis-
tribuição de água e respectivos ramais de ligação, assentando
tubagens e acessórios necessários; executa outros trabalhos
similares ou complementares dos descritos; instrui e super-
visiona no trabalho dos aprendizes e serventes que lhe es-
tejam afectos.

5 � Remuneração, local e condições de trabalho:

Escalão 1, índice 130, vencimento mensal ilíquido de 74 100$.

O local de trabalho será a área do concelho de Évora, sendo as
condições de trabalho as genericamente vigentes para os funcionári-
os da administração local.

6 � Requisitos gerais de admissão � os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.
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6.1 � Requisitos especiais de admissão:

a) Possuir como habilitações literárias a escolaridade obrigató-
ria � 4.ª classe para nascidos antes de 31 de Dezembro de
1966, e 6.º ano de escolaridade para nascidos após aquela
data.

b) Possuir um ano de comprovada experiência profissional,
adequada ao exercício da profissão.

7 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � as candi-
daturas deverão ser formalizadas no prazo fixado através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora,
ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de
Recursos Humanos e Formação, e entregues pessoalmente nesta
Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou enviadas pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, contando neste
caso a data do registo, para Câmara Municipal de Évora, Praça do
Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República, em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

7.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, de documento autêntico ou
autenticado, comprovativo das habilitações literárias, curriculum vitae
e ainda declaração relativa à experiência profissional adquirida de
acordo com  alínea b) do ponto 6.1 do presente aviso.

7.2 � Os requerimentos de admissão deverão, ainda, ser acompa-
nhados da documentação que comprove os restantes requisitos gerais
exigidos no n.º 6 deste aviso, alíneas a), b), d), e) e f), podendo ser
substituídos por declaração no respectivo requerimento, sob compro-
misso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que o
candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos.

7.3 � A falta dos documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

7.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

7.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção � serão os seguintes os métodos de

selecção a utilizar:
1.ª fase:

Prova prática de conhecimentos terá a duração de 20 minutos e
terá o seguinte programa:

Identificação de peças para canalização e montagem de um
ramal.

A prova de conhecimentos será avaliada de 0 a 20 valores
e terá carácter eliminatório.

Avaliação curricular, com carácter eliminatório, em que serão
avaliadas as aptidões profissionais dos candidatos na área para
que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo
currículo profissional, sendo classificados de 0 a 20 valores os
seguintes parâmetros:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a ti-
tularidade do grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais do lugar
posto a concurso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o de-
sempenho efectivo de funções na área de actividade
para a qual o concurso é aberto, bem como outras capa-
citações adequadas, com avaliação da sua natureza e
duração.

A classificação dos candidatos (CL) no final da 1.ª fase resultará da
média aritmética simples entre a valoração obtida na prova de
conhecimentos (PC), e avaliação curricular (AC):

PC + AC
CL = ����

2

Serão excluídos os candidatos que obtiverem na 1.ª fase classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

2.ª fase:

Exame médico de selecção � os candidatos que obtiverem nota
positiva na primeira fase dos métodos de selecção serão sub-
metidos a exame médico de selecção, sendo classificados de
Apto ou Não apto.

Os candidatos classificados como Não aptos serão excluídos.
São excluídos os candidatos que obtiverem classificação final inferior

a 9,5 valores.
9 � Composição do júri:

Presidente � Engenheiro Joaquim Costa, chefe de divisão.
1.º vogal efectivo � Engenheiro Nuno Feijão, engenheiro de

2.ª classe (*).
2.º vogal efectivo � Engenheira Paula Grenho, engenheiro de

2.ª classe.
1.º vogal suplente � Emílio Melro, chefe de secção.
2.º vogal suplente � António Maurício, encarregado pessoal

operário qualificado.

(*) Vogal substituto do presidente nas suas faltas e impedimentos.
10 � A relação de candidatos admitidos será afixada no edifício

dos Paços do Município, sendo os candidatos excluídos notificados
nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

11 � Aos candidatos interessados será facultado o acesso à acta da
reunião do júri onde constam os critérios de apreciação e pondera-
ção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respecti-
va fórmula classificativa.

17 de Março de 2000. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, Jorge Manuel de Oliveira
Pinto. 03-1-29 667

Aviso

Concurso externo de ingresso no quadro

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
20 de Março de 2000 do vereador do Pelouro de Recursos Humanos
e Formação, ao abrigo de competência delegada por despacho do
presidente da Câmara de 28 de Outubro de 1999, em matéria de pessoal
[alínea a), n.º 2, do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro],
se encontra aberto concurso externo de ingresso no quadro de pessoal,
pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do
presente aviso, para um lugar de tratador apanhador de animais do
grupo de pessoal auxiliar.

2 � Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de Outu-
bro, e 109/96, de 1 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outu-
bro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Portaria n.º 146/99, de 27 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � O concurso é válido para a vaga acima referida, e para outras
que vierem a ocorrer no prazo de um ano contado a partir da data da
publicação da lista de classificação final.

4 � Conteúdo funcional � publicado pelo despacho n.º 4/88 da
SEALOT no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril de 1989:

Procede à recolha de animais; cuida das instalações e dos ani-
mais ali internados; faz parte das brigadas de desinfecção e
desinfestação e auxilia o encarregado do canil.
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5 � Remuneração, local e condições de trabalho:

Escalão 1, índice 125, vencimento mensal ilíquido de 71 200$.

O local de trabalho será a área do concelho de Évora, sendo as
condições de trabalho as genericamente vigentes para os funcionári-
os da administração local.

6 � Requisitos gerais de admissão � os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

6.1 � Requisitos especiais de admissão � possuir como habilita-
ções literárias a escolaridade obrigatória: 4.ª classe para nascidos an-
tes de 31 de Dezembro de 1966, e 6.º ano de escolaridade para nas-
cidos após aquela data.

7 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � as candi-
daturas deverão ser formalizadas no prazo fixado através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora,
ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de
Recursos Humanos e Formação, e entregues pessoalmente nesta
Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou enviadas pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, contando neste
caso a data do registo, para Câmara Municipal de Évora, Praça do
Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República, em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

7.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, de documento autêntico ou
autenticado, comprovativo das habilitações literárias.

7.2 � Os requerimentos de admissão deverão, ainda, ser acom-
panhados da documentação que comprove os restantes requisitos
gerais exigidos no n.º 6 deste aviso, alíneas a), b), d), e) e f), poden-
do ser substituídos por declaração no respectivo requerimento, sob
compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa
em que o candidato se encontra relativamente a cada um dos requi-
sitos.

7.3 � A falta dos documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

7.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

7.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção � serão os seguintes os métodos de

selecção a utilizar:
1.ª fase:

Prova escrita de conhecimentos, com carácter eliminatório, que,
tendo a duração de 20 minutos, constará do seguinte:

Legislação � Decreto-Lei n.º 317/85, de 2 de Agosto.

A prova escrita de conhecimentos será classificada de 0 a
20 valores.

Entrevista profissional de selecção � será classificada de 0 a
20 valores, e serão avaliadas, numa relação interpessoal e de

forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Motivação e interesses;
d) Qualificação e perfil para a função.

A entrevista profissional de selecção será pontuada da se-
guinte forma:

a) Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
b) Bastante favorável � 14 a 15 valores;
c) Favorável com reservas � 10 a 13 valores;
d) Não favorável � inferior a 10 valores.

A classificação dos candidatos (CL) no final da 1.ª fase resultará
da média aritmética simples entre a valoração obtida na prova es-
crita de conhecimentos (PEC), e entrevista profissional de selecção
(EPS):

PEC + EPS
CL = �����

2

Serão eliminados os candidatos que obtiverem na primeira fase
classificação inferior a 9,5 valores.

2.ª fase:

Exame médico de selecção � os candidatos que obtiverem nota
positiva na primeira fase dos métodos de selecção serão sub-
metidos a exame médico, sendo classificados de Apto ou Não
apto.

Os candidatos classificados como Não aptos serão eliminados.
9 � Composição do júri:

Presidente � Engenheiro Joaquim Costa, chefe de divisão.
1.º vogal efectivo � Engenheiro Manuel Cordeiro, engenheiro

de 2.ª classe (a).
2.º vogal efectivo � Engenheiro Nuno Feijão, engenheiro de

2.ª classe.
1.º vogal suplente � Engenheira Paula Cordeiro, engenheira de

2.ª classe.
2.º vogal suplente � António Castanho, encarregado de parque

de máquinas.

(a) Vogal substituto do presidente nas suas faltas e impedimen-
tos.

10 � A relação de candidatos admitidos será afixada no edifício
dos Paços do Município, sendo os candidatos excluídos notificados
nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

11 � Aos candidatos interessados será facultado o acesso à acta da
reunião do júri onde constam os critérios de apreciação e ponderação
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa.

20 de Março de 2000. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, Jorge Manuel de Oliveira
Pinto. 03-1-29 669

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador do Pelouro de Recursos Humanos, datado de 22 de Março
de 2000, foi nomeado, por transferência, nos termos do disposto no
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
para o quadro de pessoal desta autarquia o arquitecto assessor principal,
Joaquim Emílio dos Santos Tenreiro, funcionário da Comissão de
Coordenação da Região Alentejo.

O prazo de aceitação é de 20 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)

23 de Março de 2000. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, Jorge Manuel de Oliveira
Pinto. 03-1-29 662

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador do Pelouro de Recursos Humanos, datado de 23 de Março
de 2000, foi nomeado, por transferência, nos termos do disposto no
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artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
para o quadro de pessoal desta autarquia o assistente administrativo
principal, Rui Manuel Grilo Letras, funcionário da Câmara Municipal
de Vila Viçosa.

A referida nomeação produzirá efeitos desde o dia 1 de Abril de
2000. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

23 de Março de 2000. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, Jorge Manuel de Oliveira
Pinto. 03-1-29 663

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso

Para os devidos efeitos torno público que, por meu despacho, datado
de 14 de Março de 2000, e na sequência do concurso aberto por aviso
n.º 43/99, de 18 de Novembro, foi nomeada, para o lugar de assistente
administrativo especialista, Cristina Maria Silva Aguilar Costa,
1.ª classificada no concurso oportunamente realizado.

Mais se torna público que a nomeada deverá aceitar a nomeação
no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

16 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria de
Brito Fortunato. 10-1-96 526

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Aviso de nomeação

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara datado
de 27 de Março de 2000 foram nomeados, provisoriamente, nos
termos do n.º 1, artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, os seguintes candidatos:

António João Cunha Mota � operário qualificado � jardinei-
ro, 4.º classificado no respectivo concurso.

Manuel Pimenta Nogueira � operário semi-qualificado � can-
toneiro, 2.º classificado no respectivo concurso.

As listas de classificação final, devidamente homologadas, foram
afixadas no Sector de Pessoal em 22 de Novembro de 1999.

Mais se torna público que os candidatos deverão aceitar a nomea-
ção do lugar para que foram nomeados no prazo de 20 dias imediatos
ao da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

28 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Santinho Pacheco. 5-1-29 130

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 36

Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 16 de Março de 2000,
foi nomeada em regime de substituição, por um período de seis
meses a assistente administrativa especialista Maria José Delgado
Vasques, para o lugar de chefe de secção na chefia da subunidade
administrativa do Departamento de Cultura, Educação Desporto e
Acção Social.

A presente nomeação é efectuada ao abrigo do artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de Setembro, e a nomeada deverá
comparecer para assinar o termo de aceitação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação no presente aviso no Diário da Repú-
blica.

20 de Março de 2000. � O Vereador do Pelouro de Administração
e Finanças, Daniel Umbelino Rodrigues Costa. 10-1-96 528

Aviso n.º 40

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico superior de 1.ª classe � arquitecto

Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 21 de Março de 2000,
foi nomeada para técnico superior de 1.ª classe, a primeira e única
candidata no concurso acima referenciado Cristina Maria Vieira
Rodrigues A. Resende, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro a ser remune-
rada pelo escalão 1, índice 460 a que corresponde o vencimento
de 262 100$.

A nomeada deverá comparecer para assinar o termo de aceitação
no prazo de 20 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

21 de Março de 2000. � O Vereador do Pelouro de Administração
e Finanças, Daniel Umbelino Rodrigues Costa. 10-1-96 527

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Concurso externo, de ingresso,
para agente técnico agrícola de 2.ª classe

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e no uso da competência que me foi delegada
em matéria de gestão de recursos humanos, pelo despacho n.º 151/
P/99, publicado no Boletim Municipal, n.º 297, suplemento, de
28 de Outubro de 1999, faço público que, pelo prazo de 20 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, se encontra aberto concurso externo, de ingresso,
para a categoria de agente técnico agrícola de 2.ª classe, do grupo
de pessoal técnico profissional, com vista o provimento de
13 lugares, do quadro de pessoal do município de Lisboa, publicado
no apêndice n.º 66, 2.ª série, do Diário da República,  n.º 126, de
31 de Maio de 1999.

2 � Conteúdo funcional � funções de natureza executiva de
aplicação técnica com base no conhecimento ou adaptação de méto-
dos e processos, enquadrados em directivas bem definidas, exigindo
conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de um
curso técnico-profissional.

3 � Área funcional � agricultura.
4 � Prazo de validade � o concurso é válido pelo período de

seis meses, a contar da data da publicitação da lista de classificação
final.

5 � Local, condições de trabalho e vencimento:
5.1 � O local de trabalho situa-se na circunscrição do município

de Lisboa.
5.1.1 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as

genericamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da
administração local.

5.2 � O vencimento resultará da aplicação do anexo III, Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Requisitos de admissão:
6.1 � Requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício das funções e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais:
6.2.1 � Possuir curso tecnológico, curso das escolas profissionais,

curso que confira certificado de qualificação profissional de nível III,
definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das Comunidades
Europeias, de 16 de Julho de 1985, ou curso equiparado.

7 � Métodos de selecção:
7.1 � Avaliação curricular em que serão considerados os factores

de habilitação académica, formação profissional e experiência
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profissional. Prova de conhecimentos de carácter específico sob a
forma escrita, de natureza teórica, com duração de uma hora e não
terá carácter eliminatório e exame médico com carácter eliminatório.

1 � Prova de conhecimentos (PC) (0.3)
1.1 � A prova será classificada de 0 a 20 valores e incidirá sobre

questões relativas a:

Agricultura geral;
Técnicas de jardinagem;
Silvicultura.

Constantes da seguinte bibliografia recomendada:

Cerqueira, Joaquim M. C., 1982, Agricultura Geral, I e II volu-
me, Col. Agros.

Titchmarsh, Alan, 1996, Técnicas de Jardinagem, Publicações
Europa-América.

Éliard, Jean-Louis, 1988, Manual Geral de Agricultura, Publi-
cações Europa-América.

Fabião, António Manuel D., 1996, Árvores e Florestas, Publica-
ções Europa-América.

2 � Avaliação curricular (AC) (0.7) � os factores curriculares são
valorizados na escala de 0 a 20, apurando-se a pontuação, pela média
aritmética com as respectivas ponderações:

2.1 � Na habilitação académica de base (HAB) � com a pondera-
ção de (0,5) será considerada a nota final do curso adequado ao lugar
a prover. O documento comprovativo do requisito habilitacional
deverá estar em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 404/98, de 18 de Dezembro.

2.2 � Na formação profissional (FP) � com a ponderação de (0,3)
será considerado o número até 10, de cursos de reciclagem, formação
e especialização (CF) e também o número até 10, de conferências,
congressos e seminários (CS), com relevância para o desempenho da
função.

FP = 5 + (1.2 * CF + .3 * CS)

2.3 � Na experiência profissional (EP) � com a ponderação de
(0,2) será considerado um ponto por cada ano de desempenho efec-
tivo de funções, até ao máximo de 10 anos, em:

Áreas de actividade ligadas ao presente concurso (AA);
Em autarquias (Aut);
Outras experiências profissionais (OEP).

EP = 5 + (1.0 * AA + 3 * Aut + .2 * OEP)

A avaliação curricular será calculada mediante a seguinte fórmula:

AC = 0,5 * HAB + 0,3 * FP + 0,2 * EP

2 � Exame médico de selecção � nos termos do n.º 2 do arti-
go 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os exames médi-
cos de selecção dos candidatos serão realizados pela DMT da CML a
fim de avaliar as condições físicas e psíquicas dos candidatos, e
determinar a sua aptidão para o exercício da função. Tem sempre
carácter eliminatório.

8 � Classificação final:
8.1 � A classificação final, traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valo-

res, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior
a 10 valores, considerando-se como tal e por arredondamento, as
classificações inferiores a 9,5 valores.

8.2 � A classificação final resultará da seguinte fórmula:

CF = 0,3 × PC + 0,7 × AC
em que:

CF = classificação final;
PC = provas de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

Em caso de igualdade de classificação, preferem sucessivamente, os
candidatos nos termos do n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, em caso de continuar a existir situação de empate, preferem-se
os candidatos com maior tempo de experiência profissional, melhor
classificação na habilitação académica, melhor classificação formação
profissional, e de mais idade.

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento elaborado em folhas normalizadas, brancas ou de cores
pálidas, de formato A4, ou papel contínuo, dirigido ao presidente
da Câmara Municipal de Lisboa e entregue pessoalmente no De-

partamento de Gestão de Recursos Humanos, sito na Avenida da
República, 21, 1050-185 Lisboa, ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, para a morada indicada, até ao termo do prazo
fixado.

9.1.1 � Do requerimento de admissão, a apresentar nos moldes e
com o teor do anexo n.º 1 ao presente aviso, deverá ser acompanha-
do dos documentos seguintes:

a) Curriculum vitae detalhado, do qual deve constar a identifi-
cação pessoal, habilitações literárias, formação e experiên-
cia profissional e quaisquer elementos que o candidato
entenda mencionar, por considerar relevantes para a apre-
ciação do seu mérito ou constituir motivo de preferência
legal, juntando prova dos mesmos;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso, referidos no n.º 6.1 do presente
aviso (fotocópia do bilhete de identidade, documento
comprovativo do documento dos deveres militares ou do
serviço cívico, quando obrigatório, certificado do registo
criminal e certificado de sanidade para o exercício de fun-
ções públicas, emitido pela autoridade sanitária da respecti-
va área de residência);

c) Documento comprovativo das habilitações literárias profis-
sionais (original ou fotocópia autenticada pelo notário, quan-
do remetida pelo correio, de acordo com a parte final do
n.º 9.1 ou, ainda, fotocópia cuja autenticidade seja confir-
mada no Departamento de Gestão de Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Lisboa, no acto da entrega da
candidatura, contra a apresentação do original, ou da foto-
cópia autenticada pelo notário, nos termos do Decreto-Lei
n.º 48/88, de 17 de Fevereiro).

9.1.2 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea b) do n.º 9.2, desde que os candidatos declarem, no requerimento,
sob compromisso de honra e por alíneas separadas, a situação precisa
em que se encontram, relativamente a cada um dos requisitos gerais
de admissão.

9.1.3 � Os funcionários e agentes ao serviço da Câmara Munici-
pal de Lisboa, estão dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos referidos na parte final da alínea a) do ponto 9.1.1,
sempre que os mesmos se encontrem  nos respectivos processos in-
dividuais, no Departamento de Gestão de Recursos Humanos. Para
tanto, deverão fazer essa menção, relativamente a cada caso.

10 � As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos da
lei.

11 � A lista de candidatos e excluídos, será afixada no Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos e a notificação dos candida-
tos excluídos será feita nos termos dos artigos 33.º e 34.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, respectivamente, e a
publicitação da lista de classificação final nos termos do artigo 40.º,
n.º 1, do mesmo diploma, com a ressalva da publicação de aviso, se
for caso disso, ser feita no Diário da República, 3.ª série.

12 � Composição do júri:
12.1 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Chefe de divisão, engenheiro Fernando Xavier
Tavares da Mata � DMAEV.

Vogais efectivos � Engenheiras agrónomas de 1.ª classe, Maria
dos Prazeres Claro Ribeiro � DEV, e Maria Alexandra Ribeiro
Berger Ioucas � DMAE.

Vogais suplentes � Engenheiro técnico agrícola especialista
principal, José Albertino dos Reis � DMAEV, e engenheiro
silvicultor de 2.ª classe, Joaquim António Coronha Almeida
Brioso (Dep. Ambiente).

12.2 � O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.

13 � Quaisquer esclarecimentos relativos ao presente concurso
serão prestados durante o horário de expediente, no Departamento
de Gestão de Recursos Humanos, sito na Avenida da República, 21,
1050-185 Lisboa (telefone: 3541000).

3 de Janeiro de 2000. � Por delegação do Presidente, a Vereadora
da Área de Gestão de Recursos Humanos, Margarida Magalhães.

ANEXO N.º 1

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa:

(Nome) �, (estado civil) �, profissão �, portador do bilhete de
identidade n.º �, emitido em �/�/� pela Direcção dos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa (ou Delegação dos Serviços de Iden-
tificação Civil de � 1 ou, ainda, Conservatória do Registo Civil � 2),
com o número de contribuinte  �, residente em � (rua, número de
polícia, andar, localidade e código postal), com o telefone n.º �, vem
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junto de V. Ex.ª apresentar a sua candidatura ao concurso externo, de
ingresso, para agente técnico agrícola de 2.ª classe, do grupo do pes-
soal técnico-profissional a que se refere o aviso publicado no Diário
da República, n.º �, 3.ª série, de �/�/�, declarando por sua honra,
em relação às alíneas a), b), d), e) e f) do ponto 6.1 do aviso de
abertura do concurso:

a) Ter nacionalidade �;
b) Ter � anos de idade;
d) Ter cumprido (referir a situação relativa a cada caso: deve-

res militares 3, serviço militar ou serviço cívico, obrigatóri-
os) 4, ou não estar abrangida pela obrigatoriedade do cum-
primento dos deveres militares (tratando-se de concorrente
do sexo feminino);

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata 5;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício das funções e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

Pede deferimento.

Lisboa, � de � de 2000.
(Assinatura do requerente.)

1 Porto ou Coimbra.
2 Outras localidades.
3 Quando se trate de recenseado (nos termos da lei do recensea-

mento militar).
4 Consoante e quando seja o caso.
5 Quando seja o caso. 4-1-007 487

Aviso

Despachos da vereadora da área de Gestão de Recursos Humanos
(delegação de 29 de Janeiro de 1998, Boletim Municipal,
n.º 206, de 29 de Janeiro de 1998):

De 8 de Março:

Manuel Jorge Pereira Amor da Silva, Joaquim António Monteiro,
Carlos Alberto Freitas da Rocha, Domingos Joaquim da Costa
Fernandes, João Carlos da Silva Moura, Hélder António Reis
Alexandre Pereira, canalizadores, do grupo de pessoal operário
qualificado � nomeados, precedendo concurso, nos termos do
n.º 2 do artigo 14.º e n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, adaptado à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado com o
n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, canalizadores principais, do grupo de pessoal operário
qualificado, do quadro de pessoal deste Município.

De 14 de Março:

João Carlos de Jesus Leite Braga, a exercer funções equiparadas a
desenhador de 2.ª classe do grupo de pessoal técnico profissional,
com contrato de trabalho a termo certo � nomeado, precedendo
concurso nos termos do n.º 1 do artigo 3.º, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 256/98, de 14 de Agosto, n.º 2 do artigo 5.º, con-
jugados com o n.º 1 do artigo 6.º, todos do Decreto-Lei n.º 195/97,
de 31 de Julho, com referência à alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º,
alínea e) do n.º 2 do artigo 20.º e artigo 30.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à Administração Local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, desenhador de
2.ª classe, do grupo de pessoal técnico profissional, do quadro de
pessoal deste Município.

Ana Luísa Esteves Loureiro, a exercer funções equiparadas a técni-
ca profissional (comunicação social) de 2.ª classe, do grupo de
pessoal técnico profissional, com contrato de trabalho a termo
certo � nomeada, precedendo concurso nos termos do n.º 1 do
artigo 3.º, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 256/98, de 14 de
Agosto, n.º 2 do artigo 5.º, conjugados com o n.º 1 do artigo 6.º,
todos do Decreto-Lei n.º 195/97, de 31 de Julho, alínea d) do
n.º 1 do artigo 6.º e alínea e) do n.º 2 do artigo 20.º, todos do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à Ad-
ministração Local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, técnica profissional (comunicação social) de 2.ª classe,
do grupo de pessoal técnico profissional, do quadro de pessoal
deste Município.

29 de Março de 2000. � Por Subdelegação do Chefe de Divisão, o
Chefe de Repartição de Recrutamento e Selecção, Arsénio António
Macedo. 4-1-007 488

Aviso

Reclassificação profissional

Por despacho de 9 de Março de 2000, da vereadora da Área
de Gestão de Recursos Humanos (delegação de 29 de Janeiro
de 1999,  Boletim Municipal, n.º 206, de 29 de Janeiro de
1998):

Maria Demetilia Martins Teodoro Figueiredo, assistente administra-
tiva, reclassificada profissionalmente, nos termos do artigo 51.º do
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, para a categoria de técni-
ca superior (sociologia) de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico
superior deste Município.

Florbela Carvalho Simões Paredes, assistente administrativa,
reclassificada profissionalmente, nos termos do artigo 51.º do
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, para a categoria de técni-
ca superior (relações internacionais) de 2.ª classe, do grupo de pessoal
técnico superior deste Município.

29 de Março de 2000. � Por Subdelegação do Chefe de Divisão, o
Chefe de Repartição de Recrutamento e Selecção, Arsénio António
Macedo. 4-1-007 489

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso

Faz-se público que, em conformidade com os despacho do presi-
dente da Câmara Municipal de 18 de Fevereiro e 16 de Março de 2000,
foi efectuada a reclassificação da funcionária abaixo identificada:

Áurea do Amparo Trindade Rei Rodrigues Pereira, chefe de
secção em chefe de repartição, índice 460.

O candidato referido deverá aceitar a nomeação, no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

22 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Silvano. 10-1-96 530

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
técnico profissional de 2.ª classe de construção civil, do
grupo de pessoal técnico-profissional.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
vice-presidente de 18 de Fevereiro de 2000, se encontra aberto, pelo
prazo de 20 dias úteis, contados a partir da data da publicação no
Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento
de um técnico profissional de 2.ª classe de construção civil, do grupo
de pessoal técnico-profissional.

2 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

2.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a
concurso os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico

quando obrigatórios;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

2.2 � Requisitos especiais � os candidatos deverão possuir curso
técnico-profissional na área de construção civil ou equiparado nos
termos da alínea d) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
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3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta a
concurso e cessa com o seu preenchimento.

4 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e
412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � as funções descritas no despacho da
SEALOT n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23,
de 27 de Janeiro.

6 � Local, condições de trabalho e vencimento:
6.1 � O local de trabalho situa-se na área do concelho de Nisa.
6.2 � As condições de trabalho e as demais regalias são as generi-

camente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da adminis-
tração local.

6.3 � O vencimento será correspondente ao escalão 1 da catego-
ria de técnico profissional de 2.ª classe da carreira de construção civil,
ou seja, 108 300$.

7 � Forma de apresentação das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Nisa, em papel
de formato A4, entregue pessoalmente na Secção de Recursos
Humanos desta Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, no prazo
fixado no n.º 1 deste aviso, com a assinatura reconhecida, nos termos
legais, onde indicarão a identificação completa (nome, filiação,
naturalidade, data de nascimento, estado civil, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número de
contribuinte, residência completa e telefone) e identificação do
concurso.

7.2 � Com os requerimentos deverão ser apresentados os seguin-
tes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, do qual conste a identificação
pessoal, habilitações literárias, experiência profissional e
quaisquer circunstâncias que possam influir na apreciação do
seu mérito ou constituir motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri do concurso
se devidamente comprovadas;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso, referidos no n.º 2 deste aviso;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias (origi-
nal ou fotocópia autenticada) e, bem assim, fotocópias do
bilhete de identidade e do cartão do número fiscal de contri-
buinte.

7.3 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea b) do n.º 7.2 deste aviso, à excepção do certificado de habilita-
ções literárias, que acompanhará o requerimento de candidatura, desde
que os candidatos declarem, no requerimento de candidatura ao
concurso, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos de admissão
referidos no n.º 2.1 deste aviso.

8 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.

9 � Métodos de selecção:
9.1 � A selecção dos candidatos será efectuada através de:

Prova de conhecimentos escrita de natureza teórica, com carác-
ter eliminatório, e avaliação curricular, também com carácter
eliminatório.

9.1.1 � A prova escrita de natureza teórica versará sobre:

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março � regime jurídico de
empreitadas e obras públicas, alterado pela Lei n.º 163/99, de
14 de Setembro;

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro � regime jurídico
da urbanização e da edificação;

Questões de carácter prático relacionados com as funções a
exercer;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro �
Código do Procedimento Administrativo;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 413/
93, de 23 de Dezembro � Estatuto Disciplinar dos Funcio-
nários e Agentes da Administração Central, Regional e Lo-
cal;

Lei n.º 169/99, de 18 de Dezembro � regime jurídico do funci-
onamento dos órgãos do município e das freguesias;

Carta Deontológica do serviço público, aprovada pela Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 18/93, de 17 de Março.

9.1.2 � A prova de conhecimentos tem a duração máxima de uma
hora e trinta minutos.

9.1.3 � Esta prova tem carácter eliminatório para os candidatos
que obtenham classificação inferior a 10 valores, considerando-se

como tal e por arredondamento as classificações inferiores a 9,5 va-
lores.

9.2 � Avaliação curricular � a avaliação curricular visa avaliar as
aptidões profissionais dos candidatos na área para que o concurso é
aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional. Tem
carácter eliminatório e será classificado de 0 a 20 valores.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solici-
tada.

11 � Classificação final � a classificação final traduzir-se-á na
escala de 0 a 20 valores, sendo excluídos os candidatos que obtenham
classificação inferior a 10 valores, considerando-se como tal e por
arredondamento as classificações inferiores a 9,5 valores, e será
avaliada de acordo com a seguinte fórmula:

CF = 2 (prova de conhecimentos) + AC/3

12 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente do júri � Engenheiro António Manuel Farto Barrento
Charneco, chefe da Divisão de Obras Municipais.

Vogais efectivos � Adelino José Carita Serra, fiscal municipal
especialista, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos, e Nazaré Dinis Rufino Carrilho Valente,
assistente administrativo principal.

Vogais suplentes � Vítor Manuel Reizinho Pinheiro, fiscal
municipal principal, e Maria da Conceição dos Anjos Rovisco
Moura, assistente administrativo principal.

13 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
classificação final, serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

15 � O local, a data e hora destinados à aplicação dos métodos de
selecção serão oportunamente comunicados aos candidatos, nos termos
e nas formas previstas nelas.

8 de Março de 2000. � O Vice-Presidente, Francisco de Jesus
Paixão. 10-1-96 532

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
cinco lugares de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do
presidente da Câmara de 23 de Março de 2000, foram nomeados
para os lugares de assistente administrativo principal os seguintes
candidatos:

Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves;
Maria da Conceição Araújo Pacheco;
Sérgio da Costa Gonçalves;
José António Pacheco Mendonça;
Ana Isabel Raposo Medeiros Costa.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a aceitar os lugares
no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República.

23 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, José Carlos
Barbosa Carreiro. 10-1-96 533

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Despacho rectificativo n.º 24/P/2000

Nomeação de directores de departamento,
em regime de substituição

Por meu despacho de 29 de Outubro de 1999 renovei com efeitos
desde 4 de Outubro de 1999, e na sequência da entrada em vigor do
novo quadro de pessoal da autarquia, as comissões de serviço do
director do Departamento Técnico, arquitecto Francisco José Caldeira
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Duarte e do director do Departamento de Administração Geral,
licenciado em Direito, Sérgio dos Anjos Amargar.

Porque aquele despacho deveria referir nomeações e não renova-
ções, encontra-se ferido de ilegalidade pelo que procedi, nos termos
do artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo, à sua
rectificação, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:

«Nomeio, em regime de substituição e por urgente conveniência
de serviço, com efeitos reportados a 4 de Outubro de 1999, ao abrigo
das disposições conjugadas dos artigos 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, e 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o
arquitecto Francisco José Caldeira Duarte como director do Departa-
mento Técnico e o licenciado em Direito, Sérgio dos Anjos Amargar
como director do Departamento de Administração Geral».

1 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho. 10-1-96 534

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Aviso

Reclassificação de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho datado
de 13 de Março de 2000, no uso da competência conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi reclassificado profissionalmente, nos termos do arti-
go 51.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, o seguinte funci-
onário:

Carlos Alberto Lopes Vieira � actualmente com a categoria de
operador de estações elevatórias para a categoria de leitor
cobrador de consumos.

O funcionário em causa deverá tomar posse na nova categoria, no
prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso.

21 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, David Pereira
Catarino. 10-1-96 535

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
15 de Março de 2000, e ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aceitei a transferência do
funcionário António Carlos de Jesus Ferreira, técnico superior de
1.ª classe (veterinário), pertencente ao quadro da Direcção Regional
de Agricultura da Beira Interior, para idêntico lugar do quadro de
pessoal desta autarquia.

Mais se torna público que o referido funcionário deverá aceitar o
lugar no prazo de 20 dias após a publicação do presente aviso.

15 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Eduardo Men-
des de Brito. 10-1-96 538

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 21 de Março de 2000, foi nomeado para o
lugar de sonoplasta o candidato, Vítor Nuno Grave Canhita, na se-
quência do concurso externo de ingresso, aberto por aviso publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 223, de 23 de Setembro de
1999.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias após a publi-
cação do presente aviso no Diário da República. [Processo isento de
visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 114.º,
n.º 1, alínea b) da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

23 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, João Manuel
Rocha Silva. 10-1-96 539

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Novembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público que a
Câmara Municipal de Sesimbra emitiu, em 21 do mês em curso, o
alvará de loteamento n.º 2/2000, em nome de LISOP � Sociedade
de Serviços e Investimentos e Comércio de Imóveis Imobiliários, L.da,
com sede na Rua de Alfredo Guisado, lote 382 E, 1.º, B, em Lisboa,
contribuinte n.º 501193138, através do qual é licenciado o loteamento
e as respectivas obras de urbanização, que incidem sobre o prédio sito
no lugar de Palames, freguesia de Sesimbra (Castelo), deste concelho,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o
n.º 7394, da freguesia do Castelo e inscrito na matriz da mesma
freguesia sob o artigo 114.º, da secção Z.

Área abrangida pelo plano director municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:

Área total do prédio � 99 000 m2;
Área a lotear � 54 641 m2;
Área sobrante � 44 359 m2;
Área dos lotes � 8605 m2;
Área total de construção � 10 209,80 m2;
Número de lotes � 52, com a área de 130 m2 a 34 221 m2;
Número de pisos máximo � três;
Número de fogos total � 82;
Número de lotes para habitação � 50;
Número de lotes para com/ser. � um;
Número de lotes para equipamento � um;
Área de cedência para o domínio público municipal �

11 815 m2;
Finalidade � arruamentos, passeios, estacionamentos e acessos,

de acordo com a planta arquivada nos serviços da Câmara
Municipal.

Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de
sete meses.

22 de Fevereiro de 2000. � O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 10-1-96 540

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 17-RRH/2000

Concurso externo geral de ingresso para provimento
de um lugar de operário na carreira de electricista

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal de Silves datado de 1 de Março de
2000, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
de publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série,
concurso externo geral de ingresso para provimento de um lugar de
operário na carreira de electricista dos oito existentes no quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Silves.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, 248/85, de 15 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 247/87, de 12 de Junho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � Prazo de validade do concurso � é válido pelo prazo de um
ano.

4 � Conteúdo funcional � o constante do despacho do SEALOT
n.º 1/90, de 27 de Janeiro de 1990, nomeadamente, instala, conserva
e repara circuitos e aparelhagem eléctrica; guia frequentemente a sua
actividade por desenhos, esquemas ou outras especificações técnicas,
que interpreta, cumpre com as disposições legais relativas às
instalações de que trata, entre outros.

4.1 � Área funcional � execução de tarefas de instalações, con-
servação e reparação de circuitos de aparelhagem electrónica.

5 � Local de trabalho � área do município de Silves.
5.1 � Serviço a que se destina � Divisão de Obras Municipais.
6 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao escalão

1, índice 130, nos termos do Decreto-Lei n.º 412/98, de 30 de De-
zembro � 74 100$.

7 � Condições de trabalho e demais regalias � as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração
local.
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8 � Requisitos gerais de admissão � são os constantes do arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

9 � Requisitos especiais � poderão candidatar-se ao concurso os
indivíduos que possuam escolaridade obrigatória e comprovada for-
mação ou experiência profissional adequada ao exercício da respecti-
va profissão, de duração não inferior a dois anos, de acordo com o
n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro.

10 � Formalização de candidaturas:
10.1 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura medi-

ante requerimento, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Silves,
o qual, bem como a documentação que o deve acompanhar, poderá
ser entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal, ou remetido pelo
correio, mediante carta registada com aviso de recepção, expedida
até ao prazo fixado para o seguinte endereço: Câmara Municipal de
Silves, Praça do Município, 8300-117 Silves, devendo do requerimento
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, número de contribuinte,
filiação, naturalidade, data de nascimento, estado civil,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu, residência completa, código postal e
número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa

menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais só serão
tidos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

10.2 � O requerimento de admissão a concurso deverá, sob pena
de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-
cias referidas na alínea d) do número anterior;

c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 8 do pre-
sente aviso.

10.3 � A apresentação da documentação mencionado na alínea d)
do número anterior é temporariamente dispensada, desde que o can-
didato declare no requerimento, sob compromisso de honra, em
alíneas separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

10.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

11 � Métodos de selecção e factores de ponderação:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Programa das provas:
11.1.1 � Prova prática de conhecimentos, consistirá na instala-

ção e reparação de circuitos e aparelhagem eléctrica.
11.2 � Entrevista profissional de selecção, igualmente classifica-

da de 0 a 20 valores, terá em vista avaliar, numa relação interpessoal
e por forma objectiva e sistemática, as aptidões pessoais e profissio-
nais dos candidatos mediante ponderação de parâmetros adequados e
será obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

a + b + c + d
EPS = ������

4

em que:

a = conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover;
b = capacidade de comunicação;
c = sentido de responsabilidade;
d = motivação demonstrada em relação ao desempenho do car-

go a prover.

11.2.1 � Cada um destes parâmetros será valorizado de acordo com
a seguinte tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � 16 a 19 valores;
Favorável � 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � 8 a 11 valores;
Não favorável � até 7 valores.

12 � Classificação final � será resultante da média aritmética
simples da soma das pontuações da prova prática de conhecimentos
e da entrevista profissional de selecção, considerando-se excluídos os
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

13 � A falta de comparência dos concorrentes à prova prática de
conhecimentos ou à entrevista profissional de selecção determina a
sua exclusão.

14 � Publicitação � as listas de admissão e classificação final dos
candidatos bem como a sua exclusão será notificada aos concorrentes
nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

15 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Engenheiro Luís Filipe Gomes Medeira Guerreiro
Garrocho, vereador permanente.

Vogais efectivos:

Engenheiro José Vilarinho Mascarenhas Figueira Santos,
chefe de Divisão de Obras Municipais.

Vítor Manuel Gomes Faria, encarregado da carreira de
electricista.

Vogais suplentes:

Engenheiro Manuel Alexandre S. Araújo Lopes, engenhei-
ro técnico civil de 1.ª classe.

Joaquim Silva Veríssimo Cabrita, encarregado da carreira de
electricista.

15.1 � O presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos, será
substituído pelo 1.º vogal efectivo.

3 de Março de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 10-1-96 541

Aviso n.º 18-RRH/2000

Concurso externo geral de ingresso para provimento de
dois lugares de operário na carreira de carpinteiro de
limpos.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal de Silves datado de 1 de Março de
2000, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
de publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série,
concurso externo geral de ingresso para provimento de dois lugares
de operário na carreira de carpinteiro de limpos dos onze existentes
no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Silves.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, 248/85, de 15 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 247/87, de 12 de Junho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � Prazo de validade do concurso � é válido pelo prazo de um
ano.

4 � Conteúdo funcional � o constante do despacho do SEALOT
n.º 1/90, de 27 de Janeiro de 1990, nomeadamente, executa traba-
lhos em eucalipto, pinheiro, castanho, tola e câmbala, através dos
moldes que lhe são apresentados; procede a transformações das pe-
ças, a partir de uma estrutura velha para uma nova e repara-as, entre
outras.

4.1 � Área funcional � executa, monta, transforma e repara peças
de madeira ou outro material similar, utilizando ferramentas manuais
ou eléctricas.
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5 � Local de trabalho � área do município de Silves.
5.1 � Serviço a que se destina � Divisão de Obras Municipais.
6 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao escalão

1, índice 130, nos termos do Decreto-Lei n.º 412/98, de 30 de De-
zembro � 74 100$.

7 � Condições de trabalho e demais regalias � as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração
local.

8 � Requisitos gerais de admissão � são os constantes do arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

9 � Requisitos especiais � poderão candidatar-se ao concurso os
indivíduos que possuam escolaridade obrigatória e comprovada for-
mação ou experiência profissional adequada ao exercício da respecti-
va profissão, de duração não inferior a dois anos, de acordo com o
n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

10 � Formalização de candidaturas:
10.1 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura medi-

ante requerimento, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Silves,
o qual, bem como a documentação que o deve acompanhar, poderá
ser entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal, ou remetido pelo
correio, mediante carta registada com aviso de recepção, expedida
até ao prazo fixado para o seguinte endereço: Câmara Municipal de
Silves, Praça do Município, 8300-117 Silves, devendo do requerimento
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, número de contribuinte,
filiação, naturalidade, data de nascimento, estado civil,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu, residência completa, código postal e
número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa

menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais só serão
tidos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

10.2 � O requerimento de admissão a concurso deverá, sob pena
de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-
cias referidas na alínea d) do número anterior;

c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 8 do pre-
sente aviso.

10.3 � A apresentação da documentação mencionado na alínea d)
do número anterior é temporariamente dispensada, desde que o can-
didato declare no requerimento, sob compromisso de honra, em
alíneas separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

10.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

11 � Métodos de selecção e factores de ponderação:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Programa das provas:
11.1.1 � Prova prática de conhecimentos, consistirá na análise

dum desenho e elaboração da respectiva peça.
11.2 � Entrevista profissional de selecção, igualmente classifica-

da de 0 a 20 valores, terá em vista avaliar, numa relação interpessoal

e por forma objectiva e sistemática, as aptidões pessoais e profissio-
nais dos candidatos mediante ponderação de parâmetros adequados e
será obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

a + b + c + d
EPS = ������

4

em que:

a = conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover;
b = capacidade de comunicação;
c = sentido de responsabilidade;
d = motivação demonstrada em relação ao desempenho do car-

go a prover.

11.2.1 � Cada um destes parâmetros será valorizado de acordo com
a seguinte tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � 16 a 19 valores;
Favorável � 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � 8 a 11 valores;
Não favorável � até 7 valores.

12 � Classificação final � será resultante da média aritmética
simples da soma das pontuações da prova prática de conhecimentos
e da entrevista profissional de selecção, considerando-se excluídos os
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

13 � A falta de comparência dos concorrentes à prova prática de
conhecimentos ou à entrevista profissional de selecção determina a
sua exclusão.

14 � Publicitação � as listas de admissão e classificação final dos
candidatos bem como a sua exclusão será notificada aos concorrentes
nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

15 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Engenheiro Luís Filipe Gomes Medeira Guerreiro
Garrocho, vereador permanente.

Vogais efectivos:

Engenheiro José Vilarinho Mascarenhas Figueira Santos,
chefe de Divisão de Obras Municipais.

José Ildefonso Marques, encarregado da carreira de carpin-
teiro de limpos.

Vogais suplentes:

Engenheiro Manuel Alexandre S. Araújo Lopes, engenhei-
ro técnico civil de 1.ª classe.

Joaquim António Santos Duarte, encarregado da carreira de
carpinteiro de limpos.

15.1 � O presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos, será
substituído pelo 1.º vogal efectivo.

3 de Março de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 10-1-96 542

Aviso n.º 20/RRH-2000

Para os devidos efeitos se torna público que, foi celebrado contra-
to de prestação de serviços, na modalidade de avença, com Joaquim
Manuel Figueira Mestre, para exercer funções de assessoria técnica
para a futura biblioteca municipal de Silves, com início em 3 de Março
do corrente ano, com duração de um ano, prorrogável por iguais
períodos (Não sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

14 de Março de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 10-1-96 545

Aviso n.º 21/RRH-2000

Para os devidos efeitos se torna público que, foi celebrado contra-
to de prestação de serviços, na modalidade de avença, com Paula
Alexandra Carvalho Teixeira, para exercer funções na área de enge-
nharia do ambiente, com início em 2 de Fevereiro do corrente ano,
com duração de um ano, prorrogável por iguais períodos (Não sujeito
a visto do Tribunal de Contas.)

14 de Março de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 10-1-96 544
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Aviso n.º 24/RRH-2000

Requisição

Para os devidos efeitos se torna público que, foi requisitada ao
Ministério da Educação a docente Maria do Rosário Cabrita Jóia
Boal Pontes, desde o dia 1 de Fevereiro até 31 de Agosto de 2000,
para exercer funções nos serviços de educação desta Câmara Muni-
cipal.

14 de Março de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 10-1-96 547

Aviso n.º 25/99/RRH

Concessão de licença sem vencimento

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
vereador Luís Filipe Gomes Medeira Guerreiro Garrocho, de 23 de
Setembro de 1999, foi concedida, a Belmira Maria Serrano da Silva
Gomes Marques, telefonista do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal, licença sem vencimento pelo período de um ano, ao abrigo
do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com início
em 1 de Outubro de 1999.

16 de Março de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 10-1-96 543

Aviso n.º 26/99/RRH

Concessão de licença sem vencimento

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da
signatária, datado de 9 de Março de 2000, foi concedida, a Manuel
Marcelino da Conceição Almeida Sousa, solicitador do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, licença sem vencimento pelo perí-
odo de um ano, ao abrigo do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com início em 1 de Maio de 2000.

16 de Março de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 10-1-96 546

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Lista de classificação final

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 24.º e artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 498/88, de 30 de Dezembro, torna-se público que
a lista de classificação final de estágio do concurso externo de ingres-
so para provimento de um lugar de engenheiro técnico de electrotecnia
de 2.ª classe, se encontra afixada, a partir desta data, no Departamento
de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, onde poderá ser
consultada nas horas normais de expediente.

20 de Março de 2000. � Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida por despacho n.º 11-P/98, de 6 de Janei-
ro, o Director do Departamento de Recursos Humanos, José António
Vaz Guerra da Fonseca. 03-1-29 650

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que por despacho de 21 de
Março de 2000, da presidente da Câmara, foi nomeado, chefe da
Secção de Administrativa do Turismo e Cultura, José Luís Leão
Gonzaga, 1.º candidato classificado, no âmbito do concurso interno
de acesso geral, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 286, de 10 de Dezembro de 1999.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

21 de Março de 2000. � Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida por despacho n.º 11-P/98, de 6 de Janei-
ro, o Director do Departamento de Recursos Humanos, José António
Vaz Guerra da Fonseca. 03-1-29 649

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que por despacho de 21 de
Março de 2000, da presidente da Câmara, foi nomeado, chefe da
Secção de Cemitérios, Joaquim Manuel Silva Duarte, 1.º candidato
classificado, no âmbito do concurso interno geral de acesso, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 286, de
10 de Dezembro de 1999.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

21 de Março de 2000. � Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida por despacho n.º 11-P/98, de 6 de Janei-
ro, o Director do Departamento de Recursos Humanos, José António
Vaz Guerra da Fonseca. 03-1-29 651

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de 14 de
Março de 2000 da presidente da Câmara, e de acordo com o disposto
na alínea a) do n.º 2 do artigo 73.º e n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, foi nomeada adjunta do seu Gabinete de Apoio
Pessoal Cristina Maria Braula Reis de Penha Coutinho Rolo Duarte,
com efeitos a partir do dia 14 de Março de 2000.

21 de Março de 2000. � Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida por despacho n.º 11-P/98, de 6 de Janei-
ro, o Director do Departamento de Recursos Humanos, José António
Vaz Guerra da Fonseca. 03-1-29 652

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 3 de
Março do corrente ano, foi prorrogado o regime de substituição, por
mais seis meses, ao engenheiro António Jacinto Branco Moreira
Guerreiro, técnico superior de 1.ª classe, no lugar de chefe de Divisão
de Obras e Construção Civil, com efeitos a partir de 1 de Março de
2000.

3 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva. 10-1-96 548

Aviso

Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 13 de Março de 2000 e nos termos do n.º 1 do artigo 78.º
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, foi deferido o pedido de
licença sem vencimento de longa duração, pelo período de quatro anos
à técnica superior assessora, arquitecta Ana Paula Nobre Marques, a
partir de 15 de Março de 2000.

16 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva. 10-1-96 549

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 14/97

Nomeação de bombeiros sapadores

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 9 de Março de 2000, foram nomeados, com
efeitos à data do despacho, aos candidatos admitidos e aprovados em
estágio para a categoria de bombeiro sapador:

José Manuel Rocha Viana, José Carlos Pimenta Rodrigues
Campelo, Sérgio Miguel Coutinho Moás, José Fernando Sil-
va Campos, Nuno Augusto Ferreira Assis, Fernando David
da Costa Santos, José Fernando Pinto Lopes, Paulo Manuel
André Gonçalves, Fernando José da Silva Varanda, Manuel
Tavares de Oliveira, Rui Fernando Ferreira Medeiros, José
Miguel de Matos Pena, Vítor Franklim Figueiredo da Silva,
Álvaro Manuel Vilar da Silva, José Fernando Pinto Lopes,
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Salvador Joaquim Ferreira Macedra, David João Oliveira
Santos, Luís António Pinto da Silva, Vítor Manuel Maga-
lhães Rocha, Ernesto Luís Lopes Barbosa, João de Deus
Martins Borges, Sérgio Álvaro Carmo da Silva, Vítor Manu-
el Gonçalves da Costa, António Manuel Cardoso Fonseca,
Gilberto Belmiro Silva Barbosa, Sérgio Miguel Melo Oliveira,
Carlos Manuel do Couto Ribeiro, classificados em 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º,
17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º e 27.º
lugares.

Os interessados deverão tomar posse do cargo no prazo de
20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

9 de Março de 2000. � O Vereador por delegação de poderes,
António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-28 239

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.º 29/DAGP/2000

Na sequência de reestruturação parcial dos Serviços Municipais
publicada no Apêndice n.º 141 ao Diário da República, 2.ª série,
n.º 264, de 12 de Novembro de 1999, e nos termos do artigo 51.º
do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, por despacho do presi-
dente da Câmara Municipal de 15 de Dezembro de 1999 e 23 de Fe-
vereiro de 2000, foram autorizadas as seguintes reclassificações pro-
fissionais:

Maria de Lurdes Ferreira Martins, servente, escalão 4, índice 145,
para auxiliar de acção educativa, escalão 3, índice 145.

Pedro Afonso Salgado de Castro, agente de informação de tráfe-
go de aeródromo de 1.ª classe, escalão 2, índice 220, para
técnico profissional de informação de tráfego de aeródromo
de 1.ª classe, escalão 2, índice 220.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel do
Nascimento Martins. 06-1-28 242

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso

Abertura de concurso interno de acesso misto para
provimento de dois lugares de fiscal municipal de
1.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
10 de Janeiro de 2000, se encontra aberto concurso interno de acesso
misto para provimento de dois lugares de fiscal municipal de 1.ª classe,
o qual se rege pelas seguintes cláusulas:

a) Categoria � 1.ª classe.
Carreira � fiscal municipal.
Área funcional � serviço de fiscalização.
Serviço para que é aberto o concurso � Câmara Municipal de Vila

Real de Santo António.
Local de prestação do trabalho � Vila Real de Santo António.
Tipo de concurso � concurso interno de acesso misto.
Número de lugares a preencher � dois, sendo um destinado a

funcionário do serviço e um destinado a funcionário não pertencente
ao serviço.

Prazo de validade � um ano.
b) Composição do júri:

Presidente � António José Rodrigues Fernandes, vereador.
Vogais efectivos:

Arquitecta Maria de Fátima Palmeira Gaspar, chefe de
divisão.

Dr.ª Ana Rita Sequeira M. A. P. de Almeida Costa, técnica
superior.

Vogais suplentes:

Dr. Orlandino José Gonçalves Rosa, director de departa-
mento.

Dr. Manuel José dos Mártires Rodrigues, vereador.

O vogal indicado em primeiro lugar substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

c) Método de selecção � avaliação curricular.
d) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,

bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solici-
tada.

e) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara Muni-
cipal de Vila Real de Santo António, 8900 Vila Real de Santo
António.

Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias úteis.
Forma de apresentação do requerimento � o requerimento deve

ser endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António, remetido pelo correio até ao termo do prazo fixado,
sob registo e com aviso de recepção, ou entregues pessoalmente na
Secção de Pessoal, da mesma Câmara, devendo do mesmo constar os
seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade e número de
contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis de

influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separadas,
da situação precisa em que se encontra relativamente aos
requisitos gerais previstos na alínea a) do presente aviso.

Documentos a juntar:

Documento comprovativo das habilitações literárias do concor-
rente;

Currículo profissional;
Outros documentos que o candidato entenda juntar.

f) Local de afixação da relação de candidatos e lista de classifica-
ção final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila Real de Santo
António.

10 de Janeiro de 2000. � O Vice-Presidente, Manuel José dos
Mártires Rodrigues. 10-1-96 551

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Dezembro de 1999, foram nomeados para os lugares de
auxiliar administrativo cujo concurso foi aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 220, de 20 de Setembro de
1999:

José Júlio Socorro Cardoso dos Santos, Rui Carlos Piloto Pires,
Paulo Alexandre Apolónia  Romeira da Cruz, José João Rosa
Gonçalves, Teresa Mónica Luís Guerreiro, Francelina Raimundo
Fernandes e Ernesto Cavaco de Brito.

Estas nomeações produziram efeitos desde o dia 3 de Janeiro de
2000 por urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)

28 de Fevereiro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, Manuel José dos Mártires Rodrigues. 10-1-96 550

JUNTA DE FREGUESIA DE ALDOAR

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de cozinheira principal do grupo de pessoal
auxiliar.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, e de acordo com a deliberação de 22 de Março de 2000 da
Junta de Freguesia de Aldoar, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
geral para provimento de um lugar de cozinheira principal do gru-
po de pessoal auxiliar do quadro de pessoal desta Junta de Fregue-
sia.
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2 � Requisitos de admissão ao concurso:
2.1 � Requisitos gerais � estar nas condições previstas no arti-

go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
2.2 � Requisitos especiais � quatro anos de bom e efectivo servi-

ço na categoria imediatamente inferior, cozinheira.
3 � Conteúdo funcional � constante do despacho n.º 38/88, do

SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de
Janeiro de 1989.

4 � Concurso visa apenas o preenchimento dos lugares referidos e
cessa com o seu preenchimento.

5 � O local de trabalho � situa-se na área onde a Junta de Fre-
guesia de Aldoar desenvolve a sua actividade.

6 � O concurso rege-se pelo disposto do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, com as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

7 � Vencimento, é correspondente à categoria, nos termos do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e as
condições de trabalho e demais regalias sociais, são as genericamente
vigentes para os funcionários e agentes da administração local.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Aldoar, Rua
da Vilarinha, 1090-513 Porto, o qual, bem como a documentação
que deva acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente nos ser-
viços administrativos desta Junta de Freguesia, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado.

No requerimento deverão obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço de identificação que o emitiu), número de contribuinte e
residência;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso, mediante menção no Diário da

República onde se encontra publicitado o aviso de abertura
e respectiva categoria a que se candidata;

d) Indicação da categoria que o candidato detém, serviço a que
pertence, natureza do vínculo e tempo de serviço efectivo
na carreira e na função pública;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato repute susceptí-
veis de influir na apreciação do seu mérito ou constituir
motivo de preferência legal.

9 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta Junta
de Freguesia estão dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem do seu processo individual
devendo para tal declará-lo sob compromisso de honra.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei pe-
nal.

11 � Os métodos de selecção serão os seguintes:

a) Prova de conhecimentos práticos;
b) Entrevista profissional de selecção.

12 � Prova de conhecimentos práticos, que incidirá sobre o, con-
teúdo funcional do lugar posto a concurso e entrevista profissional
de selecção, de acordo com os artigos 20.º e 23.º respectivamente, do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, respeitando a classificação
final dos candidatos de harmonia com o disposto nos artigos 36.º e
37.º do citado diploma, sendo os resultados finais obtidos através da
aplicação da seguinte fórmula:

PCP + EPS
CF = �����

2

12.1 � A entrevista profissional de selecção (EPS) � visa anali-
sar os seguintes factores:

1.º Espírito de iniciativa;
2.º Sentido de responsabilidade;
3.º Motivação para a função;
4.º Capacidade de relacionamento humano.

Cada factor é valorizado de 1 a 5 valores (1 � Fraco; 2 �
Insatisfatório; 3 � Razoável; 4 � Bom; 5 � Muito bom), num total
de 20 valores.

13 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e, bem as-
sim, a classificação final do concurso serão afixadas no edifício sede
desta Junta de Freguesia em local público, ou publicadas no Diário
da República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos arti-
gos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a

adaptação introduzida pelo artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho.

14 � Júri do presente concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Acácio da Silva Gomes, presidente da Junta de
Freguesia de Aldoar.

Vogais efectivos:

Victor Manuel Gonçalves Arcos, secretário da Junta de
Freguesia de Aldoar, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Dr.ª Ana Paula Henriques Costa, técnica superior de 2.ª clas-
se de Serviço Social da Junta de Freguesia de Aldoar.

Vogais suplentes:

José João Almeida Pereira, tesoureiro da Junta de Freguesia
de Aldoar.

António Santos, vogal da Junta de Freguesia de Aldoar.

22 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Acácio da Silva
Gomes. 06-1-28 236

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares de assistente administrativo principal do
grupo de pessoal administrativo.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, e de acordo com a deliberação de 22 de Março de 2000 da
Junta de Freguesia de Aldoar, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia seguinte ao da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
provimento de dois lugares de assistente administrativo principal do
grupo de pessoal administrativo do quadro de pessoal desta Junta de
Freguesia.

2 � Requisitos de admissão ao concurso:
2.1 � Requisitos gerais � estar nas condições previstas no arti-

go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
2.2 � Requisitos especiais � os referidos na alínea a) do n.º 1 do

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.
3 � Conteúdo funcional � constante do despacho n.º 38/88, do

SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de
Janeiro de 1989.

4 � Concurso visa apenas o preenchimento dos lugares referidos e
cessa com o seu preenchimento.

5 � O local de trabalho � situa-se na área onde a Junta de Fre-
guesia de Aldoar desenvolve a sua actividade.

6 � O concurso rege-se pelo disposto do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, com as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

7 � Vencimento, é correspondente à categoria, nos termos do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
as condições de trabalho e demais regalias sociais, são as generica-
mente vigentes para os funcionários e agentes da administração lo-
cal.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Aldoar, Rua
da Vilarinha, 1090-513 Porto, o qual, bem como a documentação
que deva acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente nos ser-
viços administrativos desta Junta de Freguesia, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado.

No requerimento deverão obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço de identificação que o emitiu), número de contribuinte e
residência;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso, mediante menção no Diário da

República onde se encontra publicitado o aviso de abertura
e respectiva categoria a que se candidata;

d) Indicação da categoria que o candidato detém, serviço a que
pertence, natureza do vínculo e tempo de serviço efectivo
na carreira e na função pública;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato repute susceptí-
veis de influir na apreciação do seu mérito ou constituir
motivo de preferência legal.
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9 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta Junta
de Freguesia estão dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem do seu processo individual
devendo para tal declará-lo sob compromisso de honra.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei pe-
nal.

11 � Os métodos de selecção serão os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

12 � A classificação final resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

(HL × 2) + (Ep × 2,5) + (FP × 2,5) + (EPS × 3)
CF = ������������������

10

em que:

CF = classificação final;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

As designações HL, EP e FP constituem os factores de ponderação
da avaliação curricular.

As regras a observar na valorização dos diversos elementos são as
seguintes:

1) Para o factor de habilitações literárias (HL):

Habilitação superior à exigida para o ingresso � 20 valo-
res;

Habilitação exigida para o ingresso � 18 valores.

2) Para o factor da experiência profissional (EP) atender-se-á
à seguinte fórmula:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = �������������

3

em que:

a = tempo de serviço na actual categoria;
b = tempo de serviço na actual carreira;
c = tempo de serviço na função pública.

3) Para o factor de formação profissional (FP):

Sem curso = 14 valores;
Cursos até uma semana = 16 valores;
Cursos até um mês = 18 valores;
Cursos superiores a um mês = 20 valores.

4) Entrevista profissional de selecção (EPS) � visa analisar os
seguintes factores:

1.º Espírito de iniciativa;
2.º Sentido de responsabilidade;
3.º Motivação para a função;
4.º Capacidade de relacionamento humano.

Cada factor é valorizado de 1 a 5 valores (1 � Fraco; 2 �
Insatisfatório; 3 � Razoável; 4 � Bom; 5 � Muito bom), num total
de 20 valores.

13 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e, bem as-
sim, a classificação final do concurso serão afixadas no edifício sede
desta Junta de Freguesia em local público, ou publicadas no Diário
da República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos arti-
gos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a
adaptação introduzida pelo artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho.

14 � Júri do presente concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Acácio da Silva Gomes, presidente da Junta de
Freguesia de Aldoar.

Vogais efectivos:

Victor Manuel Gonçalves Arcos, secretário da Junta de
Freguesia de Aldoar, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Margarida Maria Marques Lopes, assistente administrativo
principal da Junta de Freguesia de Aldoar.

Vogais suplentes:

José João Almeida Pereira, tesoureiro da Junta de Freguesia
de Aldoar.

António Santos, vogal da Junta de Freguesia de Aldoar.

22 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Acácio da Silva
Gomes. 06-1-28 237

JUNTA DE FREGUESIA DO BACELO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de 28 de Março de 2000, foi nomeado o candidato
abaixo indicado para o lugar posto a concurso, cuja lista de classificação
final foi afixada no dia 25 de Janeiro de 2000:

Auxiliar técnico de educação � Maria Isabel Gaspar Henriques.

O candidato deverá tomar posse no lugar no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

Processo isento de visto nos termos do disposto no artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

O Presidente da Junta, José Francisco Rendeiro Serra.
03-1-29 660

JUNTA DE FREGUESIA DA COSTA DE CAPARICA

Aviso

Concurso interno geral de acesso para a categoria de
assistente administrativo

Para os devidos efeitos se torna público a lista provisória de can-
didatos admitidos ao concurso interno geral de acesso para a catego-
ria de assistente administrativo, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 35, de 11 de Fevereiro de 2000.

Lista de candidatos: 

Carla Maria dos Santos Dominguez Canelas.
Maria João Janeiro Martins.
Lucinda Elisabete Fortuna Carvalho Baptista.

Esta lista provisória converter-se-á em definitiva no prazo de 10 dias
a contar da sua publicação no Diário da República não for apresentada
qualquer reclamação.

A entrevista profissional de selecção terá lugar na Junta de Fregue-
sia da Costa de Caparica, no dia 6 de Maio de 2000 pelas 14 horas,
do que será dado conhecimento aos candidatos.

16 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, António Neves.
10-1-96 552

JUNTA DE FREGUESIA DE CUSTÓIAS

Edital

António Marcelino Aguiar, presidente da Junta de Freguesia de
Custóias, município de Vila Nova de Foz Côa:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Custóias, tendo em conta o parecer da Comissão de
Heráldica da Associação de Arqueólogos Portugueses de 15 de No-
vembro de 1999 e aprovado, sob proposta desta Junta de Freguesia,
em sessão extraordinária da assembleia de freguesia de 8 de Janeiro de
2000.

Brasão � escudo de prata, monte de verde movente da ponta,
entre ramo da amendoeira de verde, florido de púrpura e ramo
de oliveira de verde, frutado de negro, postos em pala; em
chefe, cacho de uvas de púrpura, folhado de verde. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «CUSTÓIAS � VILA NOVA DE FOZ CÔA».

Bandeira � verde. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Custóias � Vila Nova de Foz Côa».

24 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, António Marcelino
Aguiar. 06-1-28 240
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JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de cantoneiros de arruamentos � operário
qualificado.

1 � Faz-se público que, por deliberação do executivo desta Junta
de Freguesia tomada em reunião de 6 de Março de 2000, se encontra
aberto concurso externo de ingresso, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da publicação
deste aviso no Diário da República e Jornal Oficial, para provimento
de dois lugares de cantoneiros de arruamentos, do grupo de pessoal
operário qualificado.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar indica-
do, caducando com o seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 248/
85, de 15 de Julho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
demais legislação aplicável.

4 � Conteúdo funcional � o constante do despacho n.º 1/90, de
SEALOT, publicado no Diário da República, n.º 23, de 27 de Janei-
ro de 1990.

5 � Local de trabalho situa-se em toda a área da freguesia da
Gafanha da Encarnação.

6 � Remunerações e outras condições de trabalho � os titulares
dos lugares a prover pela categoria de cantoneiros de arruamentos
serão remunerados pelo escalão e índice aplicáveis à tabela indiciária,
nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
sendo-lhe aplicável no que concerne às regalias sociais e condições de
trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da
administração local (escalão 1, índice 130, 74 100$).

7 � Requisitos de admissão � só são admitidos a concurso os
candidatos que satisfaçam as seguintes condições:

7.1 � Requisitos gerais, definidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações académicas e ou profissionais legal-

mente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

para o exercício de funções e ter cumprido as leis da vacina-
ção obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória e
comprovada formação ou experiência profissional, adequada ao
exercício da respectiva profissão, de duração não inferior a dois anos.

7.3 � A não verificação dos requisitos previstos nos pontos 7.1 e
7.2 determina a exclusão do candidato.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para a apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

8.2 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento escrito dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia da Gafanha da Encarnação e entregues pessoalmente na
secretaria ou enviadas pelo correio, com aviso de recepção expedido
até ao limite do prazo fixado no ponto 8.1, para Junta de Freguesia
da Gafanha da Encarnação, Rua do Professor Francisco Corujo, 227,
3830-524 Gafanha da Encarnação, dele devendo constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, residência, código postal,
número de telefone, filiação, data de nascimento, naturali-
dade, estado civil, profissão, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte, habilitações literárias e profissionais);

b) Quaisquer outros elementos que o candidato repute susceptí-
veis de influírem na apreciação do seu mérito desde que
devidamente comprovados.

8.2.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contri-
buinte;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias, cer-
tificado autêntico ou autenticado;

c) Documentos comprovativos dos requisitos a que se refere o
ponto 7.1 do presente aviso, salvo se os candidatos declara-
rem, sob compromisso de honra, em alíneas separadas, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos enunciados nas citadas alíneas.

8.2.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidas
nos termos da lei penal.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar, de
acordo com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
serão os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos gerais, com carácter elimi-
natório (P. C. G.);

b) Entrevista profissional de selecção (E. P. S.).

9.1 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas
nas operações de selecção, considerando-se não aprovados no
concurso os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 va-
lores e efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

PCG + EPS
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final.

9.1.1 � A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório,
sendo excluídos os candidatos que nela obtenham classificação inferi-
or a 10 valores (por arredondamento de 9,5 valores) e consistirá na
realização de uma prova escrita, pontuada numa escala de 0 a
20 valores, e versará sobre as matérias constantes do programa de
provas a seguir indicadas, e terá a duração de duas horas:

1) Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro (artigos 1.º ao 26.º).

9.1.2 � Entrevista profissional de selecção � será conduzida de
modo a avaliar numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática as aptidões profissionais pessoais dos candidatos, para o
exercício do cargo através da comparação com um perfil delineado,
mediante a ponderação dos parâmetros adequados e será classificado
pela aplicação da seguinte fórmula:

a + b + c + d
EPS = ������

4

em que:

a = cultura geral e experiência profissional;
b = capacidade de relacionamento;
c = motivação para o desempenho das funções;
d = gosto pelo trabalho em conjunto.

9.1.3 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.1.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista
profissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
constam da acta de reunião do júri do concurso, a qual será facultada
aos candidatos, sempre que solicitada.

10 � Afixação das listas � a lista de candidaturas admitidas e
excluídas, bem como a lista de classificação final serão afixadas no
átrio da Junta de Freguesia, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, conforme o número de candidatos.

11 � O júri deste concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Manuel Luiz Ferreira Novo, presidente da Junta
de Freguesia.

Vogais efectivos:

Irene Ferreira Nunes Ribau Esteves, secretária da Junta de
Freguesia.

Mário Júlio Marques Gomes, encarregado de brigada da
Câmara Municipal de Ílhavo.
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Vogais suplentes:

João Marques Marquinhos, tesoureiro da Junta de Fregue-
sia.

Alcibiades de Jesus Fernandes, presidente da assembleia de
freguesia.

23 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Manuel Luiz
Ferreira Novo. 10-1-96 553

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar de serviços gerais

1 � Faz-se público que, por deliberação do executivo desta Junta
de Freguesia tomada em reunião de 6 de Março de 2000, se encontra
aberto concurso externo de ingresso, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da publicação
deste aviso no Diário da República e Jornal Oficial, para provimento
de um lugar de serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar indica-
do, caducando com o seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 248/
85, de 15 de Julho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
demais legislação aplicável.

4 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar estão enu-
meradas no despacho n.º 4/88, de 16 de Março, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

5 � Local de trabalho situa-se em toda a área da freguesia da
Gafanha da Encarnação.

6 � Remunerações e outras condições de trabalho � o titular do
lugar a prover pela categoria de auxiliar de serviços gerais será remu-
nerado pelo escalão e índice aplicáveis à tabela indiciária, nos termos
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-lhe aplicável
no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as normas
genericamente vigentes para os funcionários da administração local
(escalão 1, índice 115, 65 600$).

7 � Requisitos de admissão � só são admitidos a concurso os
candidatos que satisfaçam as seguintes condições:

7.1 � Requisitos gerais, definidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações académicas e ou profissionais legal-

mente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

para o exercício de funções e ter cumprido as leis da vacina-
ção obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória
e comprovada formação ou experiência profissional, adequada ao
exercício da respectiva profissão, de duração não inferior a dois
anos.

7.3 � A não verificação dos requisitos previstos nos pontos 7.1 e
7.2 determina a exclusão do candidato.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para a apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

8.2 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento escrito dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia da Gafanha da Encarnação e entregues pessoalmente na
secretaria ou enviadas pelo correio, com aviso de recepção expedido
até ao limite do prazo fixado no ponto 8.1, para Junta de Freguesia
da Gafanha da Encarnação, Rua do Professor Francisco Corujo, 227,
3830-524 Gafanha da Encarnação, dele devendo constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, residência, código postal,
número de telefone, filiação, data de nascimento, naturali-

dade, estado civil, profissão, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte, habilitações literárias e profissionais);

b) Quaisquer outros elementos que o candidato repute susceptí-
veis de influírem na apreciação do seu mérito desde que
devidamente comprovados.

8.2.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuin-
te;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias, cer-
tificado autêntico ou autenticado;

c) Documentos comprovativos dos requisitos a que se refere o
ponto 7.1 do presente aviso, salvo se os candidatos declara-
rem, sob compromisso de honra, em alíneas separadas, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos enunciados nas citadas alíneas.

8.2.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidas
nos termos da lei penal.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar, de
acordo com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
serão os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos gerais, com carácter elimi-
natório (P. C. G.);

b) Entrevista profissional de selecção (E. P. S.).

9.1 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas
nas operações de selecção, considerando-se não aprovados no
concurso os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 va-
lores e efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

PCG + EPS
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final.

9.1.1 � A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório,
sendo excluídos os candidatos que nela obtenham classificação inferi-
or a 10 valores (por arredondamento de 9,5 valores) e consistirá na
realização de uma prova escrita, pontuada numa escala de 0 a
20 valores, e versará sobre as matérias constantes do programa de
provas a seguir indicadas, e terá a duração de duas horas:

1) Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro (artigos 1.º ao 26.º).

9.1.2 � Entrevista profissional de selecção � será conduzida de
modo a avaliar numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática as aptidões profissionais pessoais dos candidatos, para o
exercício do cargo através da comparação com um perfil delineado,
mediante a ponderação dos parâmetros adequados e será classificado
pela aplicação da seguinte fórmula:

a + b + c + d
EPS = ������

4

em que:

a = cultura geral e experiência profissional;
b = capacidade de relacionamento;
c = motivação para o desempenho das funções;
d = gosto pelo trabalho em conjunto.

9.1.3 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.1.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista
profissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
constam da acta de reunião do júri do concurso, a qual será facultada
aos candidatos, sempre que solicitada.

10 � Afixação das listas � a lista de candidaturas admitidas e
excluídas, bem como a lista de classificação final serão afixadas no
átrio da Junta de Freguesia, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, conforme o número de candidatos.
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11 � O júri deste concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Manuel Luiz Ferreira Novo, presidente da Junta
de Freguesia.

Vogais efectivos:

Irene Ferreira Nunes Ribau Esteves, secretária da Junta de
Freguesia.

Mário Júlio Marques Gomes, encarregado de brigada da
Câmara Municipal de Ílhavo.

Vogais suplentes:

João Marques Marquinhos, tesoureiro da Junta de Freguesia.
Alcibiades de Jesus Fernandes, presidente da assembleia de

freguesia.

23 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Manuel Luiz
Ferreira Novo. 10-1-96 554

JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA
DA GRAÇA DO DIVOR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Divor,
datado de 12 de Janeiro de 1998 foi nomeado o funcionário abaixo
indicado para a seguinte categoria:

Cantoneiro de limpeza � Manuel João Ganhão.

O prazo de aceitação é de 20 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

A presente nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas.

27 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Isidro José de
Oliveira Lobo. 03-1-29 661

JUNTA DE FREGUESIA DE ÓBIDOS (SÃO PEDRO)

Edital

Brasão, bandeira e selo em branco

Casimiro de Sousa Marques, presidente da Junta de Freguesia de Óbidos
(São Pedro) do concelho de Óbidos:

Torna-se pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Óbidos � São Pedro tendo em conta o pare-
cer da Comissão Heráldica de Arqueólogos Portugueses de 6 de
Dezembro de 1999 e que foi aprovado sob proposta desta Junta de
Freguesia na sessão extraordinária da assembleia de freguesia de 12 de
Fevereiro de 2000.

Brasão � escudo de vermelho, duas chaves passadas em aspa,
uma de ouro e outra de prata, com os palhetões para cima e
atadas com um torçal de prata; em chefe, um escudete de
azul, besantado e debruado de prata, entre dois crescentes do
mesmo; em contra-chefe, um aqueduto de três arcos, de pra-
ta, lavrado de negro. Coral mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «ÓBIDOS � SÃO PE-
DRO».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Haste
e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Óbidos � São Pedro».

17 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Casimiro de Sousa
Marques. 10-1-96 558

JUNTA DE FREGUESIA DE QUINTA DO ANJO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado
para chefe de secção (um lugar)

Para os devidos se torna público que, de harmonia com a delibera-
ção desta Junta de Freguesia de 21 de Março de 2000, se procedeu à

nomeação, por urgente conveniência de serviço, de harmonia com o
disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, com efeitos a partir do próximo dia 31 de Março, da candidata
aprovada no concurso mencionado em epígrafe, Maria de Fátima
Basílio Pereira.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
a partir da data de publicação do presente.

22 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Joaquim Concei-
ção Simões. 10-1-96 555

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para assistente
administrativo especialista (um lugar)

Para os devidos se torna público que, de harmonia com a delibera-
ção desta Junta de Freguesia de 21 de Março de 2000, se procedeu à
nomeação, por urgente conveniência de serviço, de harmonia com o
disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, com efeitos a partir do próximo dia 31 de Março, da candidata
aprovada no concurso mencionado em epígrafe, Maria Susélia Esquina
Ribeiro Cardoso.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
a partir da data de publicação do presente.

22 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Joaquim Concei-
ção Simões. 10-1-96 556

Aviso

Concurso externo de ingresso para coveiro (um lugar)

Para os devidos se torna público que, de harmonia com a delibera-
ção desta Junta de Freguesia de 21 de Março de 2000, se procedeu à
nomeação, por urgente conveniência de serviço, de harmonia com o
disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, com efeitos a partir do próximo dia 31 de Março, do
candidato aprovado no concurso mencionado em epígrafe, António
Emílio de Oliveira Pereira Leal.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
a partir da data de publicação do presente.

22 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Joaquim Concei-
ção Simões. 10-1-96 557

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA

Aviso

Concurso externo de ingresso para o quadro

Para os devidos efeitos se torna público que a Junta de Freguesia
de Santa Iria de Azóia na sua reunião de 6 de Março de 2000, de-
liberou por unanimidade após homologação das actas dos júris,
nomear para as carreiras de cantoneiro de limpeza, jardineiro e
auxiliar dos serviços gerais, os candidatos abaixo indicados, os quais
deverão tomar posse no prazo de 20 dias após a publicação no
Diário da República.

Cantoneiro de limpeza:

Francisco Pires Garrido.
Marilia Lobo Fernandes Almeida.
Paula Teresa da Silva Gonçalves Pinto da Silva.
Joaquina José Pires Inocêncio.

Jardineiro:

José Carlos Sebastião Neves.
Filomena Maria Costa Nogueira.
Adelino Augusto Ribeiro.

Auxiliar dos serviços gerais:

Maria Susete Machado Simplicio Mendonça Fernandes.

[Isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas de acordo
com o Decreto-Lei n.º 98/97, artigo 114.º, alínea b)].

8 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Ernesto Adriano
Ferrão Costa. 10-1-96 562



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2000 8113

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JORGE

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Eduardo António Cerqueira Caldas, presidente da Junta de Freguesia
de São Jorge, do município de Arcos de Valdevez:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de São Jorge, do município de Arcos de Valdevez,
tendo em conta o parecer emitido em 22 de Fevereiro de 2000, pela
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e
que foi aprovado sob proposta desta Junta de Freguesia em sessão da
assembleia de freguesia de 26 de Março de 2000.

Brasão � escudo de ouro, dragão de vermelho realçado de negro;
em chefe, uma espiga de milho e prata, folhada de verde e um
cacho de uvas de púrpura, folhado de verde; campanha ondada
de azul e prata de três tiras. Coroa mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «S. JORGE � ARCOS
DE VALDEVEZ».

Bandeira � de vermelho. Cordão e borlas de ouro e vermelho.
Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
S. Jorge � Arcos de Valdevez».

27 de Março de 2000. � O Presidente da Junta, Eduardo António
Cerqueira Caldas. 06-1-28 244

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de uma vaga de engenheiro de 2.ª classe

Avaliação de estágio

Para os devidos efeitos se torna pública a classificação final obtida
após frequência de estágio, extraída da acta homologada pelo conselho
de administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Albergaria-a-Velha em reunião de 23 de Março de 2000, referente
ao estágio de engenheiro de 2.ª classe, da carreira de engenheiro, do
grupo de pessoal técnico superior, cujo o concurso havia sido aberto
conforme aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 157,
de 10 de Julho de 1998:

Mário Miguel Marques Mendes � 17 valores.

24 de Março de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Saul Oliveira Silva. 10-1-96 559

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso

Concurso externo de ingresso para uma vaga na carreira
de técnico superior de informática � estagiário

Para os devidos efeitos legais, torna-se público que o conselho de
administração, em sua reunião de 8 de Março de 2000, deliberou prover
o candidato, Carlos Manuel Malhado Delgado, na categoria de técnico
superior de informática � estagiário.

20 de Março de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Guilherme Pinto. 10-1-96 561

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que por deliberação do conselho de
administração destes Serviços de 24 de Janeiro de 2000, se encontra

aberto pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da
publicação do presente aviso, concurso externo de ingresso para o
preenchimento de três lugares vagos existentes no quadro de pessoal,
na categoria de operário, da carreira de jardineiro, nos seguintes termos
e condições:

1 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas postas
em concurso, extinguindo-se com os seus preenchimentos.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelas
disposições dos Decretos-Leis n.os 184/89, de 2 de Junho; 427/89, de
7 de Dezembro; 218/98, de 17 de Julho; 353-A/89, de 16 de Outubro;
404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro; 175/
98, de 2 de Julho; 204/98, de 11 de Julho; 238/99, de 25 de Junho;
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Portaria n.º 807/99, de 21 de
Setembro.

3 � Conteúdo funcional dos lugares a prover � o constante
do n.º 13 da alínea f) do despacho n.º 1/90, da Secretaria de Estado
da Administração Local e do Ordenamento do Território,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de
Janeiro de 1990.

4 � Condições de trabalho dos lugares a prover � as condições de
trabalho e demais regalias sociais são as genericamente vigentes na
lei e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local. O
horário de trabalho aplicável será o horário rígido, desfasado, flexível
ou outro, consoante as necessidades do serviço e as funções a exercer
serão desenvolvidas em quaisquer das instalações destes Serviços e
dentro do município do Porto.

5 � Remuneração �  a correspondente ao escalão 1, índice 130,
da escala indiciária da função de acordo com o anexo II ao Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, cuja remuneração é actualmente
de 74 100$ e demais regalias fixadas para a função pública.

6 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com observância do disposto
no n.º 3 do mesmo artigo:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais � os constantes do n.º 2 do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a
saber:

Posse da escolaridade obrigatória que, de acordo com a data de
nascimento é a seguinte: nascidos até 31 de Dezembro de
1966 � 4.ª classe, nascidos entre 1 de Janeiro de 1967 e 31 de
Dezembro 1980 � ciclo preparatório ou equivalente e nascidos
a partir de 1 de Janeiro de 1981 � 9.º ano de escolaridade ou
equivalente e comprovada formação ou experiência
profissional adequada ao exercício da função, de duração não
inferior a dois anos.

7 � Método de selecção � o método de selecção aplicável será
constituído pelas seguintes fases:

7.1 � Exame médico de selecção, com carácter eliminatório, onde
serão atribuídas as menções qualitativas de apto ou não apto.

7.2 � Prova de avaliação de conhecimentos teórico-práticos, a
realizar sob forma escrita, enquadrada no conteúdo funcional dos cargos
a prover e de acordo com o seguinte programa:

Conhecimentos sobre terras, fertilizantes e correlativos; repro-
dução e multiplicação de plantas; produtos químicos; materi-
ais e equipamentos; plantas decorativas para canteiros, espa-
ços livres de sol, sombra, mosaicultura, relvados e estufas;
desbravamento e modelação do terreno; execução de peque-
nas obras de construção e reparação; métodos de drenagem e
rega; métodos de prevenção e segurança (pessoal, equipamen-
to e instalações); conhecimentos básicos de redacção e
aritmética.

7.2.1 � Esta fase do método de selecção é eliminatória, transitan-
do à fase seguinte os candidatos que obtenham classificação igual ou
superior a 9,5 valores.
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7.3 � Entrevista profissional de selecção, destinada a avaliar as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, a ponderar de acor-
do com os seguintes factores:

Experiência profissional na função;
Capacidade de iniciativa;
Interesse e motivação profissional;
Conhecimentos das tarefas inerentes ao conteúdo funcional dos

cargos a prover;
Atitude perante a entrevista.

7.3.1 � Os candidatos serão avaliados em cada um dos factores da
entrevista numa escala de 0 a 4 valores, de acordo com a seguinte
escala gradativa:

Favorável preferencialmente � 4 valores;
Bastante favorável � 3 valores;
Favorável � 2 valores;
Favorável com reservas � 1 valor;
Não favorável � 0 valores.

7.4 � Os factores de avaliação e ponderação de cada um dos
factores da entrevista, bem como a ponderação de avaliação da pro-
va de avaliação de conhecimentos, constam de actas do júri, a qual
será facultada aos candidatos sempre que solicitada por escrito.

7.5 � Todas as fases do método de selecção serão graduadas numa
escala de 0 a 20 valores.

8 � Formalização de candidaturas � os interessados devem apre-
sentar até ao fim do prazo de abertura do concurso, requerimento
escrito dirigido ao presidente do conselho de administração dos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento do Porto, a entregar
pessoalmente ou a remeter pelo correio através de carta registada
com aviso de recepção e endereçada à Divisão de Recursos Humanos
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Porto, Rua
de Barão de Nova Sintra, 285, apartado 3046, 4031-654 Porto, con-
forme minuta que pode ser levantada na Secção de Recrutamento e
Formação de Pessoal. Consideram-se entregues dentro do prazo os
requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido expedido até ao
termo do prazo fixado para a sua abertura.

8.1 � Do requerimento de admissão referido no número anterior
devem constar os seguintes elementos:

a) Nome completo, filiação, nacionalidade, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e
serviço da sua emissão, número fiscal de contribuinte, resi-
dência e código postal, telefone e identificação do concurso
a que se candidata, com indicação do número, data e série
do Diário da República;

b) Declaração sob compromisso de honra quanto à situação em
que se encontram, relativamente às condições das alíneas a),
b), c), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, referido no n.º 6.1 do presente
aviso;

c) Quaisquer outras circunstâncias que reputem susceptíveis de
influenciarem o mérito da candidatura.

8.2 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado;
b) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida

com o original, da posse da escolaridade obrigatória;
c) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida

com o original, da comprovada formação ou experiência
profissional adequada ao exercício da função, de duração não
inferior a dois anos.

8.3 � A não entrega dos documentos referidos no número anteri-
or, juntamente com o requerimento de admissão, determina a exclu-
são do concurso.

8.4 � Os funcionários, agentes ou contratados dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento do Porto que se candidatarem
são dispensados dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem dos seus processos individuais.

8.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implica a
sua exclusão mesmo que já providos, independentemente de procedi-
mento criminal adequado.

8.6 � O júri pode exigir até à conclusão do processo de classifica-
ção do concurso, a apresentação de documentos comprovativos da
situação descrita pelos candidatos no requerimento de admissão.

8.7 � A restante documentação necessária à comprovação dos
elementos declarados no requerimento de admissão e das condições
exigidas será apresentada no processo de provimento quando este
tenha lugar.

9 � Publicitação e informações � as listas de candidatos admiti-
dos e excluídos e de classificação final serão divulgadas nos termos
dos artigos 33.º, n.º 2, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e poderão ser consultadas nos átrios da Divisão de Recursos
Humanos e do Refeitório destes Serviços. Os candidatos admitidos
serão notificados da data, hora, local e tempo de duração da aplicação
das fases que constituem o método de selecção, nos termos do n.º 2 do
artigo 34.º do decreto-lei anteriormente referido. Serão prestadas
quaisquer informações durante todos os dias úteis pelo telefone
225190827, dentro do seguinte horário: 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

10 � Classificação final � a classificação final (CF), será esta-
belecida numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = (0,75 × PAC) + (0,25 × E)
sendo:

CF = classificação final;
PAC = prova de avaliação de conhecimentos;
E = entrevista.

11 � Em caso de igualdade de classificação final, o júri procederá
de acordo com o estabelecido no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

12 � Constituição do júri:

Presidente � director Serviços Centrais e Jurídicos, Dr. Guterre
J. P. Santos.

Vogais efectivos:

1.º Director de Serviços Contabilidade e Finanças, Dr. Carlos
H. M. Ribeiro, que substitui o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

2.º chefe de Divisão de Serviços Centrais, Dr. Énio Luís L.
M. C. Guimarães.

Vogais suplentes:

1.º Almoxarife, António Jesus F. Maia.
2.º Encarregado jardineiro, Fernando Adriano Martins.

Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Director-
-Delegado, Adolfo M. V. Lima. 06-1-28 235

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 28, de 3 de Fevereiro de
2000, a p. 2617, onde se lê «Aviso � Despacho de 29 de No-
vembro de 1999 � Maria Manuela Brás de Sousa, técnica superior
(comunicação social) de 2.ª classe [�]» deve ler-se «[�] Maria
Manuela Brás de Sousa, técnica superior (comunicação social) de
1.ª classe».

No Diário da República, 3.ª série, n.º 292, de 17 de Dezembro de
1999, a p. 26 388, onde se lê «Aviso � Por Despacho de 26 de
Outubro de 1999 [�] � Lúcio Manuel de Sousa da Costa Rodrigues
[�]» deve ler-se «[�] Lúcio Manuel Gomes de Sousa da Costa
Rodrigues».

29 de Março de 2000. � Por subdelegação do Chefe da Divisão, o
Chefe da Repartição de Recrutamento e Selecção, Arsénio António
Macedo. 4-1-007 490
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

SERVIMEDIA � SOCIEDADE MEDIADORA
DE CAPITAIS, S. A.

Sede: Rua de Artilharia Um, 103-B, Lisboa

Capital social: 150 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 66 707.

Pessoa colectiva n.º 501878548.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais e dos artigos 14.º, n.º 2, e 15.º dos estatutos, convoco
uma assembleia geral especial da SERVIMEDIA � Sociedade
Mediadora de Capitais, S. A., para reunir, no próximo dia 12 de Maio,
pelas 10 horas e 30 minutos, na sede da Sociedade, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Eleição dos membros do conselho de administração para o
triénio de 2000 a 2002;

2.º Eleição dos membros do conselho fiscal para o triénio de
2000 a 2002;

3.º Eleição dos membros da mesa da assembleia geral para o
triénio de 2000 a 2002;

4.º Eleição da comissão de remunerações.

Os requisitos a que estão subordinados as participações e o exercício
do direito de voto são os constantes do artigo 12.º dos estatutos,
segundo o qual só poderão estar presentes e votar os accionistas
titulares de, pelo menos, 100 acções.

Na hipótese de a assembleia geral não poder reunir-se na data
marcada, convoco, nos termos do artigo 383.º, n.º 4, do Código das
Sociedades Comerciais, em segunda convocação, a assembleia geral
para reunir na sede social, no dia 29 de Maio, pelas 10 horas e 30
minutos, com a mesma ordem de trabalhos.

4 de Abril de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 01-2-015 396

EDP � ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, S. A.
Sede: Avenida de José Malhoa, lote A-13, 1070-157 Lisboa

Capital social: 3 000 000 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1805.

Identificação de pessoa colectiva n.º 500697256.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

De harmonia com o disposto nos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, é convocada a assembleia geral anual da
EDP � Electricidade de Portugal, S. A., com a qualidade de sociedade
aberta, com sede social na Avenida de José Malhoa, lote A-13, 1070-
157 Lisboa, identificação de pessoa colectiva n.º 500697256,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1805, para reunir no Centro Cultural de Belém, sito na Praça do
Império, Edifício CCB, Lisboa, no dia 12 de Maio de 2000, às 11 ho-
ras, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciação dos documentos de prestação de contas do
exercício de 1999, incluindo o relatório de gestão e contas,
o relatório anual e parecer do fiscal único e a certificação
legal de contas;

2.º Apreciação dos documentos consolidados de prestação de
contas do exercício de 1999, incluindo o relatório
consolidado de gestão, as contas consolidadas, o relatório
anual e parecer do fiscal único e a certificação legal de contas;

3.º Apreciação da proposta de aplicação de resultados do
exercício de 1999;

4.º Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade,
nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das
Sociedades Comerciais;

5.º Autorização ao conselho de administração para aquisição e
alienação de acções próprias pela EDP e sociedades
participadas;

6.º Alteração da redacção dos artigos 12.º e 14.º do contrato de
sociedade;

7.º Ratificação de cooptação de administrador;
8.º Eleição de membros dos órgãos sociais.

Requisitos de participação na assembleia e exercício do direito de
voto:

a) De harmonia com o disposto no artigo 12.º do contrato de
sociedade, às reuniões da assembleia geral só podem assistir
accionistas com direito de voto, sem prejuízo do direito de
agrupamento nos termos da lei;

b) A cada 100 acções corresponde um voto;
c) Os accionistas apenas podem participar na assembleia geral

ou exercer o seu direito de voto por correspondência se
forem titulares de acções desde, pelo menos, o 15.º dia
anterior à data da realização da assembleia e desde que
mantenham essa qualidade até à data da sua realização;

d) A representação é efectuada por carta, com assinatura,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, contanto
que o representante seja um membro do conselho de
administração, o cônjuge, ascendente ou descendente do
accionista ou outro accionista;

e) A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o envio
ao presidente da mesa da assembleia geral com, pelo menos,
oito dias de antecedência em relação à data de realização da
assembleia, de declaração emitida e autenticada pelo
intermediário financeiro do registo em contas das acções,
da qual deverá constar que as acções em causa se encontram
registadas na respectiva conta desde, pelo menos, o 15.º dia
anterior à data da realização da assembleia e que foi efectuado
o bloqueio em conta dessas acções até à data em que a mesma
assembleia geral terá lugar.

De harmonia com o disposto no artigo 22.º do Código dos Valores
Mobiliários, os accionistas podem exercer o seu direito de voto por
correspondência sobre cada um dos pontos da ordem de trabalhos,
mediante carta, com assinatura idêntica à do bilhete de identidade,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral por correio registado,
com aviso de recepção, remetido para a sede social até ao dia 4 de
Maio de 2000. No mesmo envelope deve ser enviada fotocópia legível
do bilhete de identidade de quem assina a carta.

O texto das alterações propostas para a redacção dos artigos do
contrato de sociedade mencionados no n.º 6.º da ordem de trabalhos
encontra-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, a partir
da publicação deste aviso convocatório.

A partir do dia 27 de Abril próximo serão facultados aos
Srs. Accionistas, para consulta na sede social, os documentos e
informações mencionados nos artigos 288.º e 289.º do Código das
Sociedades Comerciais.

3 de Abril de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Carlos Adrião Rodrigues. 03-2-40 649

NOVA COMPANHIA DO GRANDE HOTEL DAS CALDAS
DA FELGUEIRA, S. A.

Sede: Caldas da Felgueira, 3520 Nelas

Capital social: 850 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Nelas sob o
n.º 29.

Pessoa colectiva n.º 500389985.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral no próximo









DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2000 8119

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Abrantes .............................................................................. 8156
Águeda ................................................................................ 8121
Alcácer do Sal .................................................................... 8165
Almeirim ............................................................................. 8157
Alpiarça .............................................................................. 8157
Alvaiázere ........................................................................... 8126
Amadora ............................................................................. 8127
Anadia ................................................................................ 8121
Barreiro .............................................................................. 8116
Bragança ............................................................................ 8122
Constância .......................................................................... 8158
Coruche .............................................................................. 8158
Évora .................................................................................. 8124
Ferreira do Zêzere .............................................................. 8159
Grândola ............................................................................ 8167

Lagoa (Algarve) ................................................................. 8124
Mação ................................................................................. 8159
Moita ................................................................................... 8180
Moura ................................................................................. 8121
Ourém ................................................................................. 8160
Porto:

1.ª Secção ................................................................... 8128
3.ª Secção ................................................................... 8150

Póvoa de Varzim ................................................................ 8154
Santa Maria da Feira ........................................................ 8121
Santarém ............................................................................ 8162
Seixal .................................................................................. 8180
Torres Novas ....................................................................... 8163
Vila Nova da Barquinha .................................................... 8165



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 86 � 11 de Abril de 20008120



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2000 8121

4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

AGUIMAR � GRANITOS E MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2184;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039504; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/24032000.

Certifico que cessou funções de gerente, em 10 de Fevereiro de
2000, o ex-sócio Amílcar Pinheiro Tavares, por renúncia.

Está conforme.

24 de Março de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10706534

ANADIA

CAMARAL � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1745/
20000126; identificação de pessoa colectiva n.º 501496220; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/20000321.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital social
de 1 200 000$ para 20 048 200$, em consequência altera o seu
contrato quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 048 200$ e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 16 640 006$, pertencendo ao sócio António
Manuel de Costa Paria Cavadas, e outra do valor nominal de
3 408 194$, pertencendo à sócia Maria Hermínia Ferreira de
Faria.

E pelos outorgantes, agora sob a sua inteira responsabilidade, foi
declarado que o capital da sociedade, quer o inicial quer os posteri-
ores aumentos incluindo o da presente escritura, se encontra inte-
gralmente realizado, e que por lei e pelo contrato não é exigível a
realização de quaisquer outras entradas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10347437

NEIVOCONSTROI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1395/
950206; identificação de pessoa colectiva n.º 503355780; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: Av. 1-of. 3 e 4/20000320.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez os seguintes registos:
Cessação de funções da gerente Maria do Rosário Alves Sousa Dias,

por renúncia de 2 de Março de 2000.
Designação de gerentes: designados também gerentes os novos

sócios António Alberto Neiva Dias, Jorge Manuel Neiva Dias e Carlos
Miguel Neiva Dias.

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º os quais passa-
ram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 250 000$, pertencendo uma a cada um dos só-
cios José Augusto Neiva Dias, António Alberto Neiva Dias, Jorge
Manuel Neiva Dias e Carlos Miguel Neiva Dias.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, já designados
gerentes, podendo qualquer deles praticar e assinar documentos de
mero expediente.

2 � A sociedade, porém, em juízo ou fora dele, activa ou passi-
vamente é representada por dois gerentes e para obrigar a sociedade
em todos os restantes actos e contratos são necessárias as assinaturas
conjuntas de dois gerentes, sendo, porém, sempre obrigatória a
assinatura do gerente José Augusto Neiva Dias.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10347429

INDEX � INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 494/
770318; identificação de pessoa colectiva n.º 500606170; data do
depósito: 20 de Março de 2000.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 1998.

Conferida, está conforme.

22 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10347453

SANTA MARIA DA FEIRA

LAUS � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3411/920121; identificação de pessoa colectiva n.º 502692944;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 226/990430.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

22 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09688897

BEJA
MOURA

VIDROMONTRA VIDREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 17-2,
Santo Agostinho, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 263/
970124; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/140300.

Certifico que, em relação à sociedade, foi registada a alteração do
pacto social com transformação em sociedade unipessoal por quotas.

Sócio único e quota: Mário João Guerreiro Montez, com a quota de
400 000$, resultante da unificação de duas quotas de 200 000$.

Gerência: pertence ao sócio único.
Forma de obrigar a sociedade: a assinatura do gerente.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 01727869
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SOCIEDADE AGRÍCOLA GARCIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 237/
960229; identificação de pessoa colectiva n.º 503598275.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 1999.

23 de Março de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 01727826

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FOZ E FRONTEIRA, L.DA

Sede: Herdade da Freixeira, Póvoa de São Miguel, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 311/
000105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 1.º, 3.º e 4.º

Sede: Herdade da Freixeira, freguesia da Póvoa de São Miguel,
Moura.

Capital: redenominado em euros no montante total de 1995.191
euros, aumentado com a quantia de 8 004,809 euros, subscritos por
todos os sócios, na proporção das respectivas quotas e em dinheiro
passa para 10 000 euros.

Sócios e quotas: unificadas:
a) Domingo Sanchez Garcia, com a quota de 5500 euros;
b) Raul Sanchez Garcia, com a quota de 3500 euros; e
c) Maria de La Cruz Garcia e Garcia, com a quota de 1000 euros.
Gerência: compete a um ou mais gerentes nomeados em assem-

bleia geral, pertencendo actualmente aos sócios Domingo Sanchez
Garcia e Raul Sanchez Garcia.

Forma de obrigar a sociedade: as assinaturas conjuntas de dois
gerentes, bastando a do gerente nomeado no caso da gerência singu-
lar.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 01727877

BRAGANÇA
BRAGANÇA

ALBERTO SENDAS E RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 384/
840516; identificação de pessoa colectiva n.º 501458310; data/ano-
tação: 000322.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referenciada, fo-
ram depositados na respectiva pasta os documentos corresponden-
tes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

22 de Março de 2000. � O Ajudante Principal, Olegário Inácio
Pinto. 07199848

M. FERREIRA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1227/
000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504889311; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/000315.

Certifico que entre Manuel António Ferreira, e mulher, Soiémia
Maria dos Santos, casados na comunhão de adquiridos, e ainda, Teresa
Maria dos Santos Ferreira e Elisabete dos Santos Ferreira, solteiras,
maiores, foi constituída a sociedade por quotas acima referenciada,
cujo teor do seu contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Ferreira & Filhas, L.da, tem a
sua sede na Avenida dos Sabor, 2, na freguesia de Gimonde, conce-
lho de Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede pode ser deslocada para
outro local, dentro do concelho de Bragança, ou para concelho li-
mítrofe.

3 � A gerência pode criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, onde e quando julgar conveniente,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na panificação; fabrico de pão e
produtos afins; e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, em numerário, é do montante de 49 879.790
euros (10 000 000$), representado por quatro quotas, sendo duas,
iguais, do valor de 14 963.937 euros (3 000 000$) cada uma, per-
tencentes uma ao sócio Manuel António Ferreira, e outra à sócia
Soémia Maria dos Santos, e duas iguais, do valor de 9975.958
euros (2 000 000$) cada uma, pertencentes uma à sócia Teresa
Maria dos Santos Ferreira, e outra à sócia Elisabete dos Santos
Ferreira.

§ único. Cada uma das quotas, encontra-se realizada em numerá-
rio, apenas em 50%, devendo os restantes 50% serem realizados, de
igual modo, no prazo de um ano, a contar desta data.

ARTIGO 4.º

Podem ser feitos suprimentos à sociedade, nos termos e condi-
ções a acordar em assembleia geral. Podem, também, ser exigidas
aos sócios prestações suplementares ao capital, proporcionais às
respectivas quotas, até ao triplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, a administração da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem a todos
os sócios, os quais são, desde já, designados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura do gerente Manu-
el António Ferreira, ou as assinaturas, em conjunto, de duas geren-
tes, à excepção, dos actos de mero expediente, que podem ser
assinados por qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas, é livremente
permitida, entre sócios; na transmissão a não sócios, têm direito de
preferência, em primeiro lugar a sociedade e, em segundo, os sócios
não cedentes.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessioná-
rio, o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de ob-
ter o consentimento da sociedade para aquela cessão e de propor-
cionar o exercício do direito de preferência, estatuído no número
anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo anterior; e
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.
2 � O preço da amortização será o que resultar de um balanço,

especialmente organizado para o efeito, e será liquidado em quatro
prestações semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira,
60 dias após a respectiva deliberação.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido, do interdito ou inabilitado, designarão um, de
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entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

15 de Março de 2000. � O Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 07199805

BRUNO LOPES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 945/
960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503614270; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/000314.

Certifico que a sociedade supra mencionada transformou totalmen-
te o seu pacto social, e passou a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bruno Lopes � Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, Galerias Tuela, loja 14,
na cidade de Bragança.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser
deslocada, para outro local, dentro do concelho de Bragança, ou para
concelho limítrofe e, bem assim, poderá a gerência abrir sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de calçado a retalho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é do
montante de 7481.97 euros (1 500 000$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao único sócio Eduardo
Bruno Pires Lopes.

ARTIGO 4.º

O sócio pode fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condi-
ções que entender. Podem ser exigidas ao sócio prestações suple-
mentares ao capital, até ao triplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência, a administração da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem ao sócio
Eduardo Bruno Pires Lopes, que, neste acto, é designado gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para vincular e obrigar a sociedade,
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido, do interdito ou
inabilitado, que designarão um, de entre si, que a todos represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

14 de Março de 2000. � O Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 07198175

PUBLI NEON � COMÉRCIO ARTIGOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1226/
000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504854160; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/000314.

Certifico que entre Norberto Ramiro Campos dos Santos, casa-
do com Carla Marina da Rosa Afonso Santos na comunhão de
adquiridos; Adílio Cavaleiro Rodrigues Pires, solteiro, maior, e
Marco Aurélio Cavaleiro Rodrigues Pires, casado com Susana Ale-
xandra Magalhães do Rio Pires na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade por quotas acima referenciada, cujo teor
do seu contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Publi Neon � Comércio Artigos
Publicitários, L.da, tem a sua sede no Bairro da Mãe de Água, Rua de
Martim Velho da Fonseca, 6, em Bragança.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá sem
deslocada para outro local, dentro do concelho de Bragança, ou para
concelho limítrofe e, bem assim, poderá a gerência abrir sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação local, onde e
quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, a retalho, de
artigos de publicidade, fabrico e montagem de meios publicitários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é do
montante de 5985.57 euros (1 200 000$), representado por três
quotas iguais do valor de 1995.19 euros (400 000$) cada uma,
pertencente uma a cada dos sócios, respectivamente, Norberto
Ramiro Campos dos Santos; Adílio Cavaleiro Rodrigues Pires e Marco
Aurélio Cavaleiro Rodrigues Pires.

ARTIGO 4.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a acordar em assembleia geral. Poderão ser-lhes exigidas
prestações suplementares ao capital, proporcionais às respectivas
quotas, até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, a administração da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem aos três
sócios, que, desde já, são designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é obrigatória a assinatura conjunta de dois gerentes, com excepção
dos actos de mero expediente, que poderão ser assinados por qualquer
um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios,
é livremente permitida; na cessão a estranhos, tem direito de prefe-
rência a sociedade, em primeiro lugar e, o sócio ou sócios, não
cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes, e os
herdeiros do falecido, do interdito ou inabilitado, designarão um, de
entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Quando a sociedade e os sócios estiverem de acordo;
b) Quando, em caso de cessão de quotas a estranhos, não tenha

sido obtido o prévio consentimento da sociedade;
c) Quando a quota de um sócio seja objecto de arresto, penhora

ou qualquer outro procedimento de que possa resultar a sua aliena-
ção forçada.

2 � O valor da aquisição ou amortização, será, no caso da alínea
a) do número anterior, o que for acordado entre a sociedade e o
sócio; e, nos restantes casos, será o valor da quota determinado com
base no último balanço aprovado.

3 � A contrapartida da amortização, será paga em três presta-
ções a efectuar, dentro de 6, 12 e 18 meses, respectivamente, após
a fixação definitiva da contrapartida.

Disposição transitória

A gerência, fica autorizada a proceder ao levantamento de im-
portâncias do depósito, feito em 10 de Fevereiro, corrente, no Banco
Expresso Atlântico, do balcão de Bragança, para o pagamento desta
escritura e respectivo registo, bem como, para pagamento do equi-
pamento, mobiliário e material, destinados ao exercício da activida-
de social.

14 de Março de 2000. � O Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 07199791
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S. C. A. � SOCIEDADE DE COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1019/
970609; identificação de pessoa colectiva n.º 503905844; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/000322.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi altera-
do nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º (corpo)

O capital social, integralmente realizado em numerário, é do
montante de 8 000 000$, representado por duas quotas iguais do
valor nominal de 4 000 000$ cada uma, pertencentes uma ao sócio
Fernando António Moz Gonçalves, e outra ao sócio Vítor Joaquim
Morais Barata.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 07199708

MANTA & CUCO, RESTAURANTE E SNAK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1204/
991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504754874; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000321.

Certifico que o ex-sócio João Miguel Vaz Ruivo, renunciou ao
exercício de gerência que efectuava na sociedade acima referen-
ciada.

21 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 07199996

ÉVORA
ÉVORA

GONÇALARTE, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo Oeste, Rua de Frei Jordão, 25, 7000
Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2384/
990813; inscrição n.º 1; data da apresentação: 990813.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios Maria José Pontes Correia Espadeiro e marido, José Maria
Pontes Correia Espadeiro, casados na comunhão de adquiridos, e
residentes em Évora, na Rua do Conde de Monsaraz, 61, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gonçalarte, L.da, tem a sua sede
nesta cidade e concelho, no Bairro do Bacelo Oeste, Rua de Frei
Jordão, 25, freguesia do Bacelo.

2 � Independentemente de deliberação social, pode a gerência
criar ou extinguir filiais, agências ou outras formas de representação
no território nacional, bem como deslocar a sua sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de artigos para o
lar, móveis, loiças, roupas, electrodomésticos, artesanato, couros,
objectos de arte e antiguidades.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do igual
valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução,
bem como a sua representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes
nomeados em assembleia geral, os quais serão remunerados, ou não,
conforme for deliberado, também em assembleia geral.

2 � Os actuais sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assina-

tura de um só gerente.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente permitida ape-
nas entre sócios.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde
que a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social até ao montante global de
25 000 euros e na proporção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 03004694

SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE, S. A.
Sede: Rua da Misericórdia. 9, 7000 Évora

Capital social: 58 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 180/781229;
identificação de pessoa colectiva n.º 500416370; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 12/20000211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 18 000 000$ para 58 000 000$, tendo sido alterado,
parcialmente, o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 58 000 000$, re-
presentado por 58 000 acções do valor nominal de 1000$ cada uma.

Ficou depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 03004678

ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS E REFORMADOS DE BACELO
Sede: Bairro do Bacelo, Avenida de Fernando Pessoa,

lote 28, cave direita, 7000 Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 16/
951018; identificação de pessoa colectiva n.º 502995718; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000216.

Certifico que, em relação à pessoa colectiva de utilidade pública
em epígrafe, foi registada a mudança de sede.

24 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 19-2-4899

FARO
LAGOA

PÉROLA DE PORTIMÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Empreendimentos Rocha-Brava, escritório Banda R,
rés-do-chão, Carvoeiro, Lagoa, Algarve

Conservatória do Registo Comercial da Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1354/940321; identificação de pessoa colectiva n.º 503164720;
inscrição E-5; número e data da apresentação: 5/030200.
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Certifico a alteração parcial do pacto social:
Artigos alterados: n.º 2 do 1.º e 3.º

ARTIGO 1.º

2 � A sede é nos Empreendimentos Rocha-Brava, escritório
Banda R, rés-do-chão, na freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros, e está dividido em duas quotas iguais de 3000 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme original.

21 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 08341176

ANFIPARQUE � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Parque de Campismo de Ferragudo, Ferragudo, Lagoa,
Algarve

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1353/020200; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
020200.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Filipe Alexandre Malha Lima, casado com Teresa Maria Rodri-
gues Gonçalves de Abreu Lima na comunhão de adquiridos;

b) Maria da Luz Rodrigues Gonçalves de Abreu Silva, casada com
Joaquim Severino Martins da Silva na comunhão de adquiridos, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ANFIPARQUE � Explo-
ração de Bares, L.da, e tem a sua sede no Parque de Campismo de
Ferragudo, freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a sociedade criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de bares, restaurantes e
supermercados.

ARTIGO 3.º

1 � Capital social é de 10 000 euros.
2 � Montante de cada quota é de 5000 euros, pertencendo uma

a cada sócio.
3 � As entradas de cada sócio, que são em dinheiro, estão inte-

gralmente realizadas, e o seu montante é igual ao valor nominal das
respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A sociedade é administrada e representada por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral.

1 � A sociedade fica vinculada pela assinatura conjunta dos dois
gerentes.

2 � Os documentos referentes à compra, venda ou troca de veí-
culos automóveis ou motorizados são assinados nos termos do n.º 2
deste artigo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão e divisão de quotas entre os sócios mas a favor
cie terceiros só poderá ser efectuada mediante autorização da socie-
dade.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente a 20 vezes o valor que o capital
tiver à dita em que as prestações forem exigidas.

2 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade nos termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casas de arres-
to, penhora ou de qualquer outro procedimento judicial, sem
consentimento do seu titular. O valor da quota amortizada será o
que constar do último balanço aprovado, se outra maior não for
exigido por lei.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada, nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a proce-
der ao levantamento da totalidade do capital social depositado, a
fim de suportar as despesas de instalação da sua actividade.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 08341800

CROWN INTERNATIONAL SERVIÇES, LTD.

Sede: Largo de Alves Roçadas, sem número, rés-do-chão,
Lagoa, Algarve

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1349/250100; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
250100.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à criação da representação permanente da sociedade
em epígrafe em Portugal.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 08346003

MARQUES & MARCOS � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Beco de 5 de Outubro, 15, 1.º, Lagoa, Algarve

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1351/250100; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
250100.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Roberto Augusto dos Santos Marcos, casado no regime de
comunhão de adquiridos com Susana Conceição Marques Marcos;

b) Susana Conceição Marques Marcos, casada com o anterior, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marques & Marcos, Mobiliário e
Decoração, L.da

ARTIGO 2.º

A sede situa-se no Beco de 5 de Outubro, 15, 1.º, na vila, freguesia e
concelho de Lagoa.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de mobiliário e
artigos decorativos, decoração.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros.

ARTIGO 5.º

O capital encontra-se totalmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor de 2500
euros, correspondendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, judicial e
extrajudicial, é atribuída à sócia Susana Conceição Marques Marcos,
desde já nomeada gerente.
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2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente, ou
de um procurador com poderes suficientes.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas, a estranhos, depende do consentimento

da sociedade.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com a antecedência de 15 dias, salvo se a lei exigir
outras formalidades.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada, nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais, a proce-
der ao levantamento da totalidade do capital social depositado, afim
de suportar as despesas de instalação da sua actividade.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 08341796

LEIRIA
ALVAIÁZERE

HELENA AFONSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 245;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/000315.

Certifico que Maria Helena de Jesus Medeiros Lucas Afonso, casada
com Amires de Morais Lucas Afonso na comunhão geral, residente
na Rua Principal, Carvalhal, Alvaiázere, constituiu a sociedade com
a denominação em epígrafe, que se regerá pelas cláusulas constantes
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Helena Afonso, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua Principal, sem número, lugar de Carvalhal,
freguesia de Maças de D. Maria, concelho de Alvaiázere.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho e por grosso
de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 5000 euros
(equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente a ela sócia Maria Helena de Jesus
Medeiros Lucas Afonso.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dela sócia, Maria Helena de
Jesus Medeiros Lucas Afonso, desde já nomeada gerente, ou de pessoas
estranhas à sociedade, que venham a ser por ela designadas.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-

des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na
situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, a gerente autorizada a adquirir quaisquer equipamentos,
bens móveis, designadamente veículos automóveis, incluindo por
contratos leasing ou aluguer de longa duração, tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo de
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume logo que definitivamente
matriculada.

Assim outorgou, declarando ainda que não é sócia de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 07359594

SOLUÇÃO PAN � TRANSPORTES, COMÉRCIO
E REPARAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 230/
990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504101185; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/000314.

Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foram registados os seguintes factos:

Pela inscrição n.º 4, foi registada a alteração parcial do pacto,
tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º do pacto social, que passa-
ram a ter a seguinte composição:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Solução Pan � Transportes, Comér-
cio e Reparações, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto transportes, comércio, manutenção
e reparação de veículos usados, suas peças e acessórios.

O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 07359454

TRANSKING � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 244;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000301.

Certifico que entre Eduardo Rodrigues Marques e mulher, Maria
Fernanda Nunes Marques Rodrigues, casados na comunhão de
adquiridos, residentes em Zambujal, Alvaiázere, foi constituída a
sociedade com a denominação em epígrafe, que se regerá pelas cláu-
sulas constantes dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transking � Transportes, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Colégio Vera Cruz, 6, na freguesia e
concelho de Alvaiázere.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sede social para qualquer outro local dentro do concelho de
Alvaiázere, ou para concelhos limítrofes.
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ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários
de mercadorias, comércio de pneus e compra e venda de automó-
veis.

2 � A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente daquele que está a exercer e em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de
9 000 000$, pertencente ao sócio Eduardo Rodrigues Marques; outra
de 1 000 000$, pertencente à sócia Maria Fernanda Nunes Marques
Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade cabe ao sócio
Eduardo Rodrigues Marques que, desde já fica nomeado gerente,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

2 � É expressamente vedado ao gerente obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao seu objecto social, nomeadamente
fianças, abonações, letras e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas depende do expresso consentimento da socie-
dade.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 07359578

LISBOA
AMADORA

CONSULTÓRIO DE ECO-RADIOLOGIA DA VENDA-NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 715;
identificação de pessoa colectiva n.º 504444239; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 5/000207.

Certifico que foi constituída a saciedade em epígrafe, cujo o
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Consultório de Eco-Radiologia da
Venda Nova, L.da, com sede na Rua de Elias Garcia, 11, 4.º, esquerdo,
freguesia da Venda Nova, concelho da Amadora.

2 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode estabele-
cer, sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto centro de eco-radiologia e prestação
de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
952 290$, da sócia Francisca Soares Beserra Preto, uma de 20 048$,
da sócia Maria do Amparo de Sousa Sanches Peixoto da Fonseca, e
uma outra de 30 072$, do sócio José Manuel de Almeida Diniz.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre, reservando-se,
porém, em primeiro lugar à sociedade o direito de preferência e em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � Se mais de um sócio quiser usar o direito de preferência, a
quota será dividida entre eles, na proporção das que então possuí-
rem.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem fazer à sociedade suprimentos, nas condições a
definir em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo e
fora dele, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, incumbe à sócia Francisca Soares Beserra Preto,
desde já designada gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção da gerente.

ARTIGO 7.º

1 � É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou cau-
ção de alguma obrigação.

2 � Salvo prévia deliberação dos sócios que reconheça a existên-
cia de justificado interesse próprio da sociedade garante, os gerentes
não podem obrigar a sociedade em fianças, abonações, letras de favor
ou negócios estranhos à sociedade sob pena de responderem pelas
perdas e danos.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral poderá autorizar qualquer dos sócios ou geren-
tes a exercer a mesma actividade da sociedade, com ou sem limita-
ções.

ARTIGO 9.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade não se dissolverá e continuará com os herdeiros do falecido ou
representante legal do interdito, devendo aqueles nomear um de entre
si que a todos represente na sociedade enquanto a quota permanecer
indivisa.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio pelo
valor que lhe corresponder pelo último balanço social aprovado nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio;
c) Por venda judicial da quota qualquer que seja a forma usada.
2 � O valor da quota para efeito de amortização, será apenas o

seu valor nominal no caso de incumprimento dos deveres sociais
em que seja possível a sanção de exclusão.

3 � A contrapartida da amortização nos casos dos n.os 1 e 2, será
pago em quatro prestações trimestrais iguais e sucessivas, que não
vencem juros.

ARTIGO 11.º

1 � Anualmente será dado balanço que deve encerrar-se em 31
de Dezembro, e será submetido a apreciação dos sócios até ao dia
31 de Março do ano seguinte.

2 � Os lucros líquidos acumulados pelo balanço anual, depois de
deduzida a percentagem de 5% para formação ou reintegração de
reserva legal serão distribuídos pelos sócios na proporção das suas
quotas e no caso de existir perdas serão suportadas na mesma
proporção.

3 � Quando for deliberado, por todos os sócios, um plano de
investimento, poderão não ser distribuídos lucros.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, desde que a lei não exija prazo e forma
especiais, serão convocadas com a antecedência mínima de 15 dias,
por meio de carta registada, com aviso de recepção.

ARTIGO 13.º

Em quaisquer futuros aumentos de capital é reservado aos sócios
o direito de manter as proporções de capital que tiverem à data que
for deliberado o aumento.

ARTIGO 14.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como em sociedades com objecto igual ou diferente do seu, ou
reguladas por lei especial e inclusivamente como sócia de responsa-
bilidade ilimitada.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 86 � 11 de Abril de 20008128

ARTIGO 15.º

A representação de um sócio nas deliberações que admitam tal
representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 16.º

Fica desde já admitida, por deliberação dos sócios, a derrogação
dos preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

O texto ficou depositado na respectiva pasta.

Conferida e conforme.

17 de Março de 2000. � A Conservadora, Alexandra Maria
Caldeira Teles. 12928470

PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

CARVALHO & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7503/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504510452;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/000131.

Certifico que João Mário Lima Gomes de Pinho cessou funções
de gerente, da sociedade em epígrafe, por renúncia, em 22 de De-
zembro de 1999.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10293868

CONDOSPORTO � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3801/951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503548820;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 25/000131; pasta
n.º 3801.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 400 000$ para 1 002 410$ em dinheiro, tendo, em consequên-
cia, o artigo 3.º e corpo do artigo 1.º do respectivo contrato de so-
ciedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade tem a firma CONDOSPORTO � Administração de
Condomínios, L.da, com sede na Travessa da Fonte de Contumil,
274, rés-do-chão, esquerdo, traseiras, no Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro, é de 1 002 410$ (5000 euros),
e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 501 205$ (2500 euros), que pertence à sócia Aida Maria Goios
Mina Gusmão de Carvalho, e outra do valor nominal de 501 205$
(2500 euros), que pertence ao sócio Paulo Jorge Monteiro Gusmão
de Carvalho.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

7 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10293850

AFONSO, ILÍDIO TEMUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5244/970403; identificação de pessoa colectiva n.º 503852821;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/000317.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 400 000$ para 15 000 000$ em dinheiro, tendo, em consequên-

cia, o artigo 3.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, dividido em três quotas, uma do valor nominal
7 650 000$, pertencente ao sócio Afonso Bernardo de Meneses Le-
mos Freire Themudo, e duas do valor nominal de 3 675 000$ cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Edite Bianchi de Meneses
Lemos Temudo e Afonso Ilídio da Mota e Silva Temudo.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10273131

SOCIEDADE ELECTROMECÂNICA FRANCOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 712/790419; identificação de pessoa colectiva n.º 500834970;
número e data: PC 280/000223; pasta n.º 15 977.

Certifico que ficam depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273417

FERNANDO COSTA, CASTRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 180/790822; identificação de pessoa colectiva n.º 500894949;
n.º PC 273 e 274; data: 23022000; pasta n.º 8701.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas dos anos de exercício de 1997 e 1998.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273395

CAFÉ CONVITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1990/940225; identificação de pessoa colectiva n.º 503199265;
número e data: PC 278/000223; pasta n.º 1990.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273387

HAIRCLASSE � PRODUTOS CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6800/980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504195263;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/000223; pasta
n.º 6800.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada,
tendo as contas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 1997.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273379

SFS � COMÉRCIO DE MADEIRA E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6945/980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504218425;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: of. 1-4 e 5-6/000223; pasta n.º 708.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerentes de José Carlos Marques de Fi-

gueiredo, José Luís de Castro Faria Salgado e José Alberto Fernandes
dos Santos, por renúncia, em 29 de Novembro de 1999, tendo na
mesma data sido nomeado gerente o novo sócio Orlando Neves da
Silva.

Certifico ainda que foi alterado o contrato de sociedade tendo o
artigo 3.º e n.º 2 do artigo 4.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
600 000$, dividido em duas quotas, sendo uma de 570 000$, do sócio
Américo Orlando Gonçalves da Silva, e outra de 30 000$, perten-
cente ao sócio Orlando Neves da Silva.

ARTIGO 4.º

2 � Para validamente obrigar a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, inclusive a compra e venda de veículos automóveis, de
e para a sociedade, e suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273360

STAND PARIS � AUTOMÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7151/981025; identificação de pessoa colectiva n.º 504275615;
inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
das apresentações: 33 e of./000222; pasta n.º 7151.

Certifico que a sociedade em epígrafe, anteriormente denominada
Stand Paris � Automóveis, L.da, alterou o seu contrato tendo sido
eliminados os artigos 6.º e 7.º, e alterados os 1.º, 3.º e 4.º, cuja
redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Stand Paris � Automóveis,
Sociedade Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Avenida do Dr. Moreira
de Sousa, lugar da Feiteira, 4087, freguesia de Pedroso, deste
concelho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$, pertencente ao sócio Nelson António Gomes Perpétua
Moreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único, sendo sufici-
ente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá celebrar negócio com a sociedade desde que sirva
a prossecução do objecto social.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerentes de António José Gomes Perpétua

Moreira e Margarida Maria Gomes Perpétua Moreira Barbosa, por
renúncia, em 1 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273344

DESPERGIL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 306/871019; identificação de pessoa colectiva n.º 501888144;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/000223; pasta n.º 21
643.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e liquidada,
tendo as contas sido aprovadas em 31 de Março de 1999.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273352

METANOGÁS � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7891/990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504323695;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 3-8/000221; pasta n.º 7891/990630.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerentes de Maria Teresa da Silva Moreira

Domingues, Paulo de Oliveira Tavares e Flávio de Oliveira Tavares,
por renúncia, em 4 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273328

MOTA & MOURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 742/890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502108770;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/000221; pasta
n.º 21 177.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede e aumentou o
capital social de 10 000 000$ para 12 530 125$ em dinheiro, tendo,
em consequência, os artigos 1.º e 4.º do respectivo contrato, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma Mota & Mourão, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Paz, 155, freguesia de Canelas, concelho de Vila
Nova de Gaia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 62 500
euros e está dividido em três quotas, sendo: uma no valor nominal
de 44 900 euros, pertencente ao sócio José Joaquim da Silva Mota;
uma no valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Palmira
Gonçalves Mourão Mota, e uma no valor nominal de 12 600 euros,
pertencente ao sócio Sérgio Eduardo Gonçalves da Silva.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

24 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273310

BISLAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4093/960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503600679;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/000313; pasta
n.º 4093.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada,
tendo as contas sido aprovadas em 25 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

14 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272950
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CDI � COMPANHIA DISTRIBUIDORA
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 182/910823; identificação de pessoa colectiva n.º 502803355;
número e data: PC 405/000313; pasta n.º 7597.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

15 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272976

ELOHOTEL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6260/980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504086340;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/000310; pasta
n.º 6260.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o objecto social e
aumentou o capital de 3 000 000$ para 9 000 000$ em dinheiro,
tendo, em consequência, os artigos 2.º e 3.º do respectivo contrato,
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em importação, exportação e comercia-
lização de equipamentos hoteleiros e similares, de aquecimento,
ventilação, ar condicionado, de instalações mecânicas e
electromecânicas, bem como respectiva assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9 000 000$ e está dividido em três quotas iguais de 3 000 000$, per-
tencentes cada uma delas a cada um dos sócios Mário Torres Mo-
reira, Mário Fernando de Lima Bessa e Germano Manuel de Sousa
Pereira de Castro.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

13 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272941

CAMPOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 179/821110; identificação de pessoa colectiva n.º 501253467;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/000218; pasta n.º 17
320.

Certifico que foi alterado o contrato de sociedade tendo sido dada
nova redacção ao artigo 3.º do respectivo contrato que é do seguin-
te teor:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, representado por duas quotas iguais de 600 000$, uma
de cada sócio, Ana Maria Simões da Costa Marques da Silva e Luís
António Simões da Costa.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273301

TOMAGOL � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 727/890512; identificação de pessoa colectiva n.º 502156848;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
9/000218; pasta n.º 15 604.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua do Padre Américo, 384, rés-do-chão,

esquerdo, freguesia de Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273298

COSTA & RUELA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2696/941123; identificação de pessoa colectiva n.º 503321800;
número e data: PC 218/000209; pasta n.º 2696.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925256

ANA PAULA MIRANDA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5113/970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503828297;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 19/000209; pasta
n.º 5113.

Certifico que foi aumentado o capital social de 50 000 000$ para
50 120 500$ em dinheiro, subscrito por ambas as sócias, tendo, em
consequência, o artigo 5.º do respectivo contrato, ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros,
dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 245 000 euros,
pertencente à sócia Ana Paula Miranda Fonseca, e uma do valor de
5000 euros, pertencente à sócia Ermelinda da Silva Miranda Fonse-
ca.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925248

MADALENA & MOISÉS � SERVIÇOS
DE TELEMARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1361/930628; identificação de pessoa colectiva n.º 503029238;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/000209; pasta
n.º 1361.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada,
tendo as contas sido aprovadas em 24 de Novembro de 1999.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925221

CINEMA NOVO � C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 394/890721; identificação de pessoa colectiva n.º 502192860;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
6/000209; pasta n.º 13 765.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Nomeação dos órgãos sociais para o período de Março de 1999 a

Fevereiro de 2001.
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Direcção: presidente, Maria Beatriz Machado Pacheco Pereira
Dorminsky de Carvalho, residente na Rua de Aníbal Cunha, 89,
Porto; secretário, Jorge Maurício Lopes de Almeida Pinto, residen-
te na Avenida da Boavista, 2903, 1.º, D, Porto; tesoureira, Irene
Pereira Gonçalves Pires, residente na Rua das Cavadas, 122-B, 3.º
D, F, Rio Tinto, Gondomar.

Conselho fiscal: presidente, António Augusto Peres dos Reis,
residente na Praça de 9 de Abril, 131, 5.º, Porto; secretária, Maria
Manuela Machado Pacheco Pereira, residente na Rua do Coman-
dante Rodolfo Araújo, 171, 2.º, D, Porto; vogal, Rui Manuel Anas-
tácio Pinto Garcia, residente na Rua da Senhora da Luz, 264, 2.º,
Porto.

Data da deliberação: 18 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925230

BELMIRO DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 487/751014; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 16/000209; pasta n.º 19 072.

Certifico que Maria Aurora da Costa Sousa Lomba cessou funções
de gerente, por renúncia, em 11 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925213

PEREIRA, SANTOS & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 908/830513; identificação de pessoa colectiva n.º 501385681;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 20/000208; pasta
n.º 9963.

Certifico que António Almeida Dias dos Santos cessou funções de
gerente, por renúncia, em 4 de Maio de 1999.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925183

CERQUEIRA, GONÇALVES & MAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 948/611011; identificação de pessoa colectiva n.º 500566224;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 17/000209; pasta
n.º 5684.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente, nomeado José Maria Barbosa Dias, em 1

de Julho de 1999.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925191

A. P. I. E. � APOIO INFORMÁTICO ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 886/861016; identificação de pessoa colectiva n.º 501728325;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 30/000208; pasta
n.º 6540.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente, nomeado o sócio Manuel Jorge Ferreira

de Sousa em 31 de Março de 1999.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925175

ASSILAV � ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTO
DE LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 756/921118; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 4/000207; pasta n.º 756.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Maria de Fátima Pimparel

Parreira, por renúncia, em 30 de Março de 1994.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925167

ESCOLÁSTICA � FUNDIÇÃO E METALURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 890/770615; identificação de pessoa colectiva n.º 500642320;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/000207; pasta
n.º 21 462.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente, nomeada Prudenciana Maria Ferreira de

Almeida Gomes da Mota em 31 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925159

C. C. F. P. L. � CENTRO DE CLÍNICA E FORMAÇÃO
PSICOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 984/820120; identificação de pessoa colectiva n.º 501262547;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 22/000207; pasta
n.º 21 371.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 450 000$ para 1 002 410$ em dinheiro, tendo, em consequên-
cia, o artigo 3.º e n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 6.º, ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e dele pertence, à sócia Maria Emília Teixeira da Cos-
ta, duas quotas, uma do valor nominal de 451 205$ (bem próprio),
e outra do valor de 50 000$ (bem comum), e ao sócio António dos
Santos Pereira, uma quota do valor nominal de 501 205$.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade é exercida por
um ou mais gerentes, designados em assembleia geral, remunerados
ou não, conforme for deliberado.

2 � Ficam desde já designados gerentes António dos Santos Pereira
e Maria Emília Teixeira Costa.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência pode-
rá:

a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos; tomar de trespasse quaisquer
estabelecimentos;

d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925140
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DIAS & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 681/880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501940537;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/000207; pasta
n.º 21 498.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada,
tendo as contas sido aprovadas em 31 de Março de 1992.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10293990

ACADEMIA CONTEMPORÂNEA
DO ESPECTÁCULO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44/901012; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/
000204; pasta n.º 5915.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o biénio de 1999-

-2000.
Direcção: presidente, Aparício Pedro Araújo Costa Dias, solteiro,

maior, residente na Rua das Flores, 139, 3.º, direito, Porto; vice-
-presidente, António Martins Moreira Capelo, solteiro, maior, resi-
dente na Rua das Flores, 139, 3.º, direito, Porto; tesoureiro, João
Paulo Meireles Campos Costa, divorciado, residente na Rua Formo-
sa, 433, 2.º, Porto; secretário, Júlio Artur Azevedo Barreira Cardoso,
casado, residente na Rua da Realidade, 141, rés-do-chão, esquerdo,
hab. 2, São Mamede de Infesta, Matosinhos; secretário, Maria Teresa
Ribeiro Cardoso, casada, residente na Rua do Visconde de Bóbeda,
101, 4.º, direito, Porto.

Conselho fiscal: presidente, António Manuel Lopes da Silva Reis,
solteiro, maior, residente na Rua do Visconde Bóbeda, 101, 4.º,
direito, Porto; vogais: José Joaquim Rodrigues, divorciado, residente
na Rua do Duque da Terceira, 153, 3.º, Porto; Orísia Maria Moreira
de Bessa, casada, residente na Rua da Lagoa, 42, Alfena, Ermesinde,
Valongo.

Data da deliberação: 25 de Setembro de 1999.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10293981

DELNIPOR � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE E PROTOCOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4953/970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503796786;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/000204; pasta n.º 4953.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede, tendo, em
consequência, o n.º 1 do artigo 1.º, ficado com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Delnipor � Prestação de Serviços
de Publicidade e Protocolos, L.da, com sede na Rua das Musas, 318,
1.º, sala 8, freguesia de Santo Ildefonso, desta cidade do Porto.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

11 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10293965

EXPRESSOCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 237/920422; identificação de pessoa colectiva n.º 502747390;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/000204; pasta
n.º 237.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 1 000 000$ para 10 024 100$ em dinheiro, tendo, em conse-
quência, o artigo 3.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro e inteiramente liberado, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo de 25 000
euros a quota pertencente a cada dos sócios, José Augusto Martins
Moreira e Rosa Maria Rebelo Rodrigues Moreira.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

11 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10293957

M. MOHN � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PELES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7439/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504509837;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
27/000203; pasta n.º 7439.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede, tendo, em
consequência, o artigo 1.º do respectivo contrato, ficado com a se-
guinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Mohn � Importação e
Exportação de Peles, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova
do Vale, 182, freguesia de Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

11 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10293949

SILVA & CRUZ � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5837/971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503981729;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números
e data das apresentações: 24 e 25/000202; pasta n.º 5837.

Certifico que António José Barros da Silva cessou funções de
gerente, por renúncia, em 28 de Setembro de 1999, tendo na mes-
ma data sido designado gerente Paula Maria Rodrigues Vieira Cruz.

Certifico ainda que foi aumentado o capital social de 1 000 000$
para 20 000 000$ em dinheiro, tendo, em consequência, o artigo 3.º
do respectivo contrato de sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais de
10 000 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Alberto
Miguel Feiteira de Sousa Cruz e mulher, Paula Maria Rodrigues Vieira
Cruz.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

10 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10293930

ACTIVIDADES HOTELEIRAS MARIGENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 999/850705; identificação de pessoa colectiva n.º 501535284;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 9/000203; pasta
n.º 17 156.
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Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 1 000 000$ para 6 000 000$, tendo, em consequência, o ar-
tigo 3.º, n.º 1 do artigo 5.º e aditado um novo artigo, que passa a
ser o 8.º do respectivo contrato de sociedade, ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$, dividido em duas quotas, uma com o valor nominal de
3 750 000$, pertencente ao sócio José de Jesus Vieira, e outra com
o valor nominal de 2 250 000$, pertencente à sócia Maria Emília
da Fonseca Viana Vieira.

ARTIGO 5.º

§ 1.º Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos que envolvam responsabilidade, é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 12 000 000$.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

10 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10293914

BARROS ARAÚJO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2913/950209; identificação de pessoa colectiva n.º 503357553;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 15/000201; pasta
n.º 2913.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada
tendo as contas sido aprovadas em 28 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

8 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 01439847

ESTEVES, LOURENÇO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 653/880225; identificação de pessoa colectiva n.º 501938729;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/000201; pasta
n.º 21 486.

Certifico que foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para
1 250 000$ em dinheiro, tendo, em consequência, o artigo 3.º do
respectivo contrato de sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 250 000$, e está dividido em cinco quotas iguais, no valor nomi-
nal de 250 000$ cada uma, e pertencendo uma a cada um dos sócios
Joaquim Manuel Esteves Lourenço, Salvador Rodrigues Lopes, Ma-
nuel Lopes, Manuel José Boucinha Esteves e Manuel Fernando
Barbosa Pinto.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

8 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 01439766

 ALVES, SOUSA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 449/870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501786295;
inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 12-13/000214;
pasta n.º 5869.

Certifico que foi alterado o contrato de sociedade tendo sido dada
nova redacção aos artigos 2.º e 4.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, dividido em cinco quotas, assim subscritas: duas dos
valores nominais de 3 750 000$ cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios António de Jesus Barbosa e André Oliveira Barbosa;
duas dos valores nominais de 2 250 000$ cada uma, pertencentes
uma a cada um dos sócios Arlindo de Carvalho Pais e António de
Oliveira Bantim, e uma do valor nominal de 3 000 000$, perten-
cente ao sócio José de Azevedo Monteiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Arlindo
de Carvalho Pais, António de Oliveira Bantim e André Oliveira
Barbosa, aqui nomeados gerentes, e às pessoas a designar em assem-
bleia geral, mantendo-se na gerência até ao final do corrente ano e
durante o ano 2000, os gerentes agora nomeados.

§ 1.º Para os actos de mero expediente, basta a intervenção de um
gerente; no entanto, para validamente representar e obrigar a
sociedade, em todos os seus actos e contratos que envolvam respon-
sabilidade, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

§ 2.º Só é permitido aos gerentes, prestar avales, fianças, abona-
ções, letras de favor ou semelhantes, quando autorizados pela socie-
dade.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07660006

SILVAFORMA � FORMULÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3954/960126; identificação de pessoa colectiva n.º 503588067;
inscrição n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 7 e 8/000215; pasta n.º 3954.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou o objecto, aumentou
o capital social de 400 000$ para 3 007 230$ em dinheiro, tendo,
em consequência, sido alterados os artigos 3.º e 4.º, aditado um n.º 4
ao artigo 6.º, e um novo artigo que será o 7.º, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de artigos de
papelaria, máquinas de calcular, computadores e outro material,
equipamento novo e mobiliário para escritório.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros e está dividido em duas quotas, sendo:

a) Uma de 12 000 euros, pertencente à sócia Maria Antónia de
Mendonça Ribeiro Pereira da Silva; e

b) Uma de 3000 euros, pertencente à sócia Sandra Isabel de Ri-
beiro Pereira da Silva.

ARTIGO 6.º

4 � A remuneração dos gerentes poderá consistir, no todo ou em
parte, numa participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo de todos, que lhe sejam
exigidas prestações suplementares até ao montante global de 100 000
euros.

Certifico ainda que o ex-sócio Manuel Ilídio Pereira da Silva cessou
funções de gerente, por renúncia, em 1 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

18 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07659997
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CASTILHO & CASTILHO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 473/850124; identificação de pessoa colectiva n.º 501572066;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/000215; pasta
n.º 19 001.

Certifico que a sociedade em epígrafe anteriormente denominada
E. D. & F. Man (Portugal) � Importação e Exportação de Produ-
tos Alimentares, L.da, alterou a firma, tendo, em consequência, o
corpo do artigo 1.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Castilho & Castilho � Importação e
Exportação de Produtos Alimentares, L.da, e tem sede na Rua do
Campo Alegre, 606, salas 110 e 111, freguesia de Massarelos, da
cidade do Porto.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

18 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07659989

GRAN CRUZ PORTO SOCIEDADE COMERCIAL
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7223/260429; identificação de pessoa colectiva n.º 500359423;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/000214; pasta n.º 15
574.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerentes, nomeados, Jean-Eugène Cayard, casado,

residente em 8, Rue Recamier, 75 007 Paris, França, e Jean-Pierre
Cayard, casado, residente em 25, Avenue Daymesnil, 94 160 Saint
Mandé, França, em 13 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07659970

 CAMPOS FORTUNATO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3658/951018; identificação de pessoa colectiva n.º 503523992;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/000211; pasta
n.º 3658.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada
tendo as contas sido aprovadas em 25 de Outubro de 1999.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07659946

ADRIANO MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 157/500830; identificação de pessoa colectiva n.º 500009805;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
4/000211; pasta n.º 6458.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de José Paulo de Castro Neves,

por renúncia, em 27 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07659954

 CRISRUBEM � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3684/951031; identificação de pessoa colectiva n.º 503529893;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
43/000211; pasta n.º 3684.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Maria Leonor Soares de Al-

meida Couto, por renúncia, em 1 de Julho de 1998.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07659938

CONFEITARIA TREVO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5729/970911; identificação de pessoa colectiva
n.º 503959324; inscrições n.os 11-12 e averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 5; números e datas da apresentações: 17/000217 e
24/000211; pasta n.º 5729.

Certifico que Ricardo Paulo Bateira Cardoso e Dinis Bateira
Cardoso cessaram funções de gerentes, por renúncia, em 16 de
Novembro de 1999, tendo na mesma data sido nomeados gerentes
Manuel Augusto da Cruz e Adérito da Cruz.

Mais certifico que foi alterado o contrato de sociedade tendo sido
dada nova redacção ao artigo 3.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 3 500 000$ e divi-
de-se em duas quotas, uma no valor nominal de 2 310 000$, per-
tencente ao sócio Manuel Augusto da Cruz, e outra no valor nomi-
nal de 1 190 000$, pertencente ao sócio Adérito da Cruz.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

17 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07659920

CUNHA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 319/810803; identificação de pessoa colectiva n.º 501195968;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 37/000210; pasta
n.º 5853.

Certifico que foi aumentado o capital social, após redenominação,
tendo, em consequência, os artigos 1.º e 4.º do respectivo contrato,
ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Cunha Fernandes, L.da, com sede na
Rua de Júlio Dinis, 561, 6.º, sala 602, freguesia de Massarelos, da
cidade do Porto.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros, dividido em duas quotas de 7500 euros, sendo uma de cada um
dos sócios, Afonso da Cunha Fernandes e José da Cunha Fernandes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925272

ANTÓNIO DE OLIVEIRA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 926/741014; identificação de pessoa colectiva n.º 500314110;
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inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 42/000211; pasta
n.º 6301.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 500 000$ para 1 002 410$, tendo, em consequência, o corpo do
artigo 3.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º (corpo)

O capital social, integralmente realizado, é de 1 002 410$, divi-
dido nas duas quotas seguintes: uma de 751 807$, do sócio Pedro
Fernando Chaminé da Mota, e uma de 250 603$, da sócia Laura
Isabel Rodrigues Teixeira.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07659911

PHC (NORTE) � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2619/941026; identificação de pessoa colectiva n.º 503308242;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/000210; pasta
n.º 2619.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 1 500 000$ para 12 000 000$, tendo, em consequência, o ar-
tigo 4.º e n.º 2 do artigo 7 .º do respectivo contrato, ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 12 000 000$, sendo de 6 000 000$ a quota
de cada um dos sócios, Luís Manuel do Pão e PHC � Serviços de
Tecnologia Industrial, L.da

ARTIGO 7.º

2 � Poderá a sociedade amortizar qualquer quota em caso de
divórcio, interdição, falência ou insolvência do sócio, transmissão a
título gratuito, arresto, arrolamento ou penhora da quota.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925280

TAXIREBOQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 704/950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503352314;
número e data: PC 222/000211; pasta n.º 13 412.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1997.

16 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07717342

DB AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 879/910225; identificação de pessoa colectiva n.º 502505940;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 49/000211; pasta
n.º 7134.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada
tendo as contas sido aprovadas em 27 de Setembro de 1999.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 07717334

SALGUEIRO & SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 295/820406; identificação de pessoa colectiva n.º 501254102;
número e data: PC 225/000211; pasta n.º 17 370.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

16 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925345

DACOMP � DESENHO ASSISTIDO
POR COMPUTADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3253/930510; identificação de pessoa colectiva n.º 502999985;
número e data: PC 221/000211; pasta n.º 19 085.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

16 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925337

DENTIMAGEM � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7016/980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504237314;
número e data: PC 226/000211; pasta n.º 7016.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

16 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925329

CONSTRUÇÕES PAPANATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8629/000211; identificação de pessoa colectiva n.º 503731889;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/000211; pasta
n.º 8629.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede e aumentou o
capital social de 3 000 000$ para 20 048 200$ em dinheiro, e con-
sequente redenominação, tendo, em consequência, o corpo do ar-
tigo 2.º e artigo 5.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte
redacção:

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Barão de Forrester, 914, da
freguesia de Cedofeita, da cidade do Porto.

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, uma com o valor nominal
de 40 000 euros, da sócia Montelargo � Sociedade de Gestão Imo-
biliária, L.da, uma com o valor nominal de 50 000 euros, do sócio
Vasco Pires Rites, e duas com o valor nominal de 5000 euros, uma
de cada um dos sócios Maria Gonçalves Pires Rites e Félix Damião
Rites.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925310
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CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DE ESTETICISMO, LUZIA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 891/870708; identificação de pessoa colectiva n.º 501848207;
números e data: PC 214 e 215/08022000; pasta n.º 15 965.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas dos anos de exercício de 1997 e 1998.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925205

AJD � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4216/960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503642240;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/000204; pasta
n.º 4216.

Certifico que o capital social foi redenominado após reforço de
30 000 000$ para 100 241 000$ em dinheiro, tendo, em consequên-
cia, o artigo 3.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros e
está dividido em duas quotas de 250 000 euros, pertencentes uma de
cada um dos sócios, João Carlos Bento Domingues e Ângela Maria
Monteiro de Araújo Ribeiro Domingues.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925299

CLÍNICA MÉDICA JC UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5575/970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503911550;
número e data: PC 219/000210; pasta n.º 5525.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11925264

MÁRMORES NOVA GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 837/640330; identificação de pessoa colectiva n.º 500184585;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 25/000310; pasta
n.º 21 270.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 400 000$ para 1 002 410$ em dinheiro, tendo, em consequên-
cia, o artigo 3.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
952 290$, pertencente ao sócio Manuel Dias dos Santos Guedes, e
outra de 50 120$, pertencente à sócia Maria da Conceição da Sil-
va Fraga Guedes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

13 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272933

PÓVOAS, IRMÃO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 731; identificação de pessoa colectiva n.º 500816018; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 34 e 38/990504; pasta n.º 15 747.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram exonerados de
gerentes: António Maia Ferreira; José Carvalho Póvoas e António
Carvalho Póvoas, por renúncia.

Data: 13 de Novembro de 1996.
Mais certifico que foi aumentado o capital para 9 000 000$, após

o reforço de 8 000 000$ em dinheiro, subscrito proporcionalmente
pelos sócios, ficando, em consequência, a gerência afecta aos actu-
ais sócios, e alterados os artigos, 3.º, § único do 1.º, sendo aditado
um novo artigo que passa a ser o 11.º, com a seguinte redacção:

1.º

(Corpo do artigo mantém-se.)
§ único. A gerência poderá transferir a sede dentro do mesmo

concelho ou para concelhos limítrofe, tal como criar filiais, agênci-
as, delegações ou outras formas de representação em território
nacional ou no estrangeiro.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
9 000 000$, dividido em duas quotas de 4 500 000$ cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Francisco Vítor Domingues Sousa
Pereira e Augusto Moura de Sousa Pereira.

11.º

Poderão ser efectuadas prestações suplementares de capital até ao
limite de 10 vezes o capital social, desde que a assembleia geral o
delibere por unanimidade.

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 10272925

COCKBURN SMITHES & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8392/310718; identificação de pessoa colectiva n.º 500065730;
número e data: PC 398/09032000; pasta n.º 10 626.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

13 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272909

CHARBOGAIA � CAFÉ E PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6353/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504096648;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
29/000309; pasta n.º 6353.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 400 000$ para 5 012 050$ em dinheiro, subscrito por ambos os
sócios, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo contrato,
ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros, dividido em quatro quotas, duas do valor 997 euros e 60
cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria de Fátima
Barbosa de Oliveira e Marco Alberto Barbosa de Oliveira, e duas do
valor de 11 502 euros e 40 cêntimos, pertencentes também uma a
cada um dos sócios Maria de Fátima Barbosa de Oliveira e Marco
Alberto Barbosa de Oliveira.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

13 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10273336
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BPA � SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3608/950928; identificação de pessoa colectiva n.º 503494860;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 13/000303; pasta
n.º 3608.

Certifico que a sociedade em epígrafe redenominou e
renominalizou o capital e acções, tendo, em consequência, os n.os 1
e 3 do artigo 4.º, e n.os 1 e 2 do artigo 5.º, ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 7 500 000 euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e divide-se em 1 500 000
acções com o valor nominal de 5 euros cada.

3 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, regis-
tadas ou não e reciprocamente convertíveis, sem prejuízo de
serem nominativas ou ao portador registadas, enquanto vigorar a
exigência legal de que sejam nominativas ou ao portador registadas
as acções representativas do capital social das sociedades anónimas
de seguros.

7 � Fica o conselho de administração autorizado a elevar o ca-
pital social, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes; até
ao máximo de 25 000 000 de euros, fixando as condições das novas
emissões, bem como as formas e prazos em que poderá ser exercido
o direito de preferência na subscrição de novas acções, mediante
parecer prévio do conselho fiscal ou fiscal único,

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, até 15
dias antes da data marcada para a reunião, provem a titularidade de
acções representativas de, pelo menos, 1000 euros de capital social.

2 � A cada 1000 euros de capital corresponde um voto.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272836

ANTÓNIO BIZARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 474/830131; identificação de pessoa colectiva n.º 501346449;
número e data: PC 392/000308; pasta n.º 12 383.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

13 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272895

CARDOSO DE OLIVEIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 086/670623; identificação de pessoa colectiva n.º 501231560; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 11/000302; pasta n.º 1964.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 400 000$ para 1 002 410$ em dinheiro, tendo, em consequên-
cia, os artigos 3.º e 5.º do respectivo contrato, ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais com o valor nominal de
2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios,
António Rocha da Fonseca e Clarisse Ramos Antunes Fonseca.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remunera-
dos ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Clarisse Ramos
Antunes Fonseca.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272887

ANDRÉ ALMEIDA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6517/980415; identificação de pessoa colectiva n.º 504135406;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/000308; pasta
n.º 6517.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 000 000$, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo con-
trato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, sendo de 960 000$, a quota do sócio André Manuel Al-
meida Soares, e de 40 000$, a quota da sócia Aida Pereira Coutinho Dias.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272879

MÁRIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 782/890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502164336;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 4/000306; pasta
n.º 15 625-A.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 1 000 000$ para 1 503 614$ em dinheiro, e mudou a sede, ten-
do, em consequência, o n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º do respectivo
contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Pereira, L.da, e tem a sua
sede na Praça de Manuel Silva Reis, 248, freguesia de Vila Nova de
Gaia (Santa Marinha), concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores que compõem o activo da sociedade, é de
1 503 614$, correspondente à soma de duas quotas iguais de 751
807$, pertencentes uma a cada um dos sócios, Hermínia Isolette
Carvalho Marques e Artur Ernesto Duarte Silva e Taveira.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272860

AMÉRICO DE ARAÚJO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 088/820209; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 15/000303; pasta n.º 21 647.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Maria Ema Nunes Barbosa de

Macedo, por destituição, em 12 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10272852
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EMPRESA O JORNAL DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 307/890310; identificação de pessoa colectiva n.º 502120762;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/000306; pasta n.º 13
742.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede e aumentou o
capital social de 420 000$ para 1 022 460$ em dinheiro, tendo, em
consequência, os artigos 1.º e 3.º do respectivo contrato de socie-
dade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Empresa O Jornal de Gaia, L.da, e
tem a sua sede na Avenida da República, 419, 3.º, direito, freguesia
de Vila Nova de Gaia (Santa Marinha), concelho de Vila Nova de
Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores que compõem o activo da sociedade, é de
1 022 460$, correspondente à soma de sete quotas, sendo quatro do
valor nominal de 60 000$ cada uma, todas pertencentes ao sócio
Henrique de Jesus Robles, e três do valor nominal de 260 820$ cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Alzira Aurora da Silva
Pinto Robles, Inocêncio Rui Pinto Robles e Ângela da Conceição
Pinto Robles.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272844

 ANTÓNIO REIS & FÁTIMA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3844/951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503559229;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/000303; pasta
n.º 3844.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada
tendo as contas sido aprovadas em 16 de Julho de 1998.

Está conforme.

8 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272810

PARQUES DO DOURO � SOCIEDADE DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8240/991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504303651;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/000303; pasta
n.º 8240.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
de 5000 euros para 200 000 euros, tendo, em consequência, o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 200 000 euros (correspondente a 40 096 400$),
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
100 000 euros, uma de cada um dos sócios Aprígio de Jesus Ferreira
dos Santos e José Melanda Pucarinho.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

8 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272828

PORTOCATERING � CATERING E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7477/990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504510568;
número e data: PC 381/000303; pasta n.º 7477.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

8 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272801

DESRAMA � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2601/941018; identificação de pessoa colectiva n.º 503286362;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/000302; pasta n.º 2601.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
do Professor Mota Pinto, 6, F, 1.º, sala 28, Porto.

Está conforme.

8 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272798

TRANSPORTES GUEDES & ENCARNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5543/970630; identificação de pessoa colectiva n.º 503911062;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/000302; pasta
n.º 5543.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do respectivo contrato, cuja
redacção é do seguinte teor:

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, será exercida por um ou mais gerentes, que podem ser
escolhidos entre estranhos à sociedade que serão eleitos em assem-
bleia geral, e serão remunerados ou não, conforme vier a ser delibe-
rado, estando já designados gerentes os sócios Joaquim Guedes da
Silva e José dos Santos Lopes da Encarnação e a não sócia Maria
Madalena Silva Encarnação Soares, casada, natural da freguesia de
Canelas, deste concelho, onde reside na Rua da Rechousa, 849, casa
5.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura da gerente Maria
Madalena Silva Encarnação Soares, a qual tem capacidade profissio-
nal exigida pela Direcção-Geral dos Transportes Terrestres.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

8 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272780

GESTMAT � MATERIAIS TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6406/980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504118099;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/000229; pasta
n.º 6406.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social
com a importância de 17 048 200$, redenominou o mesmo, alterou
sede e objecto, tendo, em consequência, o § 1.º do artigo 1.º, arti-
gos 2.º e 3.º e § 1.º do artigo 4.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

§ 1.º A sociedade adopta a denominação GESTMAT � Materiais
Técnicos de Construção, L.da, tem a sua sede na Avenida do Lidador
da Maia, 459, armazém 12, da freguesia de Águas Santas, do concelho
da Maia.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização, distribuição, impor-
tação e exportação de materiais de construção e máquinas e equipa-
mentos para a construção civil, aluguer, reparação e manutenção de
máquinas e equipamento para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros, dividido em quatro quotas iguais de 25 000 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Joaquim Moreira Araújo,
que desde já é nomeado gerente, sendo suficiente a sua intervenção
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contrato, podendo
os restantes sócios, por simples deliberação da assembleia geral assumir
posições de gerência, com os mesmos poderes e obrigações do sócio
agora nomeado gerente, sendo que, passando a haver mais do que
um gerente, torna-se necessária a intervenção de dois deles para
obrigar a sociedade.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272755

TELHADOS DE GAIA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6675/980529; identificação de pessoa colectiva n.º 504171046;
número e data: PC 351/000229; pasta n.º 6675.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272720

ALVORADA � PÃO QUENTE E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3001/950301; identificação de pessoa colectiva n.º 503378470;
números e data: PC 347 e 348/000229; pasta n.º 3001.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas dos anos de exercício de 1997 e 1998.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272739

SECI-QUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 929/900216; identificação de pessoa colectiva n.º 501672923;
número e data: PC 309/000228; pasta n.º 1382.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272631

FERNANDO PEREIRA & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8766; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/000315;
pasta n.º 8766.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 4 de Fevereiro de 2000, na cidade do Porto e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas. perante mim,
Francisco Carlos de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em
exercício, em virtude da respectiva notária, Maria Lucília Ferreira
Antunes Martins, ter faltado ao serviço por motivo de doença, com-
pareceram como outorgantes Guilhermino Fernando Pereira e José
Fernando Vieira Dias Torres, que constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Pereira & Torres, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua do Penedo, bloco 2, loja 31, da freguesia
de Valadares, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes. bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, snack-bar,
café confeitaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 5000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res, proporcionais ao capital subscrito, até 10 vezes o capital soci-
al.

ARTIGO 4.º

1 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

2 � Os gerentes são nomeados por deliberação da assembleia geral,
que estabelecerá o seu número.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios Guilher-
mino Fernando Pereira e José Fernando Vieira Dias Torres.

4 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral.

5 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis ou imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios não poderão exercer no País, por si, associados
com outros ou por entreposta pessoa, qualquer actividade comercial
ou industrial similar à do objecto social.

2 � Fica, porém, desde já salvaguardada desta proibição a parti-
cipação que os sócios actualmente detêm em qualquer outra socie-
dade com objecto idêntico.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, remunerados ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte de algum sócio, os respectivos herdeiros, sen-
do mais do que um, deverão designar um entre si que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indi-
visa.
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ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em partilha por
divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens, a quota não for
adjudicada no todo ou em parte ao respectivo titular; e

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

2 � A amortização ou aquisição será efectuada pelo valor apura-
do em face do último balanço.

Declararam ainda os outorgantes que fica autorizada, desde já, a
gerência ora nomeada a proceder ao levantamento do capital social,
correspondente a 2 004 820$, depositado em nome da sociedade,
para fazer face aos custos com a escritura e registo, bem como para
a aquisição de bens de equipamento.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10313761

COMPORCHÁ � COMPANHIA PORTUGUESA DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8749; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/000313;
pasta n.º 8749.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Contrato de sociedade

No dia 13 de Março de 2000, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram Joana Maria Lencastre
Serpa de Castro Feijó Barbosa da Cunha e José Carlos Rodrigues
Sarmento Barbosa da Cunha, que celebram entre si um contrato de
sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMPORCHÁ � Companhia
Portuguesa de Chá, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Ferreira
Alves, 83, freguesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de
Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá abrir
sucursais, filiais e qualquer outro tipo de representação, bem como
mudar a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de chá, refri-
gerantes e bebidas alcoólicas, e a transformação e comercialização
de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4750 euros,
pertencente à sócia Joana Maria Lencastre Serpa de Castro Feijó
Barbosa da Cunha, e outra do valor nominal de 250 euros,
pertencente ao sócio José Carlos Rodrigues Sarmento Barbosa da
Cunha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência será exercida por um gerente, nomeado em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado.

2 � Para obrigar e responsabilizar a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, será suficiente a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão ou divisão de quotas é livre entre sócios e para seus
cônjuges. Para estranhos depende do consentimento da sociedade,
tendo os sócios não cedentes direito de preferência na aquisição da
quota cedenda. Havendo mais do que um preferente, a quota cedenda
será dividida elos referentes na proporção das quotas que então
possuírem.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos e
após deliberação em assembleia geral:

a) Por acordo com os respectivos titulares:
b) Quando a quota for arrestada, penhora ou apreendida judi-

cialmente;
c) Quando qualquer sócio pratique actos lesivos para com a socie-

dade;
d) Em caso de falência ou insolvência do titular;
e) Quando houver cessão ou divisão de quotas com inobservância

do preceituado no artigo anterior.
2 � Em qualquer dos casos referidos no número anterior, não

dispondo a lei imperativamente de modo diverso, a amortização será
efectuada pelo valor do último balanço aprovado e o pagamento
será realizado em duas prestações semestrais e sucessivas, se outra
coisa não for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

No caso de interdição ou falecimento de qualquer sócio a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou representante legal
do interdito, designando aqueles um de entre eles que a todos
represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exigir outra
formalidade, serão convocadas por meio de carta registada dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

Os lucros do exercício, depois de feitas as provisões tecnicamen-
te aconselháveis, serão distribuídos pelos sócios conforme for deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º (transitório)

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Carlos Rodrigues
Sarmento Barbosa da Cunha.

2 � O gerente fica desde já autorizado a efectuar levantamentos
da conta bancária aberta em nome da sociedade para proceder à sua
instalação, adquirir mercadorias e bens necessários ao exercício da
sua actividade comercial e ainda para liquidação das despesas com a
constituição e registo da sociedade.

Assim o outorgaram, por minuta.
Foram-me exibidos:
a) Certificado da admissibilidade da firma adoptada pela sociedade,

expedido em 14 do mês findo pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas;

b) Guia do depósito efectuado em 10 do corrente no Banco BPI,
S. A., balcão do Porto, à ordem da sociedade, das entradas e dinhei-
ro correspondentes ao capital social;

c) Cartão provisório de identificação pessoa colectiva n.º 504912534,
do qual consta o código de actividade 51 370.

Preveni os outorgantes da obrigação de ser requerido registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10313923

JOSÉ A. MOREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8769; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/000315;
pasta n.º 8769.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 17 de Dezembro de 1999, na cidade do Porto, e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim, a
notária, Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, compareceram como
outorgantes José António Moreira da Silva e Maria Clara de Carvalho
Pinto Moreira da Silva, que constituem entre si, uma sociedade co-
mercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José A. Moreira da Silva, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua das Fontaínhas, 119, da freguesia de Pero-
sinho, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outra for-
mas locais de representação social, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de electrodomésticos, equi-
pamentos para o lar e utilidades domésticas; comércio de material e
equipamento fotográfico, informático, som e imagem; comércio de
artigos de decoração e mobiliário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 1
500 000$, correspondente por arredondamento, a 7482 euros,
dividido em duas quotas iguais de 750 000$, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em
todos os actos e contratos, é suficiente a assinatura de um geren-
te.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão ainda:

a) Comprar, vender ou tomar de arrendamento quaisquer móveis
ou imóveis para a sociedade;

b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade, podendo assinar contratos de leasing ou aluguer de longa
duração; e

c) Conceder o obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condi-
ções que entenderem.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem
para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

Declararam ainda os outorgantes que fica autorizada, desde já, a
gerência ora nomeada a proceder ao levantamento do capital so-
cial, depositado em nome da sociedade, para fazer face aos custos
com a escritura e registo, bem como para a aquisição de bens de
equipamento.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10313737

DIAMANTINO & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8704; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/000229;
pasta n.º 8704.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 25 de Janeiro de 2000, na cidade do Porto, e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim,
notária Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, compareceram como
outorgantes Augusto Nuno Leal Clemente e Diamantino Norberto
Marques da Silva, que constituem entre si, uma sociedade comercial
por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Diamantino & Nuno, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua do Calisto, 124, da freguesia de Canidelo, do concelho
de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e
representação de produtos diversos, nomeadamente tintas e acessó-
rios de pintura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em to-
dos os actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seia igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
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sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Declararam ainda os outorgantes que fica autorizada, desde já, a
gerência ora nomeada a levantar a totalidade do capital social depo-
sitado, correspondente a 1 002 410$, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigação de requerer o respectivo
registo, no prazo de três meses.

Foram-me exibidos:
a) Um certificado, passado pelo Registo Nacional de Pessoas

Colectivas em 14 de Dezembro último; e
b) Guia do depósito do capital social, efectuado em 19 do mês em

curso, no Banco Comercial Português, Nova Rede, balcão de Passos
Manuel, Porto.

Está conforme.

Fevereiro de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10318046

ANA PAULA ALLEN, INTERIORES E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8709; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/000301;
pasta n.º 8709.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ana Paula Allen, Interiores e De-
sign, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Professor Paulo Pom-
bo, 82, 6.º, hab. 2, da freguesia de Ramalde, do concelho do
Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de mobiliário e artigos de
decoração, edição e produção dos mesmos; prestação de serviços de
arquitectura e decoração de interiores; serviços de design.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de 2500
euros, pertencente à sócia Ana Paula Nogueira Allen Seixas dos
Santos, outra de 2000 euros, pertencente à sócia Maria de Lourdes
Nogueira Allen de Lima Santos, e outra de 500 euros, pertencente
ao sócio Paulo Alexandre Guimarães Coelho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Ana Paula
Nogueira Allen Seixas dos Santos e Paulo Alexandre Guimarães
Coelho, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em to-
dos os actos e contratos, é necessário a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda os outorgantes que fica autorizada, desde já, a
gerência ora nomeada a levantar a totalidade do capital social depo-
sitado, correspondente a 1 002 410$, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Que a sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10313982

COMPERGOM � MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/000308;
pasta n.º 8726.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 8 de Março de 2000, na cidade do Porto, e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim,
Francisco Carlos de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em
exercício, em virtude da respectiva notária, Maria Lucília Ferreira
Antunes Martins, ter faltado ao serviço por motivo de doença, com-
pareceram como outorgantes Valdemar Leite Gomes e Nuno Santa
Maria Oliveira Pereira que constituem entre si, uma sociedade co-
mercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Compergom � Malhas, L.da, e vai ter
a sua sede na Avenida da República, 1155, 4.º, esquerdo, da freguesia
de Mafamude, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria têxtil e comércio de malhas e
artigos têxteis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 000$, correspondente por arredondamento, a 59 856 euros,
dividido em duas quotas iguais de 6 000 000$, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em to-
dos os actos e contratos, é necessário a assinatura de dois geren-
tes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
e) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Declararam ainda os outorgantes que fica autorizada, desde já, a
gerência ora nomeada a levantar a totalidade do capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigação de requerer o respectivo
registo, no prazo de três meses.

Foram-me exibidos:
a) Um certificado, passado pelo Registo Nacional de Pessoas

Colectivas em 7 de Fevereiro último;
b) Guia do depósito do capital social, hoje efectuado na Caixa

Geral de Depósitos, balcão de Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10318232

CÁLCULO D�OURO � CONSULTADORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8750; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/000313;
pasta n.º 8750.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Contrato de sociedade

No dia 13 de Março de 2000, na cidade de Braga, e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do
Dr. Francisco Pires Gonçalves. perante mim licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram Vítor Manuel
Vaz Cancela e Pedro Nuno Real Miranda, que celebram entre si um
contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cálculo D�Ouro � Consultadoria
Empresarial, L.da, e tem a sua sede na Rua da Boavista, 291, 1.º,
frente, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
contabilidade, análise de projectos e estudos económicos e consul-
toria empresarial.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até montante global igual ao décuplo do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua repre-
sentação, cabem a ambos sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes;

d) Participar no capital de outras sociedades nos termos do n.º 2
do artigo 2.º

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.
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ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será
pago ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com
vencimento seis meses e um ano após o referido balanço.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10313915

FRANJINHAS E REPAS � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8719; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/000303;
pasta n.º 8719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 2 de Março de 2000, na cidade do Porto, e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas perante mim,
Francisco Carlos de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em
exercício, em virtude da respectiva notária, Maria Lucília Ferreira
Antunes Martins, ter faltado ao serviço por motivo de doença, com-
pareceram como outorgantes Francisco José de Pinho Sobral Torres
e Susana Maria Mesquita Cruz Barbosa de Carvalho Sobral Torres,
que constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas, que
vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Franjinhas e Repas � Instituto de
Beleza, L.da, com sede na Rua de Calouste Gulbenkian, 87, freguesia
de Massarelos, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de instituto de beleza e
cabeleireiro e comércio de cosméticos e perfumaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio Francisco José de Pinho So-
bral Torres, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente
à sócia Susana Maria Mesquita Cruz Barbosa de Carvalho Sobral
Torres.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 000 euros.

3 � Os sócios terão direito de preferência na subscrição dos
aumentos de capital social, em proporção igual ao valor das suas
quotas no momento da correspondente deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou dois geren-
tes, que serão eleitos por deliberação tomada por maioria dos sócios
para cada biénio.

2 � Para o biénio de 2000-2001, ficam desde já designados como
gerentes ambos os sócios, sendo suficiente a intervenção de um deles
para nesse período obrigar a sociedade.

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em caução,
avales, letras de favor ou qualquer acto similar estranho aos negócios

sociais, sob pena de o infractor poder ser destituído da qualidade de
gerente e ser responsável perante a sociedade pelos prejuízos a que der
causa.

ARTIGO 5.º

1 � São livremente permitidas as divisões de quotas, não care-
cendo do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas, terão direito de preferência o outro
sócio e, sucessivamente a sociedade.

3 � O sócio cedente deverá comunicar ao outro sócio e à socie-
dade, por carta registada com aviso de recepção, a intenção de
proceder à cessão da sua quota, indicando o adquirente, o preço e as
demais condições de transmissão.

4 � O outro sócio ou a sociedade deverão exercer o seu direito
de preferência nos 30 dias seguintes àquele em que receber a comu-
nicação prevista no número anterior.

5 � No caso de outro sócio ou da sociedade nada dizerem, poderá o
sócio cedente transmitir a sua quota, nos precisos termos em que a cederia
ao consócio.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) No caso de a quota deixar de pertencer ao sócio na sequência

de partilhas efectuadas em virtude de separação judicial, divórcio e
ainda nos casos de legado e interdição;

d) No caso de a quota ser cedida ou transmitida sem o consenti-
mento da sociedade.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 90 dias
contados do conhecimento do outro sócio do facto que permitir a
amortização.

3 � Ocorrendo alguns dos factos previstos na alínea b) do n.º 1
desta cláusula a amortização da quota será feita pelo seu valor no-
minal.

4 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previs-
tos nas alíneas c) e d) do n.º 1 desta cláusula, será igual ao valor da
quota, segundo o último balanço legalmente aprovado.

5 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,
porém ser deliberada a correspondente redução do capital ou o
aumento do valor da restante quota, ou ainda, a divisão em mais
quotas de valor nominal compatível para alienação.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10318186

CABLENET � INSTALAÇÕES DE CABELAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8714; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/000302;
pasta n.º 8714.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se segue
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 1 de Março de 2000, na cidade do Porto, e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas perante mim,
ajudante em exercício Francisco Carlos de Castro Lopes, em virtude
da respectiva notária, Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, ter
faltado ao serviço por motivo de doença, compareceram como
outorgantes Amélia Maria Fernandes Jacob e Carlos Manuel Soares
Pegas, que constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas,
que vai reger-se nos termos e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CABLENET � Instalações de
Cabelagens, L.da, com sede na Rua do Comandante Rodolfo Araújo,
181, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em instalações de cabelagens, nomeada-
mente informáticas, manutenção, reparação edifícios. Importação,
representação e comercialização de equipamentos informático e seus
suportes lógicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 5100 euros, pertencente à sócia Amélia Maria Fernandes Jacob,
e outra do valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Carlos
Manuel Soares Pegas.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, bastando uma para actos de mero expediente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10318151

GAIAWEB � ALUGUER DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8725; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/000308;
pasta n.º 8725.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 13 de Janeiro de 2000, na cidade do Porto, e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim, a
notária Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, compareceram como

outorgantes Luís Filipe Marques Fonseca e Cândida Marta Cruz
Cardoso, que constituem entre si, uma sociedade comercial por
quotas, que vai reger-se nos termos e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GAIAWEB � Aluguer de Equipamen-
to Informático, L.da, com sede na Rua de Moçambique, Centro
Comercial do Liceu, 147, loja 19, freguesia de Mafamude, do con-
celho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no aluguer de equipamento informático,
exploração de café, snack-bar, criação e comércio a retalho de sof-
tware, criação de páginas para a rede Internet.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedem herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento

do montante do capital social, depositado em nome da sociedade,
para fazer face aos custos com a constituição e registo da mesma e
outros necessários à prossecução da sua actividade;

Que a sociedade assume, desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10318208

BELAFOZ � COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS,
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8735; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/000313;
pasta n.º 8735.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 10 de Março de 2000, na cidade do Porto, e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim,
Francisco Carlos de Castro Lopes, primeiro-ajudante em exercício,
em virtude da notária, Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, ter
faltado ao serviço por motivo de doença, compareceram como ou-
torgantes Ana Maria Ferreira Vieira Carneiro e Manuel de Freitas
Carneiro, que constituem entre si, uma sociedade comercial por
quotas, que vai reger-se nos termos e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BELAFOZ � Comércio de Flores e
Plantas, Serviços de Jardinagem e Terraplanagens, L.da, com sede
na Rua Bela, 11, casa 4, freguesia da Foz do Douro, concelho do
Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de flores e plantas, serviços
de jardinagem e terraplanagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente a 1 002 410$, e está dividido em duas quotas
iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que desde já são
nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes

sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previs-
tos no número anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será
igual ao valor da quota segundo o último balanço legalmente apro-
vado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10318259

CARLOS & CRISTINA � COMÉRCIO DE LIGAS
SOLDADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8711; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/000301;
pasta n.º 8711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se segue
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 1 de Março de 2000, na cidade do Porto, e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim,
ajudante em exercício Francisco Carlos de Castro Lopes, em virtude
da respectiva notária, Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, ter
faltado ao serviço por motivo de doença, compareceram como
outorgantes Carlos Manuel da Silva Sousa e Cristina Maria Fernandes
Leite de Sousa, que, constituem entre si, uma sociedade comercial por
quotas, que vai reger-se nos termos e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos & Cristina � Comércio de Ligas
Soldadura, L.da, com sede na Rua da Tapada, 207, freguesia de
Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de ligas de soldadura, máqui-
nas e equipamentos para a indústria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um geren-
te.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10318119

FÁBRICA DE PAPEL DE FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 710/791220; identificação de pessoa colectiva n.º 500921180;
número e data: PC 322/000228; pasta n.º 1938.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272640

MONTEIRO, TAVARES & SILVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7117/981021; identificação de pessoa colectiva n.º 504274180;
número e data: PC 306/000228; pasta n.º 7117.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272704

RESTAURANTE RETIRO DAS MACIEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6820/980708; identificação de pessoa colectiva n.º 501800182;
número e data: PC 307/000228; pasta n.º 6820.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272690

VÉRTICE � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3325/950622; identificação de pessoa colectiva n.º 503454095;
número e data: PC 311/000228; pasta n.º 3325.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272593

COMBUSTÍVEIS DO FOJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8610/000208; identificação de pessoa colectiva n.º P 504852710;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/000228; pasta n.º 8610.

Certifico que entre Antero Gonçalo Freitas Magalhães e Nuno
Filipe Abreu Magalhães foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Combustíveis do Fojo, L.da, com sede
na Rua Nova do Fojo, na freguesia de Canidelo, concelho de Vila
Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode
ser deslocada para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e bem assim criadas sucursais, filiais, delegações
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de combustíveis
para veículos a motor e comércio a retalho de outros produtos novos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Antero Gonçalo
de Freitas Magalhães e uma no valor nominal de 500 euros,
pertencente ao sócio Nuno Filipe Abreu Magalhães.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Antero Gonçalo Freitas
Magalhães.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
será necessária a intervenção do sócio.

3 � A sociedade ficará, ainda, obrigada pela assinatura de manda-
tário ou procurador, em cumprimento do respectivo mandato.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, a estranhos, depende do consentimento da
sociedade à qual fica reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular;
c) Quando o sócio for julgado falido;
d) Se o sócio prejudicar dolosamente ou desacreditar de forma

notória a sociedade.

Está conforme.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272623

VERÍSSIMO & ERNESTO ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1277/930521; identificação de pessoa colectiva n.º 503016756;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/000228; pasta
n.º 1277.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada
tendo as contas sido aprovadas em 8 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272615
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 CAFÉ NA PRAÇA � INICIATIVAS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1437/930721; identificação de pessoa colectiva n.º 503048640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
27/000228; pasta n.º 1437.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede, tendo, em
consequência, o n.º 1 do artigo 2.º do respectivo contrato, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Praça de Lisboa, lojas 15 e 16, freguesia
da Vitória, concelho do Porto.

Esta conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272585

EUROVENDA � COMÉRCIO GERAL
 E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1162/881109; identificação de pessoa colectiva n.º 500642702;
número e data: PC 289 e 290/000225; pasta n.º 21 644.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas dos anos de exercício de 1997 e 1998.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272577

SINALMAIS � GABINETE DE CONSULTORIA,
IMOBILIÁRIA, CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6148/980121; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
000225; pasta n.º 6148.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada
tendo as contas sido aprovadas em 24 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272569

ALRAM � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4804/961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503766429;
número e data: PC 296/000225; pasta n.º 4804.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10273506

SANDITACO � EMPRESA DE REFORMA
DE SOALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 227/920420; identificação de pessoa colectiva n.º 502745398;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/000224; pasta
n.º 227.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede e aumentou o
capital social de 400 000$ para 1 002 410$ em dinheiro, subscrito
e realizado por cada um dos sócios António Ferreira da Costa e
Fernando Oliveira de Almeida, tendo, em consequência, os artigos 1.º

e 3.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma SANDITACO � Empresa
de Reforma de Soalhos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Teatro
Amador, 134, freguesia de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273476

IETC � INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3182/950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503417270;
número e data: PC 295/000225; pasta n.º 3182.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273492

J. MOREIRA GUERNER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 084/560608; identificação de pessoa colectiva n.º 500145970;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 20/000223; pasta
n.º 13 648.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2000-

-2002.
Conselho de administração: presidente, Joaquim Moreira

Guerner, casado, residente na Rua de Pereira Guerner, 743,
Perosinho, Vila Nova de Gaia; vice-presidente, Manuel Joaquim
de Sousa Guerner, casado, residente no Largo do Roseiral, 86,
Perosinho, Vila Nova de Gaia; vogal, Armando de Sousa Guerner,
casado, residente na Rua de Nossa Senhora do Pilar, 100,
Perosinho, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único, efectivo, Nelson Moinhos & Paulo Lima, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Nelson Luís
da Silva Braga Moinhos, revisor oficial de contas, casado, residente
Rua de António Luís Gomes, 120, s/7, Vila Nova de Gaia; suplente,
Mário Augusto de Oliveira Dias, revisor oficial de contas, casado,
residente na Rua da Professora Angélica Rodrigues, 46, s/8, Vila
Nova de Gaia.

Data da deliberação: 4 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273409

CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA JOÃO & NOÉMIA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7544/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504542290;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/000224; pasta
n.º 7544.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 200 000$, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo con-
trato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 200 000$, e está
dividido em três quotas, sendo duas iguais do valor nominal de
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500 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Antó-
nio Martins Nunes e Noémia Augusta Bastos Menezes Nunes, e outra
do valor nominal de 200 000$, pertencente ao sócio João Luís de
Menezes Nunes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273468

CURIPAR � GESTÃO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8596/000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504564790;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/000224; pasta
n.º 8596.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2000-2003.
Conselho de administração: presidente, António de Castro Ribei-

ro, casado, residente na Rua de José Bastos, 51, Valadares, Vila Nova
de Gaia; vogais: José Filipe Ribeiro dos Santos, casado, residente na
Rua de João de Barros, 191, Leça da Palmeira, Matosinhos;
Bernardino Coelho de Castro Ribeiro, casado, residente na Rua da
Aldeia, 776, Valadares, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único, A. Figueiredo Lopes e José Soutinho, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por José Pinto de Al-
meida Soutinho, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
de José Maria Alves, 245, Canidelo, Vila Nova de Gaia; suplente,
Piedade Vaz e Trigo Morais, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Maria Piedade Gonçalves dos Santos Vaz,
revisor oficial de contas, casada, residente na Rua da Alegria, 924,
habitação 2.3, Porto.

Data da deliberação: 18 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273450

AMR � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2417/940804; identificação de pessoa colectiva n.º 503246824;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/000224; pasta
n.º 2417.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede e aumentou o
capital social de 2 000 000$ para 7 000 000$ em dinheiro, tendo,
em consequência, o artigo 1.º, n.º 1, e artigo 3.º do respectivo
contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AMR � Comércio Internacio-
nal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Paraíso, 217, sala 18, na cidade
do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7 000 000$ e corresponde à soma de três quotas, duas do valor
nominal de 1 000 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Armando Manuel Rodrigues Nogueira de Sousa e Óscar
Valentim Gonçalves Rodrigues, e outra do valor nominal de
5 000 000$, pertencente à sócia Rodrigues Ribeiro & Associados,
L.da

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273441

ALQUIMIA DA COR � PRODUÇÕES DIGITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3757/951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503549290;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 26/000224; pasta
n.º 3757.

Certifico que a sociedade em epígrafe anteriormente denominada
Alquimia da Cor � Artes Gráficas, L.da, mudou a firma, sede, objecto
e aumentou o capital de 7 000 000$ para 15 000 000$ em dinheiro,
após o reforço de 8 000 000$, tendo, em consequência, o n.º 1 do
artigo 1.º, artigos 2.º e 3.º do respectivo contrato, ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alquimia da Cor � Produções
Digitais, L.da, e a sua sede na Rua de Manuel Pinto de Azevedo, 65,
rés-do-chão, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a investigação, formação, produção
e edição em artes gráficas e multimédia; representação, compra,
venda e aluguer de equipamento e material para artes gráficas e
multimédia; preparação e difusão de publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 15 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma
de 6 000 000$, que pertence ao sócio Joaquim Antero Magalhães
Ferreira, outra de 3 750 000$, que pertence ao sócio Amaro Manuel
Magalhães Ferreira, outra de 3 750 000$, que pertence ao sócio Jorge
Manuel Leça Martinho, e outra de 1 500 000$, que pertence ao sócio
Jorge Paulo da Silva Serra.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273433

SCULP � ESCULTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5649/970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503938823;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/000224; pasta n.º 5649.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
da Constituição, 1037, Porto, por deliberação de 27 de Janeiro de
2000.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10273425

FERREIRA, TORRES & MACIEL � OBRAS E SERVIÇOS
TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2314/940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503233722;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/000229; pasta
n.º 2314.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou o objecto, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 2.º e aditado um novo
artigo que é o 8.º, ao respectivo pacto, cuja redacção é do seguinte
teor:

2.º

O objecto social consiste na actividade de serviços de engenha-
ria, de arquitectura e consultadoria técnica, empreiteiro de obras
públicas, construção de edifícios, empreiteiro de obras públicas,
obras de urbanização e vias de comunicação industrial de constru-
ção civil, construção de edifícios, canalizações e trabalhos de urba-
nização.
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8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 42 000 000$.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10272712

CONVAL � NOVA CONSTRUTORA DE VALADARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 101/900725; identificação de pessoa colectiva n.º 502389664;
número e data da apresentação: PC 2865/991109; pasta n.º 5336.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998 da
sociedade em epígrafe.

27 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11916494

CONCURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA
DA CIDADE DO PORTO

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55; identificação de pessoa colectiva n.º 502377429; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 36/000201; pasta n.º 55.

Certifico que, relativamente à associação em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte registo de constituição de pessoa colectiva de utilida-
de pública, cujos artigos são os constantes do texto seguinte:

Associação

No dia 18 de Abril de 1999, na cidade do Porto, e 5.º Cartório
Notarial, perante mim, o notário licenciado António José de Sousa
Ribeiro Simões, compareceram como outorgantes:

1.º Felisberto Gonçalves do Amaral Ramos, casado, natural da
freguesia de Oliveira do Conde, concelho de Carregal do Sal, resi-
dente na Rua de Alexandre Herculano, 90, 2.º, no Porto, titular do
bilhete de identidade n.º 0449124, emitido em 2 de Fevereiro de
1984;

2.º Maria Fernanda Vaz Cerquinho Firmino Wandschneider, casa-
da, natural da freguesia de Aldoar, desta cidade, residente na Rua de
Azevedo Coutinho, 195, no Porto, titular do bilhete de identidade
n.º 0965687, emitido em 11 de Outubro de 1982;

3.º Elzira Maria Pinto Ferreira Coelho Calem, casada, natural da
freguesia do Bonfim, desta cidade, residente na Avenida da Boavista,
3195, no Porto, titular do bilhete de identidade n.º 3006034, emitido
em 24 de Maio de 1988.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos referidos
bilhetes, todos emitidos pelo Centro de Identificação Civil e
Criminal.

Declararam que é constituída uma associação, Concurso Interna-
cional de Música da Cidade do Porto, nos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

O Concurso Internacional de Música da Cidade do Porto, tem por
objecto organizações musicais, a sede na Rua de Azevedo Coutinho,
195, no Porto, e a sua duração é por tempo indeterminado.

2.º

Qualquer pessoa pode ser associada desta associação, desde que
preencha os requisitos legais para este tipo de associação, e como
tal fica obrigada a contribuir com uma jóia de entrada e uma quota
mensal a fixar em assembleia geral.

3.º

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

4.º

1 � A competência e a forma de funcionamento da assembleia
geral são as prescritas nas disposições vigentes nomeadamente as
dos artigos 170.º e seguintes do Código Civil.

2 � A mesa da assembleia geral é composta por três associados:
presidente, vice-presidente e secretário, competindo-lhes convocar
e dirigir as assembleias gerais e lavrar as actas das mesmas.

5.º

1 � A direcção será formada por três associados: presidente, vice-
-presidente e secretário.

2 � Compete-lhe a elaboração dos regulamentos internos, a ge-
rência social, administrativa, financeira e disciplinar.

6.º

1 � O conselho fiscal é composto por três associados: presiden-
te, vice-presidente e secretário, que deverão fiscalizar os actos ad-
ministrativos e financeiros da direcção, verificar as contas e relató-
rios da mesma e dar parecer sobre actos que impliquem aumento de
despesas e diminuição de receitas sociais.

2 � O conselho fiscal reunirá sempre que julgue necessário, mas,
pelo menos, uma vez por trimestre.

7.º

Os estatutos da associação só poderão ser alterados por voto fa-
vorável de três quartos dos associados presentes em assembleia geral.

8.º

No que estes estatutos forem omissos rege o regulamento geral
interno, cuja aprovação e alterações são da competência da assem-
bleia geral.

Foi-me exibido o certificado de admissibilidade, passado com data
de 2 de Fevereiro de 1990.

Foi feita aos outorgantes, em voz alta, e na presença simultânea
deles, a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo.

Está conforme.

Fevereiro de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena
Ferreira Silva Neves. 10-2-116 370

PORTO � 3.A SECÇÃO

VIAGENS MUNDO MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6473/951115; identificação de pessoa colectiva n.º 503540633;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e datas
das apresentações: of. 15/000302 e 16-17/991130.

Certifico que Palmira Rodrigues Alves Mota cessou funções de
gerente, em 16 de Setembro de 1999, por renúncia, tendo sido alte-
rados os artigos 4.º e 6.º e aditados os artigos 8.º a 12.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, e encontra-se dividido em duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 17 400 000$, pertencente ao sócio Américo Afonso
Leite, e outra do valor nominal de 2 600 000$, pertencente ao só-
cio Fernando Augusto Ribeiro Pereira.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade cabe em exclusivo ao sócio Fernando
Augusto Ribeiro Pereira, já nomeado gerente.

2 � Se se tornar necessário designar mais gerentes, tal nomeação
será feita pelo gerente ou pelos gerentes já existentes, não podendo
ser designado gerente quem não tiver o voto do sócio gerente
Fernando Augusto Ribeiro Pereira.

3 � A assembleia geral determinará a remuneração dos gerentes,
que poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros
da sociedade, sendo certo que a remuneração mensal do gerente
Fernando Augusto Ribeiro Pereira, não poderá, salvo com o seu
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acordo, ser, em cada momento, inferior a seis ordenados mínimos
nacionais, devendo ser pagos 14 meses por ano.

4 � É reconhecido um direito especial à gerência ao sócio Fer-
nando Augusto Ribeiro Pereira, pelo que tudo quanto se dispõe neste
artigo não pode ser alterado sem o seu consentimento e, bem assim,
só mediante acção judicial poderá ser suspenso ou destituído da
gerência, desde que haja justa causa.

ARTIGO 8.º

1 � É permitida a cessão de quotas tanto a sócios como a estra-
nhos, desde que haja o prévio consentimento da sociedade a ser dado
ou recusado em assembleia geral expressamente convocada para o
efeito.

2 � Na assembleia geral supra referida o sócio que quiser ceder a
sua quota fica impedido de exercer o seu direito de voto, em virtude
de se considerar haver conflito de interesses, nos termos previstos
no artigo 251.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Tendo sido dado consentimento à cessão, o sócio não ce-
dente tem direito de preferência.

4 � As cessões supra referidas podem ser totais ou parciais, fi-
cando desde já autorizadas as divisões de quota que se mostrarem
necessárias.

5 � O sócio que pretender ceder a sua quota, depois de ter ob-
tido o consentimento da sociedade, deverá notificar os restantes
sócios, por carta registada com aviso de recepção, comunicando-
-lhes a sua intenção, a indicação do cessionário e todas as condições
da cessão.

6 � Recebida a comunicação, devem os preferentes exercer o seu
direito dentro do prazo de 15 dias, sob pena de caducidade.

7 � Havendo mais de um sócio interessado em exercer o direito
de preferência, abrir-se-á licitação entre eles, revertendo o excesso
para o cedente.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade goza do direito de amortizar a quota de qualquer
dos sócios, nos termos dos artigos 232.º e seguintes do Código das
Sociedades Comerciais, com ressalva do disposto neste contrato,
quando:

a) A quota seja objecto de penhora, arresto ou qualquer outra forma
de apreensão forçada;

b) Por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens,
a quota ou asa que dela resultarem após a divisão não fiquem a
pertencer a quem era o seu titular antes daqueles factos.

2 � Nos casos referidos no número anterior a sociedade pode,
em vez de amortizar a quota, adquiri-la, fazê-la adquirir por sócio e
se nenhum quiser, por terceiro.

3 � Tendo a sociedade decidido adquirir a quota ou fazê-la adquirir,
a contrapartida da aquisição, salvo consentimento do titular da quota,
deverá ser, no mínimo, determinada e paga nos termos do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � Havendo mais do que um sócio interessado em adquirir a
quota nos casos em que a sociedade deliberar fazê-la adquirir por
sócio, abrir-se-á licitação entre eles.

5 � A amortização de uma quota será acompanhada do aumento
proporcional das restantes quotas, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 237.º do Código das Sociedades Comerciais.

6 � O sócio titular da quota amortizada fica impedido de votar
na deliberação de amortização ou aquisição por sócio ou terceiro.

ARTIGO 10.º

Em extensão dos poderes gerais, compete especialmente à gerên-
cia:

a) A aquisição, alienação ou oneração e locação de bens imóveis,
a aquisição, alienação, oneração ou locação de estabelecimento
comercial ou industrial;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
a sua alienação ou oneração;

c) A aquisição, locação, alienação e oneração de veículos.

ARTIGO 11.º

O sócio gerente Fernando Augusto Ribeiro Pereira fica autorizado
a exercer actividade concorrente com a da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � Ao sócio Fernando Augusto Ribeiro Pereira são atribuídos,
com direito especial, dois votos por cada um escudo de valor nomi-
nal da sua quota.

2 � As assembleias gerais serão presididas pelo sócio Fernando
Augusto Ribeiro Pereira.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10223886

RESTAURANTE E CHURRASCARIA VALENTIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4373/940411; identificação de pessoa colectiva n.º 503186244;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 27-28/000301.

Certifico que foi depositada escritura donde consta a cessação de
funções do gerente José Carlos Valentim, em 11 de Outubro de 1999,
por renúncia, e a designação dos gerentes Constantino Fernando
Rodrigues da Costa e Maria Rosa Pirraco da Silva Dias, em 11 de
Outubro de 1999.

21 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10223835

CORREIA, MOISÉS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 634/20000224; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20000224.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Correia, Moisés & Soares, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Sarmento Pimentel, 390, freguesia de Leça
da Palmeira, concelho de Matosinhos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade do
consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de restauran-
te e bar.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabilida-
de limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 005 000$, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
335 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
competem aos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luís Moisés
Maravalhas Alves, José Manuel Pinto Soares e o terceiro outorgante
José António Rodrigues Correia.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de três gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Está conforme.

16 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11842989

CARVALHO & SAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 627/20000222; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20000222.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Carvalho & Sameiro, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Carolina Michaelis, 225, 4.º, direito, da
freguesia de Águas Santas, do concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
bem assim, serem criadas ou encerradas filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a construção de imóveis para venda,
compra, venda e revenda de imóveis, construção civil e obras
públicas, planificação, execução e elaboração de projectos no ramo
da construção civil (arquitectura e engenharia), comercialização de
materiais de construção civil, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, dividido em duas quotas iguais de 600 000$ cada uma,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios, Manuel António
Lopes Carvalho e Maria do Sameiro Lopes Carvalho Pinto.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 vezes o capital social, e os sócios
poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer, nos
termos e condições aprovadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remune-
rada ou não, fica afecta a ambos os sócios que desde já são nomea-
dos gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura conjunta dos gerentes ora nomea-
dos.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá com-
prar, vender bens móveis e veículos automóveis, assim como dar ou
tomar de arrendamento, adquirir ou trespassar quaisquer locais ou
estabelecimentos.

4 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade nos actos e
contratos estranhos aos negócios sociais (letras de favor, fianças,
abonações, avales e responsabilidades similares).

ARTIGO 6.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade,

à qual é reservado o direito de preferência, e, em segundo lugar, aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Insolvência, falência ou dissolução do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação social;
d) Se o sócio deixar de cumprir as suas obrigações sociais ou

prejudicar a sociedade no seu bom nome;
e) Por acordo com o respectivo titular.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sobrevivos e capazes, devendo os
herdeiros daquele nomear um de entre eles que a todos represente
enquanto a quota se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada dirigidas
aos sócios, com aviso de recepção expedida, com a antecedência
mínima de 15 dias.

Está conforme.

16 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11842970

CÉSAR RESENDE � COMPETIÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 635/20000224; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20000224.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma César Resende � Competições Auto-
móveis, L.da, com sede na Avenida da Carvalha, 200, freguesia de
Fânzeres, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em promoção e participação em
actividades desportivas motorizadas, preparação e desenvolvimento
dos meios necessários às mesmas e respectiva comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio César Adelino Pinto
Resende, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à só-
cia Maria de Luz Costa Magalhães Resende.

ARTIGO 4.º

A gerência social fica a pertencer aos sócios Maria da Luz da Costa
Magalhães Resende e César Adelino Pinto Resende, desde já nomeados
gerentes.

§ 1.º A sociedade vincula-se pela assinatura de qualquer um dos
gerentes.

§ 2.º A gerência pode ou não ser remunerada, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quota ou parte dela é livre entre os sócios, necessi-
tando para estranhos da autorização por escrito da sociedade.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de um sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e a quota
do sócio falecido, interdito ou inabilitado, será amortizada tendo
como contrapartida o valor resultante de um balanço a realizar para
o efeito.
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ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não prescreva outros
prazos e formalidades especiais, serão convocadas por cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento total do capital social depositado em 24 de Novem-
bro de 1999, na agência de Matosinhos do Banco Santander Portu-
gal, S. A., em nome da sociedade, para fazer face às despesas com
este contrato, com a aquisição de equipamento e instalação da so-
ciedade e com a aquisição de bens de equipamento e mercadoria
necessárias ao seu funcionamento.

Está conforme.

16 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11842962

PAULO TERRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 636/20000224; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/20000224.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Terra � Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da, com sede na Rua de 5 de Outubro, 190, freguesia
de São Cosme, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da
sociedade ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em mediação e promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Jorge de Oliveira Terra
e Ilda Fernanda Pinto Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de qualquer um
dos gerentes nomeados.

ARTIGO 5.º

Qualquer forma de transmissão de quota, no todo ou em parte,
gratuita ou onerosa, em relação a terceiro ou entre sócios, depende
sempre do consentimento da sociedade, gozando esta de direito de
preferência e em segundo lugar os sócios.

Está conforme.

16 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11842954

ROSÁRIO & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 643/20000225; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20000225.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rosário & Fátima, L.da, com sede na
Rua do Professor Bismark, 148, freguesia de São Cosme, concelho
de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, esta pode transferir
a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na exploração de salão de cabelei-
reiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, e está dividido em duas quotas de 2500 euros cada, que
pertencem uma a cada uma das sócias, Maria do Rosário Moreira
Guedes Ferreira e Maria de Fátima Carvalho Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias, que
desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas das duas gerentes.

ARTIGO 5.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre as sócias, porém, para
estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo em todo o
caso esta o direito de preferência, em primeiro lugar, e, em segun-
do, as sócias não cedentes.

Está conforme.

17 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11842890

TABERNA TÍPICA DA VESSADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 229/980807; identificação de pessoa colectiva n.º 504253590;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 18-19/000222.

Certifico que foi depositada escritura donde consta a cessação de
funções do gerente Jorge Manuel Araújo Correia, em 26 de Janeiro
de 2000, por renúncia, e a designação do gerente António Gonçalo
Teixeira Pinheiro, em 26 de Janeiro de 2000.

13 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06944256

I. C. M. � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE LIVROS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6527/951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503542113;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/000222.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

13 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06944272



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 86 � 11 de Abril de 20008154

MAITEX � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 045/641015; identificação de pessoa colectiva n.º 500175845;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 25/991230.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 1 500 000 euros,
tendo sido alterados os artigos 4.º, 11.º, 14.º, 16.º (n.º 1), 17.º (n.º 1)
e 20.º, e eliminado o artigo 21.º, que ficaram com a seguinte re-
dacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 500 000 euros,
e divide-se em 300 000 acções com o valor nominal de cinco
euros cada uma, sendo 114 400 da categoria A, e 185 600 da
categoria B.

§ único. As acções da categoria A são sempre nominativas e as da
categoria B são sempre ao portador, havendo títulos de 1, 5, 10,
100, 500 e 1000 acções.

11.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o conselho fiscal ou fiscal único.

14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por
quatro anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
quadriénios sem qualquer limitação.

16.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três a nove membros, que podem
ser ou não accionistas, eleitos pela assembleia geral, por um período
de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos
quadriénios, sem qualquer limitação.

17.º

1 � O conselho de administração reúne-se, pelo menos, uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o
convoque, por iniciativa própria ou a pedido do conselho fiscal ou
fiscal único ou de dois administradores.

20.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por
um fiscal único e um suplente, eleitos por um período de quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e sem
qualquer limitação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal, composto por um número ímpar
de membros, no máximo de cinco, com um ou dois suplentes nos
termos da lei, eleitos por um período igual a quatro anos, sendo
admitida a sua reeleição.

3 � O conselho fiscal reunirá periodicamente, nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer
por iniciativa própria, quer a pedido de qualquer dos restantes
membros, ou solicitação do conselho de administração ou adminis-
trador único.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

11 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06942598

MARGEMGAS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 542/20000207; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20000207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MARGEMGAS � Comércio de Com-
bustíveis, L.da, com sede na Rua da Avenida Club de Caçadores, 5875,
freguesia de Jovim, do concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização, representação de uma
grande variedade de produtos, nomeadamente combustíveis, lubrifi-
cantes, jornais e produtos alimentares. Exploração de estação de
serviços e de bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

29 de Fevereiro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Au-
gusto Soeiro de Barros. 09423800

PÓVOA DE VARZIM

Q & Q IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2208/980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504162020;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/22022000.

Certifico que foi depositada acta, da qual consta a designação dos
órgãos sociais para o quadriénio de 1998-2001, por deliberação de
20 de Abril de 1998.

Conselho de administração: António de Aguiar Quintas, presiden-
te; Manuel Alves de Aguiar Quintas, vice-presidente; Aparício Alves
de Aguiar Quintas, Virgínia Alves de Aguiar Quintas Azevedo Duarte
e Abílio de Aguiar Alves Quintas, vogais.

Fiscal único: Ledo & Morgado, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Jorge Bento Martins Ledo, revisor oficial
de contas; suplente, Jorge Manuel Felizes Morgado, revisor oficial
de contas.

6 de Março de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10089764
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EMPROMOVIL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1262/910321; identificação de pessoa colectiva n.º 502522461;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
of. 10/23022000.

Certifico que foi depositada escritura, da qual consta a cessação
de funções de gerência da sociedade em epígrafe de Henrique de
Oliveira Reis, em 31 de Janeiro de 2000.

9 de Março de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10089691

SOPETE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1855/951027; identificação de pessoa colectiva n.º 503583804;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 9 e 10/21022000.

Certifico que foram depositadas cartas, das quais consta a cessa-
ção de funções de administrador da sociedade em epígrafe de António
Paulo Araújo Portugal de Guichard Alves, José Manuel Simões Passos
e Mário Jorge Arega Ricardo Mendes Delgado, em 22 de Dezembro
de 1999, 22 de Dezembro de 1999 e 31 de Outubro de 1998,
respectivamente.

Certifico, ainda, que foi depositada acta, da qual consta a nomea-
ção dos órgãos sociais para o triénio de 1999-2001.

Conselho de administração: Fernando José Morgado Ramos, pre-
sidente; Mário Jorge Frazão da Rocha e Miguel João Luz Costa,
vogais.

Fiscal único: Oliveira Reis & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Fernando Marques Oliveira,
revisor oficial de contas; suplente, José Vieira dos Reis, revisor oficial
de contas.

Data da deliberação: 22 de Dezembro de 1999.

3 de Março de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10089705

COSTA & MARQUES � AGÊNCIA AUTOMOBILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1637/940128; identificação de pessoa colectiva n.º 503133884;
inscrição n.º 7; números e data da apresentação: 7 e 8/22022000.

Certifico que, por escritura de 10 de Fevereiro de 1997, no 1.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, foi alterado o artigo 7.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

7.º

A sociedade é administrada e representada pelos sócios Custódio
Miguel Cruz Marques e José Alberto Ramos da Costa, desde já
designados gerentes, e fica vinculada pelos negócios jurídicos
concluídos por ambos.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

6 de Março de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10089713

TALHO NOVA PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1586/930923; identificação de pessoa colectiva n.º 503085324;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/220200.

Certifico que, por escritura de 31 de Janeiro de 2000, no 2.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da sociedade
em epígrafe foi aumentado de 500 000$ para 5 012 050$, mediante
o reforço de 4 512 050$, subscrito em dinheiro e partes iguais por

ambos os sócios e, em consequência, foi alterado o artigo 5.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Isac Martins
Gonçalves Carreira e Maria da Graça de Macedo Pereira Ribeiro
Carreira.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

6 de Março de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10089934

SANFINS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2519/000222; identificação de pessoa colectiva n.º 501960775;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/22022000.

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2000, no 1.º
Cartório Notarial de Vila do Conde, a sede social da sociedade em
epígrafe foi transferida para a Avenida de Mouzinho de Albuquerque,
155, sala 9, Póvoa de Varzim, e, em consequência, foi alterado o
n.º 1 do artigo 1.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sanfins & Moreira, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de Mouzinho de Albuquerque, 155, sala 9, na
cidade da Póvoa de Varzim.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

4 de Março de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10089870

ARENOR � AREIAS DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2518/000222; identificação de pessoa colectiva n.º 502249552;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 5/22022000.

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2000, no 1.º
Cartório Notarial de Vila do Conde, a sede social da sociedade em
epígrafe foi transferida para a Avenida de Mouzinho de Albuquerque,
155, sala 9, Póvoa de Varzim, e, em consequência, foi alterado o
n.º 1 do artigo 2.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Mouzinho de
Albuquerque, 155, sala 9, na cidade da Póvoa de Varzim.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

4 de Março de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10089888

SOPA DE PEIXE � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2521/000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504887947
(provisório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
25022000.

Certifico que entre Nuno André da Costa Queirós, Pedro Miguel
da Costa Queirós, António Salgueiro Lopes e Telmo Bruno Pereira
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Salgueiro Lopes foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Sopa de Peixe � Restauração, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Repatriamento dos
Poveiros, 957, na cidade da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e serem criadas filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.

4.º

A sociedade tem por objecto restauração, restaurante, snack-bar,
cafetaria e afins.

5.º

A sociedade pode associar-se a outras empresas ou participar no
capital social de quaisquer outras sociedades, mesmo com objecto
diferente do seu.

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Nuno André da Costa Quei-
rós, Pedro Miguel da Costa Queirós, António Salgueiro Lopes e Telmo
Bruno Pereira Salgueiro Lopes.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo
de quatro gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é neces-

sária a intervenção conjunta de dois gerentes, um dos quais será
obrigatoriamente António Salgueiro Lopes ou Telmo Bruno Pereira
Salgueiro Lopes e o outro Nuno André da Costa Queirós ou Pedro
Miguel da Costa Queirós.

7.º

Na cessão de quotas a estranhos fica reservado o direito de prefe-
rência à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes,
em segundo lugar.

8.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital por forma proporcional à sua quota até ao limite do
triplo da quota de cada um.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer.

3 � Em um e outro caso referidos nos números anteriores, deve
ser previamente deliberada a exigência das prestações e a necessida-
de de efectuar suprimentos por unanimidade dos sócios.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular ou se a quota vier

a ser dada em penhor;
c) Sendo efectuada penhora, arresto ou arrolamento;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou simples

separação de bens, a quota não fique a pertencer inteiramente ao
sócio titular;

e) Quando um sócio ceder a sua quota a estranhos sem consenti-
mento da sociedade ou exercer concorrência com a mesma.

2 � O valor da amortização para o caso referido na alínea a) do
número anterior será o que resultar do acordo; para os restantes casos
será o valor nominal da quota e o seu pagamento efectuado em quatro

prestações trimestrais, iguais e sucessivas, a primeira das quais 30
dias após deliberação da amortização.

11.º

Dentro do prazo legalmente atribuído será feito o apuramento dos
resultados de cada exercício e dos lucros apresentados, depois de
retirada a percentagem para a reserva legal, terão o destino que a
assembleia geral deliberar, podendo nomeadamente destiná-los, no
todo ou em parte, à constituição ou reforço de quaisquer outros fundos
de reserva.

Está conforme.

10 de Março de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10089756

SANTARÉM
ABRANTES

CONSTRUÇÕES IRMÃOS VICENTE PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1629/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º P504866338; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/000223.

Constituição de sociedade

No dia 17 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciado
Francisco Rosário dos Reis, respectivo notário, compareceram como
outorgantes Manuel Vicente Pedro, contribuinte fiscal n.º 166419540,
natural da freguesia de São João, concelho de Abrantes, casado no
regime de comunhão de adquiridos com Maria de Fátima Barreiros
Medroa Pedro, residente na Rua da Giesteira, 324, Martinchel,
concelho de Abrantes, titular do bilhete de identidade n.º 6299669,
de 26 de Agosto de 1998, e José Carlos Vicente Pedro, contribuinte
fiscal n.º 163802971, natural da dita freguesia de São João, casado
no regime de comunhão de adquiridos com Cristina Maria Vicente
Inácio, residente na Urbanização Quinta de São Vicente, lote 22,
em Constância, titular do bilhete de identidade n.º 9832794, de 26
de Agosto de 1998.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

E disseram que, constituem entre si, uma sociedade comercial por
quotas, que se vai reger pelos termos constantes nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Irmãos Vicente Pedro,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Giesteira, 324, fregue-
sia de Martinchel, concelho de Abrantes.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil,
prestação de serviços na área de construção civil, compra e venda
de materiais de construção, compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para o mesmo fim, canalizações, electricista, pintura,
ladrilhador, carpintaria e marcenaria, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 100 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de igual
valor nominal de 550 000$ cada, pertencentes uma a cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do quádruplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547207

ALMEIRIM

FRANCO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 278/
230290; identificação de pessoa colectiva n.º 500300035; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/030300.

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro de 2000, lavrada
de fl. 81 v.º a fl. 82 v.º do livro n.º 40-F do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe

de 1 000 000$ para 10 000 euros, tendo, em consequência, sido
alterados os artigos 2.º, 3.º e 8.º do contrato, ficando os mesmos
com a redacção seguinte:

2.º

O seu objecto é o de comércio por grosso de alimentos para ani-
mais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 5000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do quádruplo do capital social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 10748725

FRUTIREGA � SISTEMAS DE REGA
PARA A AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 56/
860613; identificação de pessoa colectiva n.º 501679812; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/000203.

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2000, lavrada a fl.
64 v.º do livro n.º 517-D do Cartório Notarial de Almeirim, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 2.º,
que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social é orçamentos, projectos e montagens de siste-
mas de rega e prestação de serviços à agricultura, comércio de
modelismo e actividades de lazer.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 10748830

ALPIARÇA

AUGA � SOCIEDADE DE TURISMO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 307/
20000113; inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/17032000.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao seu artigo 7.º do pacto social, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Evelyne Levi
Dit Bochi.

2 � A sociedade é obrigada pela assinatura de um gerente.
3 � (Redacção anterior.)

Mais certifico que José Joaquim Geada Gardão e Chabert Dider
Gaston, reunciaram à gerência.

Data da deliberação: 17 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Fernando José de
Lima Gonçalves. 08191310
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CONSTÂNCIA

TRANSEMBAL � TRANSPORTES E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 62/
951018; identificação de pessoa colectiva n.º 503506230; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/
000301.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Luís Filipe Fernandes Martins.
Data: 25 de Março de 1998.
Causa: renúncia.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404317

JOSÉ LUÍS INVERNO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 20/
920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502665696; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números e data
das apresentações: 6 e 7/000308.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções dos gerentes José Luís Inverno Pereira e
Angelina Coimbra dos Santos Alves Inverno Pereira.

Data: 10 de Dezembro de 1999.
Causa: renúncia.
b) Autorização de manutenção de apelido e nome.
Apelido: «Inverno».
Nome: «José Luís».
Autorizantes: Angelina Coimbra dos Santos Alves Inverno Perei-

ra e José Luís Inverno Pereira.
Datas: 10 de Dezembro de 1999 e 3 de Março de 2000, respecti-

vamente.
c) Nomeação de gerente.
Nomeada: Carla Margarida Alves Inverno Pereira, solteira, maior.
Data da deliberação: 10 de Dezembro de 1999.
d) Alteração do contrato.
Artigos alterados: artigo 3.º e § 1.º do artigo 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$, e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
250 000$ cada uma, uma na titularidade da sócia Carla Margarida
Alves Inverno Pereira e outra na titularidade do sócio Luís Miguel
Alves Inverno Pereira.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A administração e a representação da sociedade, serão exer-
cidas pela sócia Carla Margarida Alves Inverno Pereira, com remu-
neração a fixar em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404325

CORUCHE

ADEGA DE BACO � COMÉRCIO DE VINHOS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 957/
000225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000225.

Certifico que entre Alfredo dos Santos Tomaz e Nuno Manuel
Guilherme Ferreira foi constituída uma sociedade comercial por
quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 21 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciado

Francisco Rosário dos Reis, respectivo notário, compareceram como
outorgantes Alfredo dos Santos Tomaz, contribuinte fiscal
n.º 203227476, natural da freguesia e concelho de Coruche, casado
com Mónica Marisa Soares Gomes Tomaz sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua do Val, Foros do Paúl, Coruche,
portador do bilhete de identidade n.º 9671213, emitido em 22 de
Setembro de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém,
e Nuno Manuel Guilherme Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 210410825, natural de Santarém (Marvila), concelho de Santa-
rém, solteiro, maior, residente na Rua do Sorraia, Montinhos dos
Pegos, Coruche, portador do bilhete de identidade n.º 10748676,
emitido em 20 de Outubro de 1994, pelos Serviços de Identificação
Civil de Santarém.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos seus referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constitu-
em entre si uma sociedade comercial por quotas, nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adega de Baco � Comércio de
Vinhos e Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Val, Foros de Paúl,
freguesia e concelho de Coruche.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de importação e
exportação de produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
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Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis ou direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Frazão Pereira de Sousa. 12590177

FERREIRA DO ZÊZERE

TEXIZÊZERE � SERVIÇOS DE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 190/100200; identificação de pessoa colectiva n.º P504824260;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/100200.

Certifico que entre José Antunes Mendes, casado com Arlete
Conceição Ramos Mendes na comunhão de adquiridos, e Agostinho
João Antunes dos Santos, casado com Anabela Silva Dias dos Santos
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TEXIZÊZERE � Serviços de Táxi, L.da,
e tem a sua sede em Casal Novo, freguesia de Areias, concelho de
Ferreira do Zêzere.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, a sociedade pode abrir
filiais, sucursais em todo o País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transporte ocasional de passageiros em
veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma de 3000
euros, do sócio Agostinho João Antunes dos Santos, e outra de 2000
euros, do sócio José Antunes Mendes.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, fica a cargo do sócio Agostinho João Antunes dos
Santos, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de apenas de um gerente.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes, sob pena de responsabilidade pessoal,
intervir em nome da sociedade em fianças, subfianças e outros actos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

É permitida a divisão de quotas entre os sócios.
§ único. A cessão de quotas a estranhos só é permitida se a socie-

dade e seguidamente os sócios, em conjunto ou individualmente, não
quiserem exercer o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

No caso de morte ou interdição de algum dos sócios, a sociedade
continuará com o sócio sobrevivo ou capaz e os herdeiros ou repre-
sentante legal do falecido ou interdito, devendo aqueles nomear entre
si um que a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva
quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei prescrever outras formalidades.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Ao abrigo do artigo 210.º do Código das Sociedades Comerci-
ais, poderão os sócios deliberar em assembleia geral, da obrigato-
riedade ou não de efectuarem prestações suplementares de capital,
bem como qual o seu montante máximo, até 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 10.º (transitório)

Ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, os sócios autorizam desde já os gerentes a
procederem ao levantamento da importância depositada na Caixa
Geral de Depósitos, em conta aberta em nome da sociedade, para
que possam fazer face às despesas de constituição e registo da socie-
dade, bem como procederem à aquisição de bens necessários à sua
actividade.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Dulce Ribeiro da
Silva. 07840233

MAÇÃO

CODESLAR � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 201/
000314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000314.

Certifico que foi constituída a sociedade acima identificada, tendo
como único sócio Henrique Manuel Marques Rodrigues, casado com
Suzete Maria Fernandes Lopes na comunhão de adquiridos, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CODESLAR � Construções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Chão de Codes, fre-
guesia de Aboboreira, concelho de Mação.

2 � A sociedade poderá deslocar a sua sede livremente dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações, ou quaisquer outras formas locais de
representação no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de construção civil, obras
públicas, compra de prédios para revenda, compra e venda de imóveis
e materiais de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
do sócio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A gerência poderá ser remunerada, podendo a sua eventual

remuneração consistir, total ou parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

5.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

6.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares até
ao montante de 50 000 000$.

Pelo outorgante foi ainda dito:
Que o gerente ora designado fica desde já autorizado a proceder

ao levantamento do capital depositado para fazer face às despesas
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com a presente escritura, com o registo e publicações e com aquisi-
ção de bens e mercadorias para a sociedade; e

Que não é sócio de mais nenhuma sociedade unipessoal por
quotas.

Conferida, está conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Ajudante, Gracinda da Graça
Carapuço de Matos Eusébio. 08304564

OURÉM

FOTO ESTÚDIO OURIENSE, L.DA

Sede: Largo do Centro Cívico, 19, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 539; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501540369; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 13/20000310.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato � o capital foi aumentado de
750 000$ para 1 503 615$, tendo, em consequência, sido dada nova
redacção ao corpo do seu artigo 3.º, que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social é de 7500 euros, correspondente a 1 503 615$,
e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor
nominal de 3750 euros, correspondente a 751 807$50.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617892

S. T. D. � SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS
E DEMOLIÇÕES, L.DA

Sede: Águas Formosas, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1355;
identificação de pessoa colectiva n.º 503577472; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 23/20000313.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato � o capital foi aumentado de
1 000 000$ para 2 500 000$, tendo, em consequência, sido dada nova
redacção ao seu artigo 4.º, que passa a ser a seguinte:

4.º

O capital social é de 2 500 000$, e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 2 250 000$, pertencente ao sócio
Alexandre Martins Marques, e outra no valor nominal de 250 000$,
pertencente à sócia Carminda Pipa Martins Marques.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617604

PEDREIRA DA AVENTURA � SOCIEDADE DE BRITAS, L.DA

Sede: Estrada da Giesteira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1748;
identificação de pessoa colectiva n.º 504627910; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 13, 14 e 15/20000313.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções dos gerentes Delfim Neves de Oliveira e
Teresa Jesus Neves, por renúncia.

Data: 15 de Fevereiro de 2000.
Nomeação do conselho de gerência: presidente, Mário Fernandes

Henriques Correia, casado; vogais: Marco António Neves Oliveira e
Paulo Alexandre do Carmo Santos, solteiros, maiores.

Data: 21 de Fevereiro de 2000.
Alteração parcial do contrato � o capital social foi aumentado

de 5000 euros para 100 000 euros, tendo, em consequência, sido
alterados os artigos 3.º, 4.º e 5.º do pacto social, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros, dividido em três quotas: uma de 70 000 euros, da sócia ECO
� Edifica, Ambiente, Infraestruturas e Construções, S. A.; uma de
15 000 euros, do sócio Marco António Neves de Oliveira, e uma de
15 000 euros, da sócia Rita Alexandra Neves de Oliveira Roque.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios quando aprovado por unanimi-
dade prestações suplementares de capital até ao montante global de
500 000 euros, e na proporção das respectivas quotas.

5.º

1 � A gerência será exercida por um conselho de gerência com-
posto por um presidente e dois vogais, sendo o presidente indicado
pela sócia ECO � Edifica, Ambiente, Infraestruturas e Construções,
S. A., nomeados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente do conselho
de gerência ou pela assinatura conjunta de dois gerentes vogais.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617825

QUINTA DA PARREIRA � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Quinta da Parreira, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 42; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501807578; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 18/20000216.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato � o capital social foi aumentado
de 400 000$ para 60 000 000$, tendo, em consequência, alterado
os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º
e 15.º do pacto social, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta da Parreira � Explora-
ção Agrícola, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Parreira, freguesia
da Atouguia, Ourém.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser livremente
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá, depois de observadas as disposições legais
aplicáveis, deliberar a abertura ou o encerramento, em território
nacional ou no estrangeiro, de sucursais, agências ou outras formas
de representação permanente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a exploração agrícola ou outra activida-
de de natureza civil, comercial ou industrial que os sócios resolvam
explorar e não dependa de autorização especial.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 000$, e corresponde à soma de cin-
co quotas, no valor nominal: uma de 93 250$, uma de 66 750$,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2000 8161

uma de 133 250$, uma de 106 750$ e outra de 59 600 000$, todas
pertencentes à sócia SINDCOM � Sociedade de Investimentos na
Indústria e no Comércio, SGPS, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral,
amortizar quotas, sem o consentimento do respectivo titular, sempre
que a quota seja dada em penhor, arrestada, penhorada ou por
qualquer outra forma sujeita a arrematação ou venda judicial.

2 � A contrapartida da quota a amortizar nos termos do número
anterior, será determinado pelo valor que resultar do último balanço
aprovado, sem qualquer correcção dos seus elementos activos ou
passivos e será liquidado em duas prestações semestrais e iguais, no
prazo de um ano após a fixação definitiva da contrapartida, salvo
se outro for o valor imposto por lei imperativa.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, e sem caução, será exercida por um
ou mais gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de procuradores, nos termos dos respectivos

instrumentos de procuração.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exi-
gidas aos sócios, por uma ou mais vezes, prestações suplementares
de capital, até ao limite de 400 000 000$ ou 1000 vezes o capital
social.

2 � Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade sem
necessidade de prévia deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade pode emitir
obrigações e quaisquer títulos de dívida legalmente permitidos.

ARTIGO 10.º

1 � A transmissão entre vivos, total ou parcial, das quotas e as
divisões a elas necessárias, são livres para a própria sociedade ou
entre sócios, ficando, desde já, concedido o consentimento para a
cessão e para a divisão da quota.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão de
quotas depende de prévio consentimento da sociedade e, se dado, a
sociedade em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar, terão direito de preferência nas exactas condições do negócio
sobre o qual a preferência é exercida.

3 � A quota ou parte da quota a ceder, será transmitida aos sócios
preferentes na proporção das suas quotas.

ARTIGO 11.º

Fica vedado a qualquer sócio o exercício por si ou interposta pessoa
de actividades a que esta sociedade se dedique.

ARTIGO 12.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 13.º

A sociedade não se extingue pela morte ou interdição de qualquer
dos sócios; no primeiro caso os herdeiros escolherão de entre si quem
os represente; no segundo, intervirá o tutor ou curador do interdito.

ARTIGO 14.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 15.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício serão distribuídos
pelos sócios na proporção das suas quotas, depois de deduzidas as

reservas impostas por lei, salvo se, por deliberação tomada em as-
sembleia geral por simples maioria forem afectos, total ou parcial-
mente, à constituição ou reforço de quaisquer reservas ou destinados
a outras aplicações específicas.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617779

PEREIRA & LEMOS, L.DA

Sede: Rua de Afonso Gaio, sem número,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1059;
identificação de pessoa colectiva n.º 502898585; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 3/20000315.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato � o capital social foi aumentado
de 2 000 000$ para 7 016 870$, tendo, em consequência, sido alte-
rado o artigo 3.º do pacto social, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 35 000 euros, correspondente a 7 016 870$, representado por
duas quotas iguais de 17 500 euros, correspondente a 3 508 435$,
pertencentes cada uma a cada um dos sócios.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617841

TRANSPORTES COELHOMARIANO, L.DA

Sede: Soutaria, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1394;
identificação de pessoa colectiva n.º 503646172; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 12/20000317.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao artigo 7.º
do pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes, e ainda aos gerentes eventualmente a nomear
em assembleia geral, mesmo estranhos à sociedade, bastando a assina-
tura da gerente com capacidade profissional Clara do Céu Rodrigues
Beselga, ou de qualquer outro gerente com capacidade profissional, para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617914

HABITÁCULO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 92, 3.º, porta 6,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1543;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039156; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 7/20000317.
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Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato com redenominação do capital �
o capital social foi aumentado de 6 000 000$ para 10 024 100$,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, correspondente a 10 024 100$, representado por
uma quota de 40 000 euros, correspondente a 8 019 280$, perten-
cente à sócia Maria José Ideias da Silva Branco, e por uma quota de
10 000 euros, correspondente a 2 004 820$, pertencente ao sócio
Arlindo Batista Branco.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617906

MAQUITAFO � DESATERROS E TERRAPLANAGENS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Velha Escola, Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1731;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534653; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
6 e 7/20000316.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Manuel Pedro Silva Rodrigues, por
renúncia.

Data: 25 de Janeiro de 2000.
Alteração parcial do contrato com transformação de sociedade

em unipessoal, tendo, em consequência, alterado os artigos 1.º, 3.º e
5.º do pacto social, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAQUITAFO � Desaterros e
Terraplanagens, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
da Velha Escola, lugar de Boleiros, freguesia de Fátima, concelho de
Ourém.

2 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode estabele-
cer filiais, agências ou outras formas de representação no território
nacional ou no estrangeiro, bem como transferir a sua sede nos
termos da lei.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de uma quota de 5000 euros,
pertencente ao único sócio Rui Silva Rodrigues.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
aos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Rui Silva Rodri-
gues.

3 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um
gerente.

4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abo-
nações, letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhan-
tes.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617876

FRENITRANS � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Formigais, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1708;
identificação de pessoa colectiva n.º 504325299; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 8/20000303.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao n.º 2 do
artigo 4.º do pacto social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo uma
delas, obrigatoriamente, a da gerente com capacidade profissional
Luísa Maria Branco Ribeiro.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

16 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617833

AREIMATAS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 855; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502399015; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 8/20000302.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital �
o capital social foi aumentado de 3 000 000$ para 10 000 000$,
tendo, em consequência, sido dada nova redacção aos artigos 2.º e 3.º,
e, ainda, a do § único do artigo 4.º, que passam a ser a seguinte:

2.º

O objecto social consiste em transportes rodoviários de merca-
dorias, comércio de materiais de construção e afins, lenhas e ma-
deiras, extracção de pedras, argila e areia, e fabricação de artigos de
cimento, compra e venda de imóveis e construção civil e aluguer
de máquinas e equipamentos de construção e demolição com ope-
rador.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 50 000
euros, correspondente a 10 024 100$, dividido em duas quotas iguais,
cada uma no valor nominal de 25 000 euros, correspondente a
5 012 050$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

§ único. Para obrigar, em todos os seus actos e contratos, a so-
ciedade, é necessária a assinatura do gerente Manuel Marques Pe-
reira.

Conferida, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

16 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09617744

SANTARÉM

COSTA, VIEIRA & MARECOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1749/
860507; identificação de pessoa colectiva n.º 501667423; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 7/111199.
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Certifico que, por escritura de 27 de Outubro de 1999, lavrada a
fl. 104 do livro n.º 33-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 4.º
e 7.º, que ficaram com a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas: uma de 300 000$, da sócia Maria
Olinda Ferreira Pereira Ferreira, e outra de 100 000$, do sócio Luís
Miguel Ferreira Marecos.

7.º

A administração e gerência da sociedade ficam exclusivamente a
cargo de Maria Graciete Ferreira, desde já nomeada gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em
todos os actos e contratos, designadamente na aquisição de bens de
qualquer natureza, sua alienação ou oneração, com ou sem hipoteca
e arrendamentos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07213557

TORRES NOVAS

IMOCONSTORRES � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 1593;
identificação de pessoa colectiva n.º 504749269; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/991217.

Certifico que entre Nuno Manuel Sousa de Abreu, casado com
Helena Maria Madeira Pinto Abreu na comunhão de adquiridos,
residente na Travessa do Cid, 1, em Torres Novas; Fernando Manu-
el Vieira Jorge Costa, casado com Suzana Maria da Silva Costa Jorge
na comunhão de adquiridos, residente na Rua das Irmãs Sigea, em
Torres Novas, e Rogério Marques dos Santos, solteiro, maior,
residente na Rua dos Sapateiros, no lugar e freguesia de Parceiros de
Igreja, concelho de Torres Novas, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMOCONSTORRES � Construções e
Imobiliário, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora das
Neves, 5, no lugar e freguesia de Parceiros de Igreja, concelho de
Torres Novas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas e
comércio de imobiliário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6 000 000$, e corresponde à soma de
três quotas iguais de 2 000 000$, uma de cada sócio.

2 � Cada um dos sócios realizou já 50% do valor da sua quota,
em dinheiro, devendo os restantes 50%, dar entrada na caixa social,
também em dinheiro, até ao dia 31 de Dezembro de 1995.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até
ao montante global de 100 000 000$, e restituídas quando for per-
mitido.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia
deliberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é
suficiente a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, por interdição do sócio, ou quando
for cedida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Na cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar e os sócios
não cedentes, em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à
sua distribuição.

ARTIGO 11.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios.

Conferida, está conforme.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12930156

DESAFIO GLOBAL, REALIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 1580;
identificação de pessoa colectiva n.º 504676024; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/991104.

Certifico que entre Arlindo José Ferreira Frazão, casado com
Teresa Margarida Inácio Silva Carreira Frazão na comunhão geral,
residente na Rua do Alto das Pedreiras, 10, no lugar e freguesia de
Lapas, concelho de Torres Novas; Pedro Manuel da Silva Vieira,
divorciado, residente na Avenida de Abel de Lacerda, Caramulo, e
Luís Carlos da Silva Vieira, solteiro, maior, residente na Rua de São
João de Deus, 1.º, direito, Covilhã, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Desafio Global, Realização de
Eventos Desportivos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alto das Pedreiras, 10,
lugar e freguesia de Lapas, concelho de Torres Novas.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na realização e organização de
eventos desportivos, lazer e aventura, comercialização de material
desportivo, formação na área desportiva e prestação de serviços a
outras empresas nestas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 4000
euros, pertencente ao sócio Luís Carlos da Silva Vieira, e duas iguais
de 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Arlindo
José Ferreira Frazão e Pedro Manuel da Silva Vieira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.
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3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos actos e contratos é sufi-
ciente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12930130

DISPROAGRO � TRANSPORTES, COMÉRCIO
E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 1594;
identificação de pessoa colectiva n.º 504747762; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/991217.

Certifico que entre DISPROAGRO � Distribuidores Produtos Agro
Pecuários, L.da, com sede na Estrada Pé-de-Cão, lugar de Lamarosa,
freguesia de Olaia, concelho de Torres Novas; Rogério dos Santos
Pereira, casado com Maria do Carmo Silva Pereira na comunhão
geral, residente em Torres Novas, na Avenida de Santo António,
bloco H, 2.º, direito; António Lopes Gameiro, casado com Maria
Fernanda Lopes Coelho Gameiro na comunhão de adquiridos,
residente no lugar de Carreiro de Areia, freguesia de Santiago,
concelho de Torres Novas; Fernando Martins Henriques, casado com

Teresa Maria Enes Nunes Henriques na comunhão de adquiridos,
residente na Rua do Caramulo, 20, referido lugar de Lamarosa, e
Luís Manuel Serras Rito, casado com Ana Maria São Martinho de
Almeidas Campos Serras Brito na comunhão de adquiridos, residente
na Rua do Arcebispo de Évora, 51, mencionado lugar de Lamarosa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DISPROAGRO � Transportes,
Comércio e Aluguer de Equipamentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Pé-de-Cão, sem
número, lugar de Lamarosa, freguesia de Olaia, concelho de Torres
Novas.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes ro-
doviários de mercadorias por conta de outrem, comércio e aluguer
de equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros (equivalente a 10 024 050$), e corresponde à soma de cinco
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 5000 euros,
pertencente à sócia DISPROAGRO � Distribuidores Produtos Agro
Pecuários, L.da, e quatro iguais de 11 250 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Rogério dos Santos Pereira, António
Lopes Gameiro, Fernando Martins Henriques e Luís Manuel Serras
Rito.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Rogério dos Santos Pereira, António Lopes
Gameiro, Fernando Martins Henriques e Luís Manuel Serras Rito, e
o não sócio Manuel Mário Gomes Vitorino, contribuinte fiscal
n.º 113510616, casado, residente na Avenida de Portugal, 61, 2.º,
esquerdo, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a de Manuel Mário Gomes Vitorino.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consen-

timento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a
totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas
dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em as-
sembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12930148

VILA NOVA DA BARQUINHA

MANUEL MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 68/570227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500179646; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/000301.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Cessação das funções de gerente de Álvaro Martins Falua.
Data: 29 de Novembro de 1997.
Causa: renúncia.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 08732310

GAIOTRANS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 114/980128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504048694; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/000303.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Cessação das funções de gerente de Jorge Martins da Silva.
Data: 31 de Dezembro de 1999.
Causa: destituição.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 08732302

FERNANDES & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha. Matrícula
n.º 135/000225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
000225.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Constituição de sociedade entre António Carlos Martins Godinho,
casado com Rosa Maria Torres Graça Godinho em comunhão geral,

residente na Rua da Estrada de Marmelais de Cima, 11-B, Tomar
(Santa Maria dos Olivais), Tomar, e Maria dos Prazeres Rodrigues
Fernandes, casada com José Alberto Barreira Nascimento em
comunhão geral, residente na Rua de Coimbra, 27, 1.º, direito, Tomar
(Santa Maria dos Olivais), Tomar, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernandes & Godinho, L.da, e
tem a sua sede na Rua Direita, 41, 1.º, freguesia de Moita do Norte,
concelho de Vila Nova da Barquinha.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, loteamentos,
terraplanagens e demolições.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios António Carlos Martins Godinho e Maria
dos Prazeres Rodrigues Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o
reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem
acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão de q.uotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 08732299

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

SOCIEDADE AGRÍCOLA
DO VALE DE CAMARINHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 502878525; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 3/160300.
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Certifico que, com referência à sociedade supra, foi efectuada a
inscrição n.º 13 do teor seguinte:

Apresentação n.º 3/160300.
Nomeação do administrador-delegado, em 10 de Janeiro de 2000.
Administrador-delegado: Maria João d�Orey Posser de Andrade,

solteira, maior, residente na Rua de Boquim, 350, Vila Ida, São Pau-
lo, Brasil.

O Ajudante em exercício, (Assinatura ilegível.)

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 06349501

BARREIRO

VISUALIS � ÓPTICA E CONTACTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 566;
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 1 e 2/000121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de dissolução.

Prazo para a liquidação: três anos a partir de 15 de Dezembro de
1999.

Liquidatários nomeados: José António Batista Gouveia Monteiro,
casado, residente na Rua de César de Oliveira, 14, 7.º, esquerdo,
Lisboa, e José Fernando Araújo, casado, residente na Rua de Fran-
cisco Marques Beato, 75, 1.º, esquerdo, Moscavide.

a) Autorização aos liquidatários para procederem à alienação, em
globo ou por partes, do património social, ou ao trespasse do esta-
belecimento da sociedade.

b) Autorização aos liquidatários para continuarem a actividade
anterior da sociedade até à alienação ou trespasse.

29 de Fevereiro de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela
Martins Diogo Pedrosa Abreu. 12996564

PARCERIA GERAL DE PESCARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 35, iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500211620; inscrição n.º 18; nú-
mero e data da apresentação: 5/000131.

Certifico que, relativamente à sociedade acima mencionada, foi
efectuado o registo de fusão por incorporação global do patrimó-
nio.

Sociedade incorporante: Bensaúde, S. A., com sede no Largo de
Vasco Bensaúde, 13, Ponta Delgada.

Data: 30 de Dezembro de 1999.

22 de Fevereiro de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela
Martins Diogo Pedrosa Abreu. 09619348

PATRÍCIO & REDONDO � PEÇAS AUTO
E ACESSÓRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2714,
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000310.

Certifico que, por escritura de 13 de Janeiro de 2000, lavrada a fl.
95 do livro n.º 281-H do 18.º Cartório Notarial de Lisboa, foi cons-
tituída entre Joaquim Pereira Redondo, e Manuel Joaquim Valverde
Patrício, a sociedade acima referida cujo contrato é o constante dos
seguintes artigos:

1.ª

1 � A sociedade adopta a firma Patrício & Redondo � Peças
Auto e Acessórios, L.da, com sede no Barreiro, na Avenida de Santa
Maria, 12-A.

2 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode estabele-
cer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.ª

A sociedade tem por objecto comércio de peças e acessórios para
automóveis, automóveis. importação, exportação.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 501 205$ do sócio Joaquim Redondo, outra de 501 205$
do sócio Manuel Patrício.

4.ª

1 � A cessão, total ou parcial de quotas é livre, reservando-se,
porém, em primeiro lugar à sociedade o direito de preferência e em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � Se mais de um sócio quiser usar o direito de preferência, a
quota será distribuída entre eles, na proporção das que então
possuírem.

5.ª

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação em juízo e
fora dele, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, incumbe a ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

6.ª

1 � É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou cau-
ção de alguma obrigação.

2 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou negócios estranhos à sociedade sob pena
de responderem pelas perdas e danos.

7.ª

Os sócios ou os gerentes não podem exercer a mesma actividade
da sociedade.

8.ª

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade não se dissolverá e continuará com os herdeiros do falecido ou
representante legal do interdito, devendo aqueles nomear um de entre
si que a todos represente na sociedade enquanto a quota permanecer
indivisa.

9.ª

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio pelo
valor que lhe corresponder pelo último balanço social aprovado nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio;
c) Por venda judicial da quota qualquer que seja a forma usada.
2 � O valor da quota para efeito de amortização, será apenas o

seu valor nominal no caso de incumprimento dos deveres sociais
em que seja possível a sanção de exclusão.

3 � O preço da amortização nos casos dos n.os 1 e 2, será pago
em quatro prestações trimestrais iguais e sucessivas, que não ven-
cem juros.

10.ª

1 � Anualmente será dado balanço que deve encerrar-se em 31 de
Dezembro e ser submetido a apreciação dos sócios até ao dia 15 do
mês de Março do ano seguinte.

2 � Os lucros líquidos acumulados pelo balanço anual, depois de
deduzida a percentagem de 5% para formação ou reintegração de reser-
va legal serão distribuídos pelos sócios na proporção das suas quotas e
no caso de existir perdas serão suportadas na mesma proporção.

3 � Quando for deliberado por todos os sócios um plano de in-
vestimento, poderão não ser distribuídos lucros.

11.ª

As assembleias gerais, desde que a lei não exija prazo e forma
especiais, serão convocadas com a antecedência mínima de 15 dias,
por meio de carta registada.

12.ª

Em quaisquer futuros aumentos de capital é reservado aos sócios
o direito de manter as proporções de capital que tiverem à data que
for deliberado o aumento.

13.ª

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
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bem como em sociedades com objecto igual ou diferente do seu, ou
reguladas por lei especial e inclusivamente como sócia de responsa-
bilidade ilimitada.

14.ª

A representação de um sócio nas deliberações que admitam tal
representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

15.ª

Fica desde já admitida por deliberação dos sócios a derroga-
ção dos preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais.

14 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Mar-
tins Diogo Pedrosa Abreu. 12996840

EQP � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2270;
identificação de pessoa colectiva n.º 503960527; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/000313.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi de-
signado gerente em 1 de Março de 2000, Rogério Marques Lima
Pesca.

23 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12996300

URBANIOBRAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2473,
identificação de pessoa colectiva n.º 504298909; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 4/000302.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a nomeação dos membros do conselho de administração em 30 de
Março de 1999.

Quadriénio: 1999-2001.
Conselho de administração: presidente, Manuel Monteiro Crespo,

casado, residente na Rua de Lucinda Simões, 7, 1.º, Lavradio; vo-
gais: Maria João Correia Duarte Crespo, casada, e Eduardo Manuel
dos Santos Mendes, solteiro, residentes na Rua de Lucinda Simões,
7, 1.º, Lavradio.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12996130

INSTITUTO BELEZA BELA IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1896;
identificação de pessoa colectiva n.º 503341282; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e datas das apresentações:
1/990706 e 2/000223.

Certifico que, por escritura de 18 de Fevereiro de 1999, lavrada a
fl. 28 do livro n.º 69-F do 2.º Cartório Notarial do Barreiro, e rela-
tivamente à sociedade em epígrafe, Noélia Maria Sales Formas, re-
nunciou à gerência em 18 de Fevereiro de 1999.

Mais certifico que pela mesma escritura foi alterado o pacto so-
cial da dita sociedade ficando o artigo 4.º do contrato com a seguin-
te redacção:

4.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sécios, que desde já
ficam designados gerentes.

§ único. Para que sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

2 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Martins
Diogo Pedrosa Abreu. 12996823

GRÂNDOLA

MARVERO � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: 120 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 397/
990730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/990730.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MARVERO � Exploração
Hoteleira e Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Tróia, freguesia do Carvalhal, concelho
de Grândola, podendo ser transferida, nos termos da lei, por delibe-
ração do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
País, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de empreendimentos
turísticos, imobiliária turística, compra e venda de imóveis, revenda
dos imóveis adquiridos para esse fim, arrendamento e gestão de
imóveis próprios ou alheios.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por
leis especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada nos ter-
mos da lei.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas ju-
rídicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de inte-
resse económico, consórcios e associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 120 000 000$, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em 120 000 acções ordinárias com o
valor nominal de 1000$ cada.

2 � O capital social poderá ser elevado até 200 000 000$, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de
acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou outras permiti-
das por lei.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 100 000 ac-
ções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, po-
dendo ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada,
ou por igual número de mandatários da sociedade para o efeito
designados.
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4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da socie-
dade que deliberar a emissão.

5 � As acções emitidas com o privilégio referido no parágrafo
anterior poderão ser remidas se e quando a assembleia geral o deli-
berar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio, con-
forme for deliberado pela assembleia geral, devendo, sendo aquele o
caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

6 � No caso de incumprimento da obrigação de remição a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar pela assembleia geral, na deliberação de
remição.

7 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 7.º

1 � A realização das entradas referentes a aumento do capital
social poderá ser diferida, dentro dos limites legais, entrando o ac-
cionista em mora após interpelação.

2 � Os accionistas que se encontrarem em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida
dos juros moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se ve-
rificar a mora e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas
acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das, por carta registada, aos interessados.

4 � Deve ser também publicado um anúncio num dos boletins
das bolsas de valores, onde constem, sem referência aos titulares,
os números das acções perdidas a favor da sociedade e a data da
perda.

5 � As acções serão oferecidas aos demais accionistas na pro-
porção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns
não manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuserem
a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em ac-
ções de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição
de acções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administra-
ção a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no
número anterior, deverão existir as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 7 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de três, cinco, sete ou nove membros, ficando autorizada a
eleição de administradores suplentes, até número igual a um terço
do número de administradores efectivos, o conselho de administra-
ção escolherá o seu presidente, se este não tiver sido designado pela
assembleia geral aquando da sua eleição.

2 � O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias
de administração.

3 � O conselho de administração poderá igualmente delegar num
ou mais administradores, ou numa comissão executiva, a gestão
corrente da sociedade, nos termos e dentro dos limites legais.

4 � Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.

ARTIGO 10.º

1 � A eleição de um administrador será efectuada prévia e isola-
damente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionistas que

detenham acções representativas de mais de 10% e menos de 20%
do capital social.

2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.
3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para o cargo.
4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a vota-

ção incide sobre o conjunto destas listas.

ARTIGO 11.º

O disposto no artigo anterior só será aplicável se a sociedade for
considerada como sociedade com subscrição pública, concessionária
do Estado ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO 12.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos, assegurar a ges-
tão dos negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao
objecto social, para o que lhe são conferidos os mais amplos pode-
res, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração
poderá delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a
fiscalização das entidades mutuantes;

d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas;

e) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, nos termos em que a lei o admita;

f) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade,
nos termos em que a lei o admita;

g) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titu-
lar de acções ou quotas, apoio técnico e financeiro;

h) Emitir papel comercial ou qualquer outro meio de obtenção de
fundos financeiros, a cada momento permitidos por lei.

ARTIGO 13.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários;
e) Um mandatário se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração ou nela tive-
rem sido conferidos poderes a qualquer administrador para o
designar;

f) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados

por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 14.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos, tendo o presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador mediante carta, que, expli-
citando o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao
presidente, mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho.
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ARTIGO 16.º

1 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

2 � Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao
abrigo das regras especiais consignadas no artigo 10.º, proceder-se-á
a eleição.

ARTIGO 17.º

Os membros do conselho de administração caucionarão o exercí-
cio do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral que
os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima le-
galmente exigida e por qualquer das formas permitidas por lei.

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fiscal,
eleito em assembleia geral, composto por três membros efectivos e
um suplente.

ARTIGO 19.º

As atribuições do conselho fiscal são as que lhe são especificadas
na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositados
em instituição de crédito, ou em intermediário financeiro autoriza-
do nos termos da lei, sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � O depósito na instituição de crédito ou em intermediário
financeiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior,
têm de ser comprovados por carta emitida por essa instituição que
dê entrada na sociedade, pelo menos, oito dias antes da data da sua
realização.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se
comunicarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia
geral, por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se
tiverem efectuado a comprovação a que se refere o número an-
terior.

4 � Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e
os obrigacionistas não poderão participar nas assembleias gerais, sendo
representados nas mesmas pelo seu representante comum.

ARTIGO 21.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os ac-
cionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 22.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fa-
zer representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascen-
dente ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante
carta dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio
do representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde
que se encontrem presentes ou representados accionistas possuido-
res de acções que titulem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 24.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente, em caso de ausên-
cia ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente, convo-
car assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou com-
petências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de
accionistas.

ARTIGO 25.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a realização

da assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o conselho fiscal o julguem conveniente ou a requerimen-
to de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 26.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral e poderá assumir a forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou ape-
nas em algumas dessas modalidades.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, constituída por três membros, para o cumprimento do disposto
no número anterior.

3 � A percentagem global dos lucros de exercício destinada a
remuneração dos membros dos órgãos sociais não poderá exceder
5%.

ARTIGO 27.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 30.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do conse-
lho fiscal, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no de-
curso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

1 � A assembleia poderá deliberar que o capital seja reembolsado
total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal de
cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 32.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for deter-
minado na deliberação de aumento e, na falta de tal disposição,
proporcionalmente ao período que mediar entre a data do início do
período de subscrição e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 33.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre as
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várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Paula Isabel Chilrito
Galhardas. 08983453

TULIPAMAR � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: 360 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 396/
990730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/990730.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TULIPAMAR � Explora-
ção Hoteleira e Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Tróia, freguesia do Carvalhal, concelho
de Grândola, podendo ser transferida, nos termos da lei, por delibe-
ração do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
País, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de empreendimentos
turísticos, imobiliária turística, compra e venda de imóveis, revenda
dos imóveis adquiridos para esse fim, arrendamento e gestão de
imóveis próprios ou alheios.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por
leis especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada nos ter-
mos da lei.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas ju-
rídicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de inte-
resse económico, consórcios e associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 360 000 000$, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em 360 000 acções ordinárias com o
valor nominal de 1000$ cada.

2 � O capital social poderá ser elevado até 500 000 000$, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de
acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou outras permiti-
das por lei.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 100 000 ac-
ções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, poden-
do ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada, ou
por igual número de mandatários da sociedade para o efeito desig-
nados.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da socie-
dade que deliberar a emissão.

5 � As acções emitidas com o privilégio referido no parágrafo
anterior poderão ser remidas se e quando a assembleia geral o deli-
berar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio, con-
forme for deliberado pela assembleia geral, devendo, sendo aquele o
caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

6 � No caso de incumprimento da obrigação de remição a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar pela assembleia geral, na deliberação de
remição.

7 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 7.º

1 � A realização das entradas referentes a aumento do capital
social poderá ser diferida, dentro dos limites legais, entrando o ac-
cionista em mora após interpelação.

2 � Os accionistas que se encontrarem em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida
dos juros moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se ve-
rificar a mora e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas
acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das, por carta registada, aos interessados.

4 � Deve ser também publicado um anúncio num dos boletins
das bolsas de valores, onde constem, sem referência aos titulares,
os números das acções perdidas a favor da sociedade e a data da
perda.

5 � As acções serão oferecidas aos demais accionistas na pro-
porção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns
não manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuserem
a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em ac-
ções de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição
de acções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administra-
ção a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no
número anterior, deverão existir as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 7 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de três, cinco, sete ou nove membros, ficando autorizada a
eleição de administradores suplentes, até número igual a um terço
do número de administradores efectivos, o conselho de administra-
ção escolherá o seu presidente, se este não tiver sido designado pela
assembleia geral aquando da sua eleição.

2 � O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias
de administração.

3 � O conselho de administração poderá igualmente delegar num
ou mais administradores, ou numa comissão executiva, a gestão
corrente da sociedade, nos termos e dentro dos limites legais.

4 � Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.
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ARTIGO 10.º

1 � A eleição de um administrador será efectuada prévia e isola-
damente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionistas que
detenham acções representativas de mais de 10% e menos de 20%
do capital social.

2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.
3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para o cargo.
4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a vota-

ção incide sobre o conjunto destas listas.

ARTIGO 11.º

O disposto no artigo anterior só será aplicável se a sociedade for
considerada como sociedade com subscrição pública, concessionária
do Estado ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO 12.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos, assegurar a ges-
tão dos negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao
objecto social, para o que lhe são conferidos os mais amplos pode-
res, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração
poderá delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a
fiscalização das entidades mutuantes;

d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas;

e) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, nos termos em que a lei o admita;

f) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade,
nos termos em que a lei o admita;

g) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titu-
lar de acções ou quotas, apoio técnico e financeiro;

h) Emitir papel comercial ou qualquer outro meio de obtenção de
fundos financeiros, a cada momento permitidos por lei.

ARTIGO 13.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários;
e) Um mandatário se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração ou nela tiverem
sido conferidos poderes a qualquer administrador para o designar;

f) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados

por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 14.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos, tendo o presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador mediante carta, que, expli-
citando o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao
presidente, mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 16.º

1 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

2 � Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao
abrigo das regras especiais consignadas no artigo 10.º, proceder-se-á
a eleição.

ARTIGO 17.º

Os membros do conselho de administração caucionarão o exercí-
cio do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral que
os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima le-
galmente exigida e por qualquer das formas permitidas por lei.

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fiscal,
eleito em assembleia geral, composto por três membros efectivos e
um suplente.

ARTIGO 19.º

As atribuições do conselho fiscal são as que lhe são especificadas
na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositados
em instituição de crédito, ou em intermediário financeiro autoriza-
do nos termos da lei, sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � O depósito na instituição de crédito ou em intermediário
financeiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior,
têm de ser comprovados por carta emitida por essa instituição que
dê entrada na sociedade, pelo menos, oito dias antes da data da sua
realização.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem
efectuado a comprovação a que se refere o número anterior.

4 � Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e
os obrigacionistas não poderão participar nas assembleias gerais, sendo
representados nas mesmas pelo seu representante comum.

ARTIGO 21.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os ac-
cionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 22.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fa-
zer representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascen-
dente ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante
carta dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio
do representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde
que se encontrem presentes ou representados accionistas possuido-
res de acções que titulem mais de 50% do capital social.
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ARTIGO 24.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente, em caso de ausên-
cia ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente, convo-
car assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou com-
petências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de
accionistas.

ARTIGO 25.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a realização

da assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o conselho fiscal o julguem conveniente ou a requerimen-
to de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 26.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral e poderá assumir a forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou ape-
nas em algumas dessas modalidades.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, constituída por três membros, para o cumprimento do disposto
no número anterior.

3 � A percentagem global dos lucros de exercício destinada a
remuneração dos membros dos órgãos sociais não poderá exce-
der 5%.

ARTIGO 27.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 30.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do conse-
lho fiscal, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no de-
curso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

1 � A assembleia poderá deliberar que o capital seja reembolsado
total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal de
cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 32.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for deter-
minado na deliberação de aumento e, na falta de tal disposição,
proporcionalmente ao período que mediar entre a data do início do
período de subscrição e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 33.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre as

várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Paula Isabel Chilrito
Galhardas. 08983461

MARIMO � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: 51 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 398/
990730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/990730.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MARIMO � Exploração
Hoteleira e Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Tróia, freguesia do Carvalhal, concelho
de Grândola, podendo ser transferida, nos termos da lei, por delibe-
ração do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
País, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de empreendimentos
turísticos, imobiliária turística, compra e venda de imóveis, revenda
dos imóveis adquiridos para esse fim, arrendamento e gestão de
imóveis próprios ou alheios.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por
leis especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada nos ter-
mos da lei.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas ju-
rídicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de inte-
resse económico, consórcios e associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 51 000 000$, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em 51 000 acções ordinárias com o
valor nominal de 1000$ cada.

2 � O capital social poderá ser elevado até 200 000 000$, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de
acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou outras permiti-
das por lei.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, poderão
existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções.
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3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, poden-
do ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada, ou
por igual número de mandatários da sociedade para o efeito desig-
nados.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da socie-
dade que deliberar a emissão.

5 � As acções emitidas com o privilégio referido no parágrafo
anterior poderão ser remidas se e quando a assembleia geral o de-
liberar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio,
conforme for deliberado pela assembleia geral, devendo, sendo
aquele o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de
remição.

6 � No caso de incumprimento da obrigação de remição a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar pela assembleia geral, na deliberação de
remição.

7 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 7.º

1 � A realização das entradas referentes a aumento do capital
social poderá ser diferida, dentro dos limites legais, entrando o ac-
cionista em mora após interpelação.

2 � Os accionistas que se encontrarem em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida
dos juros moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se ve-
rificar a mora e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas
acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das, por carta registada, aos interessados.

4 � Deve ser também publicado um anúncio num dos boletins
das bolsas de valores, onde constem, sem referência aos titulares,
os números das acções perdidas a favor da sociedade e a data da
perda.

5 � As acções serão oferecidas aos demais accionistas na pro-
porção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns
não manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuserem
a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em ac-
ções de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição
de acções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administra-
ção a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no
número anterior, deverão existir as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 7 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de três, cinco, sete ou nove membros, ficando autorizada a
eleição de administradores suplentes, até número igual a um terço
do número de administradores efectivos, o conselho de administra-
ção escolherá o seu presidente, se este não tiver sido designado pela
assembleia geral aquando da sua eleição.

2 � O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias
de administração.

3 � O conselho de administração poderá igualmente delegar num
ou mais administradores, ou numa comissão executiva, a gestão
corrente da sociedade, nos termos e dentro dos limites legais.

4 � Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.

ARTIGO 10.º

1 � A eleição de um administrador será efectuada prévia e isola-
damente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionistas que
detenham acções representativas de mais de 10% e menos de 20%
do capital social.

2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.
3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para o cargo.
4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a vota-

ção incide sobre o conjunto destas listas.

ARTIGO 11.º

O disposto no artigo anterior só será aplicável se a sociedade for
considerada como sociedade com subscrição pública, concessionária
do Estado ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO 12.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos, assegurar a ges-
tão dos negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao
objecto social, para o que lhe são conferidos os mais amplos pode-
res, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração
poderá delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a
fiscalização das entidades mutuantes;

d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas;

e) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, nos termos em que a lei o admita;

f) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade,
nos termos em que a lei o admita;

g) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titu-
lar de acções ou quotas, apoio técnico e financeiro;

h) Emitir papel comercial ou qualquer outro meio de obtenção de
fundos financeiros, a cada momento permitidos por lei.

ARTIGO 13.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários;
e) Um mandatário se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração ou nela tiverem
sido conferidos poderes a qualquer administrador para o designar;

f) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados

por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 14.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos, tendo o presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador mediante carta, que, expli-
citando o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao
presidente, mencionada na acta e arquivada.
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5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 16.º

1 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

2 � Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao
abrigo das regras especiais consignadas no artigo 10.º, proceder-se-á
a eleição.

ARTIGO 17.º

Os membros do conselho de administração caucionarão o exercí-
cio do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral que
os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima le-
galmente exigida e por qualquer das formas permitidas por lei.

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fiscal,
eleito em assembleia geral, composto por três membros efectivos e
um suplente.

ARTIGO 19.º

As atribuições do conselho fiscal são as que lhe são especificadas
na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositados
em instituição de crédito, ou em intermediário financeiro autoriza-
do nos termos da lei, sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � O depósito na instituição de crédito ou em intermediário
financeiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior,
têm de ser comprovados por carta emitida por essa instituição que
dê entrada na sociedade, pelo menos, oito dias antes da data da sua
realização.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem
efectuado a comprovação a que se refere o número anterior.

4 � Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e
os obrigacionistas não poderão participar nas assembleias gerais, sendo
representados nas mesmas pelo seu representante comum.

ARTIGO 21.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os ac-
cionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 22.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fa-
zer representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascen-
dente ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante
carta dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio
do representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde
que se encontrem presentes ou representados accionistas possuido-
res de acções que titulem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 24.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente, em caso de ausên-
cia ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente, convo-
car assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou com-
petências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de
accionistas.

ARTIGO 25.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a realização

da assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o conselho fiscal o julguem conveniente ou a requerimen-
to de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 26.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral e poderá assumir a forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou ape-
nas em algumas dessas modalidades.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, constituída por três membros, para o cumprimento do disposto
no número anterior.

3 � A percentagem global dos lucros de exercício destinada a
remuneração dos membros dos órgãos sociais não poderá exceder
5%.

ARTIGO 27.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 30.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do conse-
lho fiscal, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no de-
curso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

1 � A assembleia poderá deliberar que o capital seja reembolsado
total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal de
cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 32.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for deter-
minado na deliberação de aumento e, na falta de tal disposição,
proporcionalmente ao período que mediar entre a data do início do
período de subscrição e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 33.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre as
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várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Paula Isabel Chilrito
Galhardas. 08983445

MARMAGNO � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: 320 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 395/
990730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/990730.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MARMAGNO � Explora-
ção Hoteleira e Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Tróia, freguesia do Carvalhal, concelho
de Grândola, podendo ser transferida, nos termos da lei, por delibe-
ração do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
País, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de empreendimentos
turísticos, imobiliária turística, compra e venda de imóveis, revenda
dos imóveis adquiridos para esse fim, arrendamento e gestão de
imóveis próprios ou alheios.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por
leis especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada nos ter-
mos da lei.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas ju-
rídicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de inte-
resse económico, consórcios e associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 320 000 000$, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em 320 000 acções ordinárias com o
valor nominal de 1000$ cada.

2 � O capital social poderá ser elevado até 500 000 000$, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de
acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou outras permiti-
das por lei.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, poderão
existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, poden-
do ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada, ou
por igual número de mandatários da sociedade para o efeito desig-
nados.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da socie-
dade que deliberar a emissão.

5 � As acções emitidas com o privilégio referido no parágrafo
anterior poderão ser remidas se e quando a assembleia geral o de-
liberar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio,
conforme for deliberado pela assembleia geral, devendo, sendo
aquele o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de
remição.

6 � No caso de incumprimento da obrigação de remição a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar pela assembleia geral, na deliberação de
remição.

7 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 7.º

1 � A realização das entradas referentes a aumento do capital
social poderá ser diferida, dentro dos limites legais, entrando o ac-
cionista em mora após interpelação.

2 � Os accionistas que se encontrarem em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida
dos juros moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se ve-
rificar a mora e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas
acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das, por carta registada, aos interessados.

4 � Deve ser também publicado um anúncio num dos boletins
das bolsas de valores, onde constem, sem referência aos titulares,
os números das acções perdidas a favor da sociedade e a data da
perda.

5 � As acções serão oferecidas aos demais accionistas na pro-
porção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns
não manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuserem
a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em ac-
ções de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição
de acções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administra-
ção a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no
número anterior, deverão existir as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 7 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de três, cinco, sete ou nove membros, ficando autorizada a
eleição de administradores suplentes, até número igual a um terço
do número de administradores efectivos, o conselho de administra-
ção escolherá o seu presidente, se este não tiver sido designado pela
assembleia geral aquando da sua eleição.

2 � O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias
de administração.

3 � O conselho de administração poderá igualmente delegar num
ou mais administradores, ou numa comissão executiva, a gestão
corrente da sociedade, nos termos e dentro dos limites legais.

4 � Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.
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ARTIGO 10.º

1 � A eleição de um administrador será efectuada prévia e isola-
damente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionistas que
detenham acções representativas de mais de 10% e menos de 20%
do capital social.

2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.
3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para o cargo.
4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a vota-

ção incide sobre o conjunto destas listas.

ARTIGO 11.º

O disposto no artigo anterior só será aplicável se a sociedade for
considerada como sociedade com subscrição pública, concessionária
do Estado ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO 12.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos, assegurar a ges-
tão dos negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao
objecto social, para o que lhe são conferidos os mais amplos pode-
res, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração
poderá delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a
fiscalização das entidades mutuantes;

d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas;

e) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, nos termos em que a lei o admita;

f) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade,
nos termos em que a lei o admita;

g) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titu-
lar de acções ou quotas, apoio técnico e financeiro;

h) Emitir papel comercial ou qualquer outro meio de obtenção de
fundos financeiros, a cada momento permitidos por lei.

ARTIGO 13.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários;
e) Um mandatário se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração ou nela tiverem
sido conferidos poderes a qualquer administrador para o designar;

f) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados

por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 14.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos, tendo o presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador mediante carta, que, expli-
citando o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao
presidente, mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 16.º

1 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

2 � Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao
abrigo das regras especiais consignadas no artigo 10.º, proceder-se-á
a eleição.

ARTIGO 17.º

Os membros do conselho de administração caucionarão o exercí-
cio do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral que
os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima le-
galmente exigida e por qualquer das formas permitidas por lei.

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fiscal,
eleito em assembleia geral, composto por três membros efectivos e
um suplente.

ARTIGO 19.º

As atribuições do conselho fiscal são as que lhe são especificadas
na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositados
em instituição de crédito, ou em intermediário financeiro autoriza-
do nos termos da lei, sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � O depósito na instituição de crédito ou em intermediário
financeiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior,
têm de ser comprovados por carta emitida por essa instituição que
dê entrada na sociedade, pelo menos, oito dias antes da data da sua
realização.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem
efectuado a comprovação a que se refere o número anterior.

4 � Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e
os obrigacionistas não poderão participar nas assembleias gerais, sendo
representados nas mesmas pelo seu representante comum.

ARTIGO 21.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os ac-
cionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 22.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fa-
zer representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascen-
dente ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante
carta dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio
do representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde
que se encontrem presentes ou representados accionistas possuido-
res de acções que titulem mais de 50% do capital social.
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ARTIGO 24.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente, em caso de ausên-
cia ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente, convo-
car assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou com-
petências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de
accionistas.

ARTIGO 25.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a realização

da assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o conselho fiscal o julguem conveniente ou a requerimen-
to de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 26.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral e poderá assumir a forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou ape-
nas em algumas dessas modalidades.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, constituída por três membros, para o cumprimento do disposto
no número anterior.

3 � A percentagem global dos lucros de exercício destinada a
remuneração dos membros dos órgãos sociais não poderá exce-
der 5%.

ARTIGO 27.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 30.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do conse-
lho fiscal, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no de-
curso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

1 � A assembleia poderá deliberar que o capital seja reembolsado
total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal de
cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 32.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for deter-
minado na deliberação de aumento e, na falta de tal disposição,
proporcionalmente ao período que mediar entre a data do início do
período de subscrição e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 33.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre as

várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Paula Isabel Chilrito
Galhardas. 08983437

TRÓIAVERDE � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: 400 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 394/
990730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/990730.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TRÓIAVERDE � Explo-
ração Hoteleira e Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Tróia, freguesia do Carvalhal, concelho
de Grândola, podendo ser transferida, nos termos da lei, por delibe-
ração do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
País, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de empreendimentos
turísticos, imobiliária turística, compra e venda de imóveis, revenda
dos imóveis adquiridos para esse fim, arrendamento e gestão de
imóveis próprios ou alheios.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por
leis especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada nos ter-
mos da lei.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas ju-
rídicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de inte-
resse económico, consórcios e associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 400 000 000$, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em 400 000 acções ordinárias com o
valor nominal de 1000$ cada.

2 � O capital social poderá ser elevado até 500 000 000$, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de
acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou outras permiti-
das por lei.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, poderão
existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções.
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3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, poden-
do ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada, ou
por igual número de mandatários da sociedade para o efeito desig-
nados.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da socie-
dade que deliberar a emissão.

5 � As acções emitidas com o privilégio referido no parágrafo
anterior poderão ser remidas se e quando a assembleia geral o de-
liberar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio,
conforme for deliberado pela assembleia geral, devendo, sendo
aquele o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de
remição.

6 � No caso de incumprimento da obrigação de remição a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar pela assembleia geral, na deliberação de
remição.

7 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 7.º

1 � A realização das entradas referentes a aumento do capital
social poderá ser diferida, dentro dos limites legais, entrando o ac-
cionista em mora após interpelação.

2 � Os accionistas que se encontrarem em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida
dos juros moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se ve-
rificar a mora e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas
acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das, por carta registada, aos interessados.

4 � Deve ser também publicado um anúncio num dos boletins
das bolsas de valores, onde constem, sem referência aos titulares,
os números das acções perdidas a favor da sociedade e a data da
perda.

5 � As acções serão oferecidas aos demais accionistas na pro-
porção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns
não manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuserem
a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em ac-
ções de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição
de acções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administra-
ção a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no
número anterior, deverão existir as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 7 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de três, cinco, sete ou nove membros, ficando autorizada a
eleição de administradores suplentes, até número igual a um terço
do número de administradores efectivos, o conselho de administra-
ção escolherá o seu presidente, se este não tiver sido designado pela
assembleia geral aquando da sua eleição.

2 � O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias
de administração.

3 � O conselho de administração poderá igualmente delegar num
ou mais administradores, ou numa comissão executiva, a gestão
corrente da sociedade, nos termos e dentro dos limites legais.

4 � Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.

ARTIGO 10.º

1 � A eleição de um administrador será efectuada prévia e isola-
damente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionistas que
detenham acções representativas de mais de 10% e menos de 20%
do capital social.

2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.
3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para o cargo.
4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a vota-

ção incide sobre o conjunto destas listas.

ARTIGO 11.º

O disposto no artigo anterior só será aplicável se a sociedade for
considerada como sociedade com subscrição pública, concessionária
do Estado ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO 12.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos, assegurar a ges-
tão dos negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao
objecto social, para o que lhe são conferidos os mais amplos pode-
res, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração
poderá delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a
fiscalização das entidades mutuantes;

d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas;

e) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, nos termos em que a lei o admita;

f) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade,
nos termos em que a lei o admita;

g) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titu-
lar de acções ou quotas, apoio técnico e financeiro;

h) Emitir papel comercial ou qualquer outro meio de obtenção de
fundos financeiros, a cada momento permitidos por lei.

ARTIGO 13.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários;
e) Um mandatário se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração ou nela tiverem
sido conferidos poderes a qualquer administrador para o designar;

f) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados

por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 14.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos, tendo o presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador mediante carta, que, expli-
citando o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao
presidente, mencionada na acta e arquivada.
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5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 16.º

1 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

2 � Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao
abrigo das regras especiais consignadas no artigo 10.º, proceder-se-á
a eleição.

ARTIGO 17.º

Os membros do conselho de administração caucionarão o exercí-
cio do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral que
os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima le-
galmente exigida e por qualquer das formas permitidas por lei.

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fiscal,
eleito em assembleia geral, composto por três membros efectivos e
um suplente.

ARTIGO 19.º

As atribuições do conselho fiscal são as que lhe são especificadas
na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositados
em instituição de crédito, ou em intermediário financeiro autoriza-
do nos termos da lei, sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � O depósito na instituição de crédito ou em intermediário
financeiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior,
têm de ser comprovados por carta emitida por essa instituição que
dê entrada na sociedade, pelo menos, oito dias antes da data da sua
realização.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem
efectuado a comprovação a que se refere o número anterior.

4 � Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e
os obrigacionistas não poderão participar nas assembleias gerais, sendo
representados nas mesmas pelo seu representante comum.

ARTIGO 21.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os ac-
cionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 22.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fa-
zer representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascen-
dente ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante
carta dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio
do representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde
que se encontrem presentes ou representados accionistas possuido-
res de acções que titulem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 24.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente, em caso de ausên-
cia ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente, convo-
car assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou com-
petências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de
accionistas.

ARTIGO 25.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a realização

da assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o conselho fiscal o julguem conveniente ou a requerimen-
to de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 26.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral e poderá assumir a forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou ape-
nas em algumas dessas modalidades.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, constituída por três membros, para o cumprimento do disposto
no número anterior.

3 � A percentagem global dos lucros de exercício destinada a
remuneração dos membros dos órgãos sociais não poderá exceder
5%.

ARTIGO 27.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 30.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do conse-
lho fiscal, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no de-
curso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

1 � A assembleia poderá deliberar que o capital seja reembolsado
total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal de
cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 32.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for deter-
minado na deliberação de aumento e, na falta de tal disposição,
proporcionalmente ao período que mediar entre a data do início do
período de subscrição e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 33.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre as



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 86 � 11 de Abril de 20008180

várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Paula Isabel Chilrito
Galhardas. 08983429

MOITA

PEDRO & HUGO, SALÃO DE CHÁ, PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, Altos dos Moinhos,
Sarilhos Pequenos, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1683/
000217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/170200.

Certifico que entre Hugo Ricardo Vitória dos Santos e Pedro Mi-
guel Alegria Ribeiro Chula foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro & Hugo, Salão de Chá,
Pastelaria, L.da

2 � A sua sede é na Rua de São Domingos, Alto dos Moinhos,
freguesia de Sarilhos Pequenos, concelho da Moita.

3 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do con-
celho da Moita, ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de salão de chá, pas-
telaria e exploração de estabelecimento de bebidas, sem espectá-
culos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 750 000$
cada, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio
Hugo Ricardo Vitória dos Santos, desde já nomeado gerente, dispen-
sado de prestar caução, que terá ou não remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura do referido gerente.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos es-
tranhos aos seus negócios sociais, designadamente fianças, abonações,
letras de favor, ou outros documentos de natureza semelhante.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre  do prévio con-
sentimento da sociedade, a quem fica reservado  o direito de prefe-
rência.

6.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência, através
de cartas registadas ou protocoladas.

Transitório

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, depositado na conta bancária da sociedade, a fim
de satisfazer as despesas de constituição e registo da sociedade, bem
como a aquisição de bens e equipamentos  necessários para o início
da sua actividade.

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Neves
Abrunheiro Andrade. 08791970

SEIXAL

ÉCRANVIA, PUBLICIDADE EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3504/
950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503365254; inscrição
n.º 6/000306; números e data das apresentações: 14, 15/000306.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º e 4.º do contrato ten-
do, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Egas Moniz,
24-A, em Paivas, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 007 230$, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
1 002 410$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

6 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10729453

LAVANDARIA E ENGOMADORIA, MAMIRU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3890/
960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503613258; inscrições
n.os 1, 6/000308; números e data das apresentações: 8, 9/000308.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 9/000308 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Manuel Narciso Velhinho, por

renúncia, em 12 de Agosto de 1999.
Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato ten-

do, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 400 000$, e corresponde à soma de três quo-
tas, duas no valor, respectivamente de 200 000$ e de 100 000$,
pertencentes à sócia Maria Manuela de Jesus Lourenço, e uma de
100 000$, pertencente ao sócio Ruben David Lourenço Duarte.

5.º

A gerência remunerada ou não, conforme vier a ser decidido em
assembleia geral, pertence à sócia Maria Manuela de Jesus Louren-
ço, para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, basta a
assinatura de um gerente.

E pelo terceiro outorgante foi dito que expressamente renuncia,
com efeitos a partir de hoje, à gerência que vem exercendo na dita
sociedade Lavandaria Engomadoria Mamiru, L.da

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

8 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11756004

SCIP � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5211/
990708; identificação de pessoa colectiva n.º 503450340; data da
apresentação: 000301.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
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respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755938

BOMBAS E MOTORES DORREGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4375/
970821; identificação de pessoa colectiva n.º 500786607; inscrição
n.º 11/000313; número e data da apresentação: 1/000313.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato tendo, em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, e está dividido em cinco quotas, sendo uma no
valor nominal de 130 000 euros, pertencentes ao sócio Manuel
Corrêa Carapinha e quatro iguais de 30 000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Manuel Martins Carapinha, Florival
Carvalhal Camelo, Joel de Jesus Stoca Carapinha e Luís Filipe
Stoca Carapinha.

Mais declararam os outorgantes na qualidade de gerentes da soci-
edade que já se encontram inteiramente realizadas as referidas en-
tradas deste aumento de capital, não sendo exigíveis por lei, nem
pelo contrato social, nem pela deliberação a realizar de quaisquer
outras.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

13 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10729569

PARTNER-HOTEL � FORMAÇÃO, CONSULTORIA
E PROJECTOS PARA SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5525/
000309; inscrição n.º 1/000309; número e data da apresentação: 4/
000309.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Março de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º José Luís Rodrigues Louro, natural da freguesia de Serpa (Sal-
vador), do concelho de Serpa, casado com Ana Filipa de Araújo
França Pereira Louro sob o regime da separação de bens, residente
na Casa da Falésia, Estrada do Robalo, Capuchos, Costa de Capari-
ca;

2.º Paulo Guilherme Mota Lourenço, natural da freguesia de
Falagueira-Venda Nova, concelho da Amadora, casado com Maria
Angelina Martins Rocha Santos, casados no regime de comunhão de
adquiridos, residente na Urbanização Quinta dos Vidais, Rua de Afonso
Castro, lote 2, 1.º, esquerdo, Setúbal;

3.º Paulo Manuel Freitas Ribeiro, natural da freguesia de Coimbra (Sé
Nova), do concelho de Coimbra, casado com Ana Sofia Alves de Sousa
Figueiredo Ribeiro sob o regime da separação de bens, residente na Praça
de Afrânio Peixoto, 10, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente n.os 5050903, de 24 de Junho
de 1997, 7626697, de 29 de Outubro de 1998, e 5443851, de 15 de
Junho de 1997, tendo os primeiros dois sido passados pelo Serviço
de Identificação Civil, em Lisboa, e o segundo em Setúbal.

Pelos outorgantes foi dito que constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas, que se irá reger pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PARTNER-HOTEL � Forma-
ção, Consultoria e Projectos para Serviços Hoteleiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Téte, 1-A,
lugar e freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação, consultoria e projectos
para serviços hoteleiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 3 000 000$ e corresponde à soma de três
quotas iguais do valor nominal de 1 000 000$ cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, encontra-se realizado em 50% na pro-
porção das respectivas quotas, sendo a realização do restante, feita
em dinheiro e no prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José Luís
Rodrigues Louro e Paulo Manuel Freitas Ribeiro, desde já nomeados
gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinaturas
de dois gerentes, expecto em actos de mero expediente, que bastará
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas parcial ou total, é livre entre os sócios, sendo
neste caso, o preço da aquisição o respectivo valor nominal. De-
pende sempre do prévio consentimento da sociedade a cessão de
quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito de prefe-
rência, em primeiro lugar aos sócios na proporção das quotas de que,
ao tempo, sejam titulares e em segundo lugar à sociedade.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que neces-
site, nos termos em que forem estabelecidos em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Se a quota de qualquer dos sócios for arrestada, arrolada ou

penhorada, e ainda quando for incluída em massa falida, ou quando,
fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consentimento da
sociedade;

c) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
d) Venda ou adjudicação judicial;
e) Quando o seu titular dolosamente prejudicar a sociedade no seu

bom nome ou no seu património.
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização será:
a) No caso da alínea a) o valor acordado entre as partes;
b) No caso das alíneas b), c) e d) o valor da quota constante no

último balanço; e
c) No caso da alínea e) o valor nominal da quota
3 � A amortização considera-se realizada desde a data que a as-

sembleia deliberar, podendo em qualquer caso, a contrapartida, da
quota em causa, ser efectuada a pronto ou em prestações trimestrais
e iguais, até limite de seis, conforme a assembleia geral decidir.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10729500

VALMITÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5523/
000308; inscrição n.º 1/000308; número e data da apresentação: 14/
000308.
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Constituição de sociedade

No dia 16 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim licenciado
Francisco Rosário dos Reis, respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

Manuel Francisco Saraiva, número de identificação fiscal 182211479,
natural da freguesia de Pala, concelho de Pinhel, e mulher, Maria do
Carmo dos Santos Paulos, número de identificação fiscal 182348210,
natural da freguesia de Santa Eufémia, concelho de Pinhel, casados no
regime de comunhão de adquiridos, residentes na Avenida de Pinhal do
Vidal, 115, Vale de Milhaços, Corroios, concelho do Seixal, titulares
dos bilhetes de identidade n.os 4166364, de 21 de Abril de 1995, e
7058442, de 15 de Dezembro de 1997;

Daniel Paulos Saraiva, número de identificação fiscal
222849185 e Milene Paulos Saraiva, número de identificação fis-
cal 222849290, ambos solteiros, maiores, naturais de França, resi-
dentes na morada acima indicada, titulares dos bilhetes de identi-
dade n.os 11666401, de 22 de Fevereiro de 1996, e 12038030, de
7 de Março de 1997.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

Disseram que constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas
que se vai reger pelos termos constantes nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Valmitáxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Pinhal do Vi-
dal, 115, Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do
Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 010 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas,
uma do valor nominal de 560 000$, pertencente ao sócio Manuel
Francisco Saraiva e três de igual valor nominal de 150 000$ cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Maria do Carmo dos Santos
Paulos, Daniel Paulos Saraiva e Milene Paulos Saraiva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Francisco
Saraiva.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

8 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10729488

AURELIANO MENDES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5520/
000306; inscrição n.º 1/000306; número e data da apresentação: 13/
000306.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Aureliano Mendes Correia, casado com a segunda outorgante,
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da República de
Cabo Verde, cidadão de nacionalidade caboverdiana, residente na Rua
da Ilha de Santa Maria, 9, 3.º, direito, Torre da Marinha;

2.º Maria Teresa Sanches Fernandes, natural da República de Cabo
Verde, cidadã de nacionalidade caboverdiana, casada com o primeiro
outorgante no indicado regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes quanto ao primeiro pela
exibição da sua autorização de residência Tipo B, n.º 136160, de
21 de Janeiro de 1997, passada pelo Ministério da Administração
Interna e quanto à segunda, pela exibição do seu bilhete de identida-
de n.º 16046706, de 17 de Setembro de 1992, passado pelo Centro
de Identificação Civil e Criminal.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aureliano Mendes � Sociedade
de Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ilha de Santa Maria, 9,
3.º, direito, Torre da Marinha, freguesia de Arrentela, concelho do
Seixal.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e, serem criadas delegações, sucursais ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em todo o trabalho de constru-
ção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Aureliano
Mendes Correia, desde já nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Está conforme o original.

6 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10729402

RICARDO & TAVARES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5519/
000306; inscrição n.º 1/000306; número e data da apresentação: 12/
000306.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º Ricardo da Costa Semedo, casado com Maria Cristina Vieira
Gonçalves Monteiro sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da República de Cabo Verde, cidadão de nacionalidade
caboverdiana, residente na Praceta da Cidade de São Tomé, 3, 3.º,
direito, Amora;

2.º Adelino Tavares Fernandes, natural da República de Cabo Ver-
de, cidadão de nacionalidade caboverdiana, casado com Olinda Varela
Freire Fernandes sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de Alberto Osório de Castro, 18, 2.º, esquerdo, Portela de
Carnaxide.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente n.os 16106917, de 16 de No-
vembro de 1995, e 16115841, de 9 de Maio de 1997, ambos passa-
dos pelos Serviço de Identificação Civil, em Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito que, constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo & Tavares � Sociedade
de Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta da Cidade de São
Tomé, 3, 3.º, direito, da cidade e freguesia da Amora, do concelho
do Seixal.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e serem criadas delegações, sucursais ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de todo o trabalho
de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 200 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 600 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais:
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam terceiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10729399

A. GASPAR & MOURATO � COMÉRCIO
E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5527/
000313; inscrição n.º 1/000313; número e data da apresentação: 4/
000313.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Abílio Manuel Gaspar, natural da freguesia e concelho de Pom-
bal, casado com a segunda outorgante, sob o regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua de Aurélia de Sousa, 10, 1.º, esquer-
do, Torre da Marinha, Seixal;

2.º Amália da Conceição Mourato Gaspar, natural da freguesia de
Alpalhão, do concelho de Nisa, casada com o primeiro outorgante,
no indicado regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente n.os 4131800, de 22 de Feve-
reiro de 1996, e 6054093, de 17 de Maio de 1996, ambos passados
pelos Serviço de Identificação Civil, em Lisboa.
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Pelos outorgantes foi dito que constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas, que se irá reger pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Gaspar & Mourato � Comér-
cio e Transporte de Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Aurélia de Sousa, 10,
1.º, esquerdo, Torre da Marinha, freguesia de Arrentela, concelho do
Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de transporte de
materiais de construção e terras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 5 000 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

13 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10729577

DEMILSUL SOCIEDADE DE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5526/
000310; inscrição n.º 1/000310; número e data da apresentação: 3/
000310.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Março de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim Frederico Ro-
cha Pinto Saraiva, ajudante principal deste Cartório, no pleno exer-
cício de funções notariais, em virtude do lugar de notário se encon-
trar vago, compareceram como outorgantes:

Carlos Manuel Fernandes de Brito, contribuinte fiscal
n.º 177950323, natural de Lisboa, freguesia da Pena, casado com
Virgínia da Conceição Vieira de Brito sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua de José Malhoa, 99, rés-do-chão, Vale
de Milhaços, Seixal, portador do bilhete de identidade n.º 7167984,
emitido em 29 de Julho de 1994, pelos Serviço de Identificação Civil
de Lisboa;

António João de Brito, contribuinte fiscal n.º 105538418, natu-
ral de Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, divorciado,
residente com o anterior, portador do bilhete de identidade
n.º 1188323, emitido em 2 de Fevereiro de 2000, pelos Serviço de
Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bilhe-
tes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Demilsul Sociedade de Táxi, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Malhoa, 99, rés-
-do-chão, Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em
veículo automóvel ligeiro de passageiro com condutor.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel
Fernandes de Brito e uma do valor nominal de 2250 euros, perten-
cente ao sócio António João de Brito.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Carlos Manuel Fer-
nandes de Brito.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10729640
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