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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos
Livres dos Trabalhadores � INATEL

Anúncio

Concurso público para aquisição de serviços de trans-
porte de passageiros em autocarros com motorista e
transferista no âmbito do programa «Turismo Sénior
2000 � Outubro a Dezembro».

1 � Entidade contratante: INATEL � Instituto Nacional para
Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores, Calçada de
Sant�Ana, 180, 1169-062 Lisboa (telefone: 218852275; telefax:
218852907).

2 � Os serviços a contratar consistem no transporte de passa-
geiros em autocarros com motorista e transferista para a realização
de 316 viagens organizadas pelo INATEL no âmbito do programa
«Turismo Sénior 2000 � Outubro a Dezembro», e incluem-se na
categoria 60.23.1, subcategoria 60.23.11, CPC 71223.1, conforme
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 de 1993, alterado pelo Regulamen-
to (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de
1998.

3 � Os transportes realizar-se-ão no País, com partidas de todas
as capitais de distrito do continente, para estabelecimentos hotelei-
ros situados nas áreas promocionais do Algarve, Alentejo, Lisboa e
Vale do Tejo, Beiras, Porto e Norte de Portugal e na Andaluzia
(Espanha). Consideram-se incluídas as viagens do e para o aeropor-
to de Lisboa, referentes aos grupos que tenham como destino as Re-
giões Autónomas da Madeira e dos Açores.

4 � Prazo de execução dos serviços � de 31 de Outubro a 12 de
Dezembro de 2000.

5 � A prestação de serviços está reservada aos concorrentes que
sejam titulares de autorização, emitida pelo Direcção-Geral de Trans-
portes Terrestres, para exercer a actividade de transporte público
rodoviário interno de passageiros e de transporte público rodoviário
internacional de passageiros (Decreto-Lei n.º 229/92, de 21 de Ou-
tubro, e Decreto-Lei n.º 53/92, de 11 de Abril).

6 � Só serão admitidas as propostas referentes à totalidade dos
serviços apresentados a concurso.

7 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes das constantes no caderno de encargos.

8 � Os documentos de apresentação obrigatória e os elementos
necessários à apreciação das condições de carácter profissional, téc-

nico e económico que os concorrentes devem apresentar constam
do programa de concurso.

9 � O processo de concurso está patente, para consulta pública,
no Gabinete de Projectos Especiais do INATEL, sito na Calçada de
Sant�Ana, 180, em Lisboa, todos os dias úteis, das 9 horas e 30
minutos às 18 horas e 30 minutos, desde o dia da publicação até ao
dia e hora do acto público do concurso.

9.1 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem
ser solicitados ao INATEL, Gabinete de Projectos Especiais, sito na
Calçada de Sant�Ana, 180, em Lisboa, até dois dias antes da data
limite para apresentação das propostas, sendo os mesmos forneci-
dos mediante pagamento prévio de 12 000$, em numerário ou em
cheque.

10 � As propostas deverão ser dirigidas ao INATEL � Gabinete
de Projectos Especiais, Calçada de Sant�Ana, 180, 1169-062 Lis-
boa, e apresentadas até às 18 horas do 52.º dia a contar da data do
envio para publicação do presente anúncio no Diário da República
e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

10.1 � As propostas serão entregues em mão no Gabinete de
Projectos Especiais do INATEL ou remetidas pelo correio, regista-
das e com aviso de recepção, de forma a serem recebidas até à data
limite de apresentação das mesmas.

11 � O acto público do concurso terá lugar na sede do INATEL,
na Calçada de Sant�Ana, 180, em Lisboa, às 10 horas do 1.º dia útil
imediato à data limite para apresentação das propostas, ao qual
poderão assistir todos os interessados, podendo apenas intervir os
concorrentes ou os seus representantes devidamente credenciados.

12 � As propostas serão avaliadas pelo critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes facto-
res:

12.1 � Preço mais baixo � 60%.
12.2 � Capacidade operacional e qualidade de transporte �

40%:
12.2.1 � Avaliação do desempenho nos programas «Turismo

Sénior 96/97, 97/98, 98/99 e 99/2000» e «Saúde e Termalismo Sénior
97, 98 e 99» � 40% *.

* A avaliação atribuída a cada empresa será referente a um dos
programas ou à média das avaliações, caso às empresas em questão
lhes tenham sido adjudicados serviços em dois ou mais programas.

Às empresas de transporte que não participaram nos referidos
programas ser-lhes-á atribuída pontuação idêntica à da(s) empresa(s)
melhor(es) classificada(s) e que concorrer(em) ao presente procedi-
mento.

13 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo prazo de 60 dias a contar da data do acto público.

14 � A aquisição de serviços objecto deste concurso não foi alvo
de anúncio de informação prévia.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias no dia
21 de Junho de 2000.

16 � Este anúncio foi recebido, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias no dia 21 de Junho de 2000.

21 de Junho de 2000. � O Presidente da Direcção, Eduardo
Graça. 01-2-15 801
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral das Instalações

e Equipamentos da Saúde

Direcção Regional das Instalações e Equipamentos
da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Anúncio

Concurso público n.º 10/00-L � Hospital de Pulido
Valente � aquisição de instrumental cirúrgico para o
bloco operatório.

1 � Concurso promovido pela Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde, Direcção Regional das Instalações e Equi-
pamentos da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, sita na Avenida de
António Augusto de Aguiar, 19, 2.º, 1050-012 Lisboa (telefone:
213527007; telefax: 213527015).

2 � a) Os bens a fornecer classificam-se sob o código 33.10.1 da
Classificação Estatística de Produtos por Actividade.

b) A quantidade e as especificações técnicas dos bens a adquirir
são as que constam nas cláusulas técnicas do caderno de encargos.

c) O(s) contrato(s) a celebrar visa(m) a aquisição dos bens referi-
dos no n.º 2, alínea b).

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Pulido Valente, em
Lisboa.

4 � O prazo de entrega dos bens deverá ser indicado pelos con-
correntes na respectiva proposta.

5 � As propostas a apresentar pelos concorrentes poderão refe-
rir-se quer ao conjunto da aquisição pretendida quer a parte desta.

6 � Não são admitidas variantes ou condições divergentes das
referidas nos elementos patentes a concurso.

7 � Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos
no n.º 10.1, alíneas c), d) e e), do programa de concurso, para efei-
tos de apreciação da capacidade técnica e financeira, nos termos do
n.º 4 do programa de concurso.

8 � Os agrupamentos de empresas concorrentes deverão adoptar
a forma jurídica de consórcio externo no caso de lhes vir a ser ad-
judicado o fornecimento.

9 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados no serviço indicado n.º 1, durante as horas
de expediente. As cópias dos elementos acima referidos deverão ser
solicitadas à firma Arquibet, sita em Lisboa, na Avenida de Santos
Dumond, 55-B (telefax: 217932985).

b) Os interessados poderão obter cópias do processo do concurso
desde que solicitadas até as 17 horas do último dia útil da semana
anterior à da data da entrega das propostas.

c) O custo total dos elementos referidos no n.º 9, alínea a), é de
2300$, a pagar em cheque ou numerário.

10 � a) As propostas devem ser entregues no serviço indicado
no n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção.

b) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do dia 28 de
Agosto de 2000.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidas em língua portuguesa e nas condições previstas no n.º 11.1
do programa de concurso.

11 � O acto público do concurso realizar-se-á no dia 29 de
Agosto de 2000, pelas 9 horas e 30 minutos, na sede da Direcção
Regional das Instalações e Equipamentos da Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, sita em Lisboa, na Avenida de António Augusto de
Aguiar, 19, 2.º

Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

12 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, aten-
dendo-se aos seguintes critérios, por ordem decrescente da sua im-
portância:

1.º Qualidade dos equipamentos propostos � 50%;
2.º Preço � 30%;
3.º Prazo de garantia � 15%;
4.º Prazo de entrega � 5%.

13 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é de 60 dias úteis a contar da data limite para
a sua entrega.

14 � O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento deve-
rá prestar uma caução de valor correspondente a 5% do preço total
da adjudicação. O financiamento terá como fonte o Orçamento do

Estado Português e os encargos serão satisfeitos por conta da dota-
ção do Investimento do Plano consignada à Direcção-Geral das Ins-
talações e Equipamentos da Saúde.

15 � Não foi publicado anúncio indicativo.
16 � Enviado para publicação no Diário da República e no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 20 de Junho de
2000.

17 � Recebido, para publicação, na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., e no Serviço das Publicações Oficiais das Comunida-
des Europeias em 20 de Junho de 2000.

20 de Junho de 2000. � O Engenheiro Director, Pereira Couti-
nho. 02-2-2781

Direcção-Geral da Saúde

Hospitais da Universidade de Coimbra

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 100010/2001, para aquisição de rea-
gentes para o Serviço de Patologia Clínica-Serologia
(artigo 87.º, n.º 1).

1 � Hospitais da Universidade de Coimbra, Avenida de Bissaya
Barreto, 235, 3000-075 Coimbra (telefone: 239400511; fax:
239705352).

2 � Aquisição de reagentes para o Serviço de Patologia Clínica,
classe 24.42, categoria 24.42.2 e subcategoria 24.42.23 (Regulamen-
to CEE n.º 1232/98 � Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177/39) (ver parte II � lista de material a concursar).

3 � Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Patologia
Clínica, piso -1.

4 � A entrega dos bens decorrerá ao longo do ano de 2001, após
a data de emissão da nota de encomenda.

5 � [�]
6 � [�]
7 � As propostas poderão referir-se à totalidade ou a parte dos

bens postos a concurso.
8 � Não são admitidas propostas que contenham alterações das

cláusulas do caderno de encargos.
9 � Para apreciação das condições de carácter técnico e econó-

mico deverá ser consultado o ponto 8.4 do programa do concurso.
10 � [�]
11 � a) Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Apro-

visionamento, armazém 01, piso 0 (endereço indicado no n.º 1).
b) Até à data estabelecida para entrega das propostas.
c) O programa do concurso e caderno de encargos poderão ser

consultados no Serviço de Aprovisionamento (armazém 01) durante
o horário normal de serviço ou adquiridos, mediante pagamento pré-
vio de 3000$, mais 450$ para despesas de envio, sob registo e aviso
de recepção, até três dias antes da entrega das propostas.

12 � a) As propostas devem ser enviadas à entidade referida no
n.º 11, alínea a).

b) Até às 17 horas e 30 minutos do 15.º dia a contar da data da
publicação do anúncio no Diário da República.

c) Em língua portuguesa.
13 � Às 10 horas do dia útil imediato à data limite para apresen-

tação das propostas, no local referido no n.º 11, alínea a), podendo
intervir todas as pessoas que para o efeito estejam devidamente
credenciadas.

14 � A adjudicação será feita de acordo com o critério da pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores, por ordem decrescente da sua importância, afectados pe-
los coeficientes de ponderação percentuais indicados:

1.º Qualidade � 50%;
2.º Funcionalidade � 40%;
3.º Preço � 10%.

Cada um dos referidos factores é valorizado de 1 a 10, de acordo
com os elementos constantes das propostas dos concorrentes.

N. B. � Para melhor esclarecimento, ver programa do concurso
(ponto 12.1)

15 � As propostas mantêm-se durante o prazo de validade do
concurso.

16 � O(s) concorrente(s) a quem for(em) adjudicado(s) o(s)
fornecimento(s) deverá(ão) prestar caução de valor correspondente
a 5% do valor total da adjudicação. O(s) pagamento(s) ocorrerão
nos termos e prazos a estabelecer com o(s) adjudicatário(s), com
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financiamento pela verba inscrita na rubrica 316512 do orçamento
dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

17 � [�]
18 � [�]
19 � [�]
20 � Remetido para publicação e recepcionado na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 19 de Junho de 2000.

19 de Junho de 2000. � O Director do Serviço de Aprovisiona-
mento, José António Bronze. 5-2-22 469

Hospital Distrital de Faro

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

1 � Entidade contratante � Hospital Distrital de Faro, Rua de
Leão Penedo, 8000-386 Faro (telefone aprov.: 289891225; fax:
289891227).

2:

Dia e hora limites Dia e hora
Identificação do concurso público para a entrega da abertura

das propostas das propostas

Processo n.º 182/2000. Concurso público n.º 34/2000, para fornecimento 24 de Julho de 2000, até 25 de Julho de 2000, às 9 horas
e montagem de uma caldeira. às 17 horas. e 30 minutos.

3 � Categoria do serviço ou do bem (Regulamento CEE publicado
no JOCE, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996): 28221200-9; desig-
nação: fornecimento e montagem de uma caldeira.

4 � Local do fornecimento � Hospital Distrital de Faro.
5 � O contrato é para vigorar até ao final da garantia do equipa-

mento.
6 � São admitidas variantes, mas não são admitidas condições

divergentes.
7 � Os interessados poderão consultar o processo até à data e

hora indicadas para entrega no quadro acima citado, todos os dias
úteis, nas horas normais de expediente, sendo o mesmo fornecido
mediante o prévio pagamento de 10 200$, mais 17%, nos nossos
Serviços Financeiros.

8 � As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia
24 de Julho de 2000, ou remetidas por correio, registadas com aviso
de recepção, dirigidas à entidade referida no n.º 1.

9 � As propostas e os documentos devem ser redigidos nos ter-
mos do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � O acto público do concurso terá lugar, no dia indicado no
quadro acima referenciado, na sala de reuniões do Serviço de Apro-
visionamento. Podem assistir todas as pessoas devidamente creden-
ciadas pelas firmas concorrentes.

11 � 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.

12 � O adjudicatário garantirá, através de prestação de caução
no valor de 5% do total da adjudicação, o cumprimento das obriga-
ções que assume.

13 � O pagamento das facturas será efectuado no prazo até 180
dias após a data da sua recepção.

14 � O critério de adjudicação do contrato é o da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, pela ordem da importância dos se-
guintes factores:

1.º Qualidade técnica dos equipamentos e materiais da instala-
ção � 40%;

2.º Preço � 30%;
3.º Assistência técnica � 20%;
4.º Prazo de entrega � 10%.

15 � Não foi efectuada a publicação prevista no n.º 1 do ar-
tigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

16 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

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

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 20 de Junho de 2000.

O Chefe de Repartição, Manuel José Ribeiro. 10-2-117 655

Hospital de Nossa Senhora do Rosário � Barreiro

Anúncio

Concurso público n.º 8/1001/00 � aquisição de central te-
lefónica (nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho).

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Nossa Senhora do
Rosário � Barreiro, Avenida do Movimento das Forças Arma-

das, 2830 Barreiro (telefone: 212051079; faxes: 212051080/
212162065).

2 � Objecto do concurso � aquisição de central telefónica.
a) Categoria e descrição do serviço ou bem, com referência à

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 de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998 �
categoria 32.20.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Nossa Senhora do
Rosário � Barreiro.

4 � O fornecimento do presente concurso deverá ser executado
durante o ano de 2000.

5 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � constam do caderno de
encargos.

6 � a) Os cadernos de encargos estão patentes para consulta
pública, e podem serem solicitados ao Serviço de Aprovisionamen-
to do Hospital de Nossa Senhora do Rosário � Barreiro, Avenida
do Movimento das Forças Armadas, 2830 Barreiro.

b) Os cadernos de encargos poderão ser levantados no Serviço de
Aprovisionamento, todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às
16 horas, até ao dia 28 de Julho de 2000, mediante o pagamento
prévio de 5000$, mais IVA à taxa em vigor, nos Serviços Financei-
ros deste Hospital.

7 � a) As propostas deverão ser entregues no Serviço de Apro-
visionamento, ou enviadas por correio, dentro do prazo referido,
sob registo e com aviso de recepção, para o Hospital de Nossa Se-
nhora do Rosário � Barreiro, Avenida do Movimento das Forças
Armadas, 2830 Barreiro.

Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura ocorram,
não podendo apresentar reclamação caso se verifique a entrada
dos documentos depois de decorrido o prazo de entrega das pro-
postas.

b) Hora e data limite para entrega das propostas � 16 horas do
dia 28 de Julho de 2000.

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

8 � O acto público de abertura das propostas terá lugar no
Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Nossa Senhora do
Rosário � Barreiro, Avenida do Movimento das Forças Arma-
das, 2830 Barreiro, no dia 31 de Julho de 2000, pelas 10 horas,
podendo assistir todos os interessados e podendo intervir ape-
nas os concorrentes ou seus representantes devidamente cre-
denciados.

9 � Critério de adjudicação � o da proposta economicamente
mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes critérios, por ordem
decrescente da sua importância:

Características técnicas do equipamento proposto � 50%;
Preço do equipamento � 35%;
Garantia do equipamento proposto � 10%;
Prazo de entrega do equipamento � 5%.

10 � Os concorrentes devem manter as suas propostas por um
prazo de 90 dias.
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11 � a) Havendo lugar a prestação de caução, a mesma revestirá
a forma de garantia bancária ou seguro-caução no valor de 5% da
adjudicação.

12 � b) O pagamento efectuar-se-á a 90 dias da data de emissão
das facturas.

13 � O presente concurso não foi objecto de publicação de anúncio
indicativo.

14 � O presente contrato não é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de
1994.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 20 de Junho de 2000.

16 � Este anúncio foi recepcionado, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 20 de Junho de 2000.

20 de Junho de 2000. � O Administrador-Delegado, Daniel
Ferro. 03-2-41 389

Hospital de Padre Américo � Vale do Sousa

Anúncio

Abertura de concurso público n.º 01/2000, para forneci-
mento de gases medicinais ao Hospital de Padre Amé-
rico � Vale do Sousa.

1 � A entidade pública contratante é o Hospital de Padre Amé-
rico � Vale do Sousa, sito no Largo do Hospital, 4560 Penafiel
(telefone: 255710400; fax: 255711353).

2 � O presente concurso tem por objecto o fornecimento de gases
medicinais ao novo Hospital de Padre Américo � Vale do Sousa,
sito em Tapadinho, Guilhufe, 4560 Penafiel.

3 � A execução do contrato iniciar-se-á só com a abertura do
novo hospital, cuja data de abertura é, nesta fase, difícil de
prever.

4 � Podem ser solicitados o programa de concurso e o ca-
derno de encargos ao Hospital de Padre Américo � Vale do
Sousa, Serviço de Aprovisionamento, Largo do Hospital, 4560
Penafiel.

5 � As propostas e os documentos que as acompanham deverão
ser entregues ou enviados pelo correio até às 17 horas e 30 minutos
do 15.º dia a contar da data da publicação do anúncio no Diário da
República.

6 � As propostas e os documentos que as acompanham de-
verão ser redigidos em língua portuguesa ou tradução devida-
mente legalizada e em relação à qual o concorrente declare acei-
tar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos
originais.

7 � Pelas 14 horas do 16.º dia a contar da data da publicação do
anúncio no Diário da República, no Salão Nobre do Hospital de
Padre Américo � Vale do Sousa, sito no Largo do Hospital, 4560
Penafiel, proceder-se-á, em acto público, à abertura dos invólucros
recebidos.

8 � Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

9 � O critério de adjudicação será o da proposta economicamen-
te mais vantajosa, tendo em conta os factores, por ordem decres-
cente de importância:

Melhor preço para fornecimento unitário de gases medicinais
(55%);

Melhor preço para a manutenção técnica permanente das re-
des de oxigénio, ar respirável e protóxido de azoto, nos ter-
mos propostos no artigo 5.º da parte I I I � cláu-
sulas técnicas (45%).

10 � O adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do
montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

11 � O anúncio foi enviado para dois jornais no dia 19 de Junho
de 2000.

12 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 19 de Junho de 2000 e recepcionado, para publica-
ção, na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 19 de Junho
de 2000.

19 de Junho de 2000. � O Administrador-Delegado, Ribeiro dos
Santos. 06-2-050 573

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Instituto da Água

Direcção de Serviços de Projectos e Obras

Divisão de Obras

Anúncio

Concurso público para elaboração do projecto
para o enchimento artificial da Praia do Sul, da Ericeira

1 � Entidade adjudicante � a prestação de serviço é adjudicada
pelo Instituto da Água (INAG), Avenida do Almirante Gago Couti-
nho, 30, piso 7, 1049-066 Lisboa, Portugal (fax: 218480825; tele-
fone: 218430000).

2 � Objecto do concurso público � categoria e descrição do ser-
viço:

Categoria do serviço � 74.20.3, de acordo com o Regulamen-
to (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho
de 1998;

A prestação de serviços terá como objectivo a qualificação da
Praia do Sul, da Ericeira, de acordo com o previsto no Plano
de Ordenamento da Orla Costeira, do troço Alcobaça-Mafra,
e traduzida na proposta de soluções para a alimentação arti-
ficial desta.

3 � Local da prestação do serviço � concelho de Mafra, distrito
de Lisboa.

4 � Duração do contrato � o prazo previsto para a execução de
cada uma das fases, estudo prévio, anteprojecto e projecto de exe-
cução, será proposto pelos concorrentes, não devendo exceder cinco
meses no seu conjunto.

Neste prazo não se incluem os tempos de aprovação de cada uma
das fases pelo INAG.

5 � (Não aplicável.)
6 � Nomes e habilitações profissionais � os concorrentes deve-

rão indicar os responsáveis pela prestação de serviços, constando
na documentação a apresentar as habilitações profissionais e os
curricula respectivos.

7 � Propostas relativas a parte dos serviços � não são admiti-
das propostas para apenas parte da prestação de serviços objecto do
presente concurso.

8 � Propostas variantes � não são admitidas alterações às cláu-
sulas do caderno de encargos nem propostas variantes.

9 � Habilitação dos concorrentes � para que se possa aferir a
capacidade profissional, técnica e económica dos concorrentes que
os habilitem a concurso, estes têm de apresentar os corresponden-
tes documentos descritos no programa de concurso.

10 � Forma jurídica de agrupamento � podem apresentar-se a
concurso empresas ou grupos de empresas de consultoria de enge-
nharia, que se constituam juridicamente numa única entidade ou em
consórcio, em regime de responsabilidade solidária, para efeito da
celebração do contrato.

11 � Consulta e fornecimento de documentação:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se patentes no Instituto da Água, sito na Avenida
do Almirante Gago Coutinho, 30, 1049-066 Lisboa,
Portugal;

b) A consulta destes documentos pode ser feita entre as 9 ho-
ras e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14
horas e 30 minutos e as 16 horas e 30 minutos dos dias úteis,
no piso 7, sala 6, do Instituto da Água, desde a data da pu-
blicação do anúncio e até ao dia e hora de abertura do acto
público do concurso;

c) Desde que solicitadas em tempo útil, poderão ser fornecidas
cópias mediante o pagamento da quantia de 20 000$, que
inclui o IVA, e que será pago por cheque emitido à ordem do
Instituto da Água.

12 � Apresentação das propostas:

a) As propostas e os documentos que as acompanham, obri-
gatoriamente redigidos em língua portuguesa, deverão ser
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enviados ou entregues na Divisão de Obras da Direcção de
Serviços de Projectos e Obras do Instituto da Água, na
Avenida do Almirante Gago Coutinho, 30, 1049-066 Lis-
boa, Portugal;

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia a contar da data da publicação do
anúncio no Diário da República, aplicando-se o disposto
no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

13 � Acto público � a abertura das propostas realizar-se-á no
Instituto da Água, Avenida do Almirante Gago Coutinho, 30, 1049-
-066 Lisboa, pelas 10 horas do dia seguinte ao limite da entrega das
propostas.

Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, bastando para tanto, no caso de intervenção do titular
da empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade.

14 � Critérios de adjudicação:

a) A adjudicação será feita, nos termos indicados no programa
de concurso, à proposta economicamente mais vantajosa,
mediante a apreciação e pontuação dos seguintes factores,
por ordem decrescente de importância:

A) Conteúdo técnico e metodologia a utilizar no desenvol-
vimento do trabalho e caracterização técnica e cientí-
fica de cada uma das actividades inerentes ao desenvol-
vimento do estudo;

B) Preço;
C) Experiência, incluindo trabalhos realizados ou em cur-

so com características similares aos pretendidos, refe-
rências bancárias e comerciais;

D) Prazo de execução;
E) Composição nominativa da equipa técnica, curriculum

vitae dos técnicos;
F) Cronograma detalhado dos trabalhos a desenvolver;

b) Os concorrentes poderão solicitar, a partir do segundo terço
do prazo de entrega das propostas, cópia da acta do júri re-
lativa à ponderação a atribuir aos factores que intervêm nos
critérios da adjudicação.

15 � Prazo de validade da proposta � decorrido o prazo de 66
dias, contados da data do acto público do concurso, cessa, para os
concorrentes que não hajam recebido comunicação de lhes haver sido
adjudicada a prestação de serviços, a obrigação de manter as respec-
tivas propostas.

O prazo considerar-se-á prorrogado por consentimento tácito dos
concorrentes que nada requeiram em contrário.

16 � Caução, financiamento e condições de pagamento:

a) O adjudicatário deverá apresentar, antes da celebração do
contrato, uma caução de 5% do valor da adjudicação, sem
IVA;

b) Os encargos serão satisfeitos através da dotação consignada
ao INAG no Plano de Investimento (PIDDAC);

c) As condições de pagamento estão especificadas no caderno
de encargos, podendo ser solicitado adiantamento, nos ter-
mos dos artigos 72.º a 75.º do Decreto-Lei n.º 197/99.

17 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indica-
tivo.

18 � Acordo sobre Contratos Públicos, aprovado pela Deci-
são n.º 94/800/CE � o contrato a celebrar não é abrangido pelo
Acordo sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/
800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezem-
bro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para o Diário da República �
este anúncio foi enviado ao Diário da República em 20 de Junho de
2000 para publicação.

20 � Data da recepção do anúncio � recepção do anúncio, para
publicação, na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 20 de
Junho de 2000.

2 de Junho de 2000. � O Presidente, Carlos Alberto Mineiro
Aires. 4-2-14 906

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto Português do Património Arquitectónico

Direcção Regional de Coimbra

Divisão de Obras, Conservação e Restauro

Anúncio

Concurso público n.º 8/IPPAR-C/S/2000 � conservação e
restauro da porta especiosa da Sé Velha, Coimbra
(1.ª fase).

1 � Entidade adjudicante � a entidade pública contratante e que
preside é o Instituto Português do Património Arquitectónico, atra-
vés da Direcção Regional de Coimbra, Divisão de Obras, Conserva-
ção e Restauro, sita na Rua de Fernandes Tomás, 76, 3000-167
Coimbra (telefone: 239829590; telefax: 239829787).

2 � O presente concurso tem por objecto a prestação de servi-
ços para a intervenção de conservação e restauro da porta especio-
sa da Sé Velha, Coimbra (1.ª fase), nos termos do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. Os serviços que integram o
âmbito do presente concurso são referenciados na categoria 45.45.1
do Regulamento (CEE) n.º 3696/93, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, e incluem limpeza do portal, consolidação, protecção
e restauro de pedra calcária de Ançã, os quais se encontram
quantificados na lista de medições do caderno de encargos.

3 � Local da prestação de serviços � Igreja da Sé Velha, Largo
da Sé Velha, Coimbra.

4 � Prazo de execução do serviço � 180 dias, incluindo sábados,
domingos e feriados.

5 � Valor estimado da prestação de serviços a que se reporta o
presente concurso � 20 000 000$.

6 � Lista de pessoal especializado a apresentar pelos concorren-
tes para as actividades descritas no programa de concurso e caderno
de encargos, cuja constituição mínima da equipa deverá ser: um téc-
nico de conservação e restauro na área da pedra, três auxiliares de
conservação e restauro, um canteiro e um técnico superior de con-
servação e restauro (coordenador da equipa). Incluirá os respectivos
currículos nominais do pessoal ou órgãos técnicos, integrados ou não
na empresa, que constituem a equipa, bem como do seu coordena-
dor, onde se incluam, entre outros elementos, o tipo de formação e
a escola ou entidade que ministrou essa formação, e a experiência
profissional.

7 � Não são admitidas propostas com alterações de cláusulas do
caderno de encargos. São admitidas propostas variantes apenas no
que se refere ao prazo de execução.

8 � Para avaliação da capacidade financeira do concorrente se-
rão considerados os seguintes elementos:

Documentos de prestação de contas dos últimos três exercícios
findos ou dos exercícios findos desde a sua constituição, caso
tenha ocorrido há menos de três anos, no caso de pessoas
colectivas;

Declarações do IRS dos últimos três anos, no caso de pessoas
singulares;

Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de um
seguro de riscos profissionais.

Para avaliação da capacidade técnica dos concorrentes serão con-
siderados os seguintes elementos:

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três
últimos anos, o volume global dos seus negócios e dos forne-
cimentos de bens ou serviços de natureza semelhante ao
objecto deste concurso, destacando a lista de serviços em
curso, respectivos montantes, data de início, prazo de exe-
cução e dono da obra;

Lista e currículos do pessoal especializado, conforme o n.º 6
deste anúncio.

Concorrentes estrangeiros � os concorrentes estrangeiros podem
concorrer nos termos do disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � Poderão concorrer firmas ou empresários em nome indivi-
dual, desde que apresentem equipa com formação e experiência pro-
fissional devidamente comprovadas, de acordo com o exigido no n.º 6
deste anúncio.
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É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de
concorrentes, devendo ser indicada a forma jurídica do agrupamen-
to, o qual pode assumir a forma jurídica de consórcio externo quan-
do lhe for adjudicado o contrato.

10 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos estão
patentes, para consulta, no serviço indicado no n.º 1 e no IPPAR,
Palácio da Ajuda, 1300 Lisboa, durante o horário normal de funcio-
namento.

b) O programa de concurso e o caderno de encargos serão for-
necidos pelo serviço indicado no n.º 1 até dois dias úteis após a
recepção do pedido pelos interessados e contra o pagamento de
35 000$ em dinheiro ou em cheque, acrescido de IVA à taxa em
vigor.

c) Os pedidos a que se refere a alínea anterior deverão ser feitos
durante os primeiros dois terços do prazo definido para a apresen-
tação das propostas.

d) Será da responsabilidade dos interessados a verificação e com-
paração das cópias com os elementos do processo patenteado, sem
prejuízo do fornecimento pela entidade contratante de cópias devi-
damente autenticadas.

11 � a) As propostas, instruídas de acordo com os n.os 8, 9, 10,
e 11 do programa de concurso, deverão dar entrada no serviço in-
dicado no n.º 1 até às 17 horas do 30.º dia (prazo continuado) con-
tado do dia seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário
da República, 3.ª série.

b) As propostas poderão ser enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues, contra recibo, no serviço da
entidade indicada no n.º 1. Se o envio da proposta for feito pelo
correio, o concorrente será o único responsável pelos atrasos que
porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer recla-
mação na hipótese de a entrada dos documentos se verificar já de-
pois de esgotado o prazo de entrega das propostas.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
12 � O acto público do concurso terá lugar pelas 11 horas do dia

útil imediato à data limite para a apresentação das propostas, em
correspondência com o estipulado no n.º 11, alínea a), deste anún-
cio, na Direcção Regional de Coimbra, sita na Rua de Fernandes
Tomás, 76, 3000-167 Coimbra. Ao acto público pode assistir qual-
quer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e
seus representantes devidamente credenciados.

13 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores
e respectiva ponderação:

Mérito técnico � 60%;
Preço � 30%;
Prazo � 10%.

14 � O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta du-
rante um período de 60 dias contados da data limite para a sua en-
trega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos se
aquele nada requerer em contrário.

15 � Caução � o valor da caução a prestar pelo adjudicatário
será de 5% do valor total do contrato, com exclusão do IVA, nos
termos do disposto no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho.

16 � Data de publicação do anúncio indicativo � não aplicável.
17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 20 de Junho de 2000.
18 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 21 de Junho de 2000.

O Presidente, Luís Ferreira Calado.  03-2-41 387

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Anúncio

Concurso público para a empreitada de execução do pa-
vimento do campo de jogos, incluindo base da pista de
atletismo, redes de rega e drenagem no complexo des-
portivo do Instituto Politécnico de Bragança.

1 � Concurso público promovido pelo Instituto Politécnico de
Bragança, Quinta de Santa Apolónia, apartado 159, 5300 Bragança
(telefone: 273303398; fax: 273331557).

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 � Quinta da Misericórdia, Avenida das
Cantarias, Bragança.

b) Empreitada de construção do pavimento do campo de jogos
(7850 m2), incluindo base da pista de atletismo (7960 m2), redes de
rega e drenagem, de acordo com projecto, programa de concurso e
caderno de encargos, a realizar em regime de preço global. CPV: 45
23 22 19-0.

c) O preço base do concurso é de 50 000 000$, não incluindo o
IVA.

4 � Prazo de execução � 150 dias (incluindo sábados, domingos
e feriados).

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados no Gabinete Técnico de Obras do Instituto
Politécnico de Bragança, Avenida de Sá Carneiro, Bragança, poden-
do ser solicitadas cópias dessas peças, a partir da data de publicação
deste anúncio no Diário da República até ao fim da primeira meta-
de do prazo fixado para apresentação das propostas, no seguinte
local: Gabinete de Obras do IBP, Avenida de Sá Carneiro, 5300
Bragança.

b) O preço do processo de concurso é de 20 000$, acrescido de
IVA.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 17 horas do 30.º
dia a contar do dia útil seguinte ao da publicação deste anúncio no
Diário da República.

b) As propostas deverão ser enviadas por correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues no Gabinete Técnico de Obras
do Instituto Politécnico de Bragança, na Avenida de Sá Carneiro,
5300 Bragança.

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

7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente credenciados.

b) O acto público terá lugar no dia útil seguinte ao da entrega das
propostas, pelas 10 horas, no Gabinete Técnico de Obras do Insti-
tuto Politécnico de Bragança, na Avenida de Sá Carneiro, 5300
Bragança.

8 � O adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5% do preço
total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das obriga-
ções que assume com a celebração do contrato da empreitada.

9 � A empreitada é em regime de preço global. O financiamento
será assegurado pelo Instituto Politécnico de Bragança, através de
receitas próprias.

10 � A este concurso podem concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se associarem em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato, e desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da ac-
tividade de empreiteiro de obras públicas.

11:
11.1 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de

certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emiti-
do pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), nos termos do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2
de Março, e da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, sem prejuízo
do estipulado no n.º 11.3:

a) Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

b) Das 10.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 3.ª categoria e da 9.ª
subcategoria da 6.ª categoria e das classes correspondentes,
cada uma, ao valor dos trabalhos que lhe respeitam, conso-
ante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na propos-
ta;

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
na alínea b), indicará, em documento anexo à proposta, os
subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais
ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos
que lhes respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas
à proposta as declarações de compromisso subscritas pelo
concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das quais
conste o nome destes, o seu endereço, a titularidade do do-
cumento de classificação contendo as autorizações exigidas
no concurso, e, bem assim, o valor total dos trabalhos a que
respeitem e prova de tal titularidade, efectuada nos termos
do n.º 11.2;

e) Os candidatos deverão igualmente apresentar documentos no
âmbito profissional, económico-financeiro e técnico que
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permitam apreciar a sua especial aptidão para a boa e atem-
pada execução da obra posta a concurso, nomeadamente:

e.1) Declaração respeitante ao volume de negócios global
e ao volume de obras da empresa em cada um dos últi-
mos três anos;

e.2) Lista de obras mais importantes concluídas nos últi-
mos cinco anos e respectivos certificados passados pe-
los donos da obra, nos quais constará o prazo, o mon-
tante e o local da execução das obras e a forma como
decorreram, eventuais trabalhos adicionais e prorroga-
ções de prazo;

e.3) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da
empresa nos últimos três anos, aos técnicos ou servi-
ços técnicos, integrados ou não na empresa, a que re-
corre, bem como a apresentação do curriculum do di-
rector e encarregado geral responsáveis pela orientação
da obra.

11.2 � A titularidade do documento de classificação, contendo
as autorizações exigidas, prova-se pelo cumprimento da alínea a) do
n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11.3 � Poderão, igualmente, concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, não detentoras de certificados de classificação de
empreiteiro de obras públicas, titulares de certificados de
inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obra
posta a concurso e emitidos por autoridade competente de
Estado membro da União Europeia;

b) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre
o Espaço Económico Europeu, nos termos do mesmo Acor-
do e respectivos instrumentos de aplicação, e se os mesmos
o permitirem;

c) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio,
nos termos estabelecidos nesse Acordo e se o mesmo o per-
mitir.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias.
13 � Analisada a capacidade financeira, económica e técnica dos

concorrentes, tendo em conta os elementos de referência solicita-
dos no programa de concurso, bem como nos elementos referidos
no n.º 2 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, as
propostas dos concorrentes considerados aptos serão graduadas para
efeito de adjudicação, tendo por referência o critério de proposta
economicamente mais vantajosa, através da ponderação dos seguin-
tes factores:

Vt = valia técnica da proposta;
P = preço;
Cp = classificação da proposta,

e segundo a expressão:

Cp = 0,5 Vt + 0,5 P

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes ao
projecto, ou parte dele, nem de propostas que contemplem altera-
ção do prazo e programa de execução da obra.

15 � A empreitada será regulada pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

16 � O presente anúncio não vai ser publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

O Presidente, Dionísio Afonso Gonçalves. 10-2-117 653

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL

Anúncio

Concurso público para a empreitada de beneficiação
da estrada de acesso a Várzea de Abrunhais

1 � Concurso público promovido pela Associação de Municípi-
os do Vale do Douro Sul, adiante designada AMVDS, Rua do Mar-
quês de Pombal, 5100 Lamego (telefone: 254655500; fax:
254613985).

2 � O concurso é público, nos termos do artigo 48.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Os trabalhos decorrerão na estrada de acesso a Várzea de
Abrunhais, na EM 524.

b) Os trabalhos a realizar estão decididos nos seguintes capítulos
do respectivo mapa:

Trabalhos preparatórios;
Movimentos de terra e pavimentação;
Drenagens superficiais;
Drenagem de águas residuais;
Vedação.

O preço base do concurso é de 34 880 000$, com exclusão do
imposto sobre o valor acrescentado.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 40 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados e adquiridos, durante as horas de expediente,
na AMVDS, onde também serão prestados todos os esclarecimentos
técnicos.

Os pedidos de fornecimento de cópias autenticadas das peças es-
critas e desenhadas do processo de concurso deverão ser formulados
até 10 dias úteis antes do fim do prazo para a apresentação das
propostas.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas e
30 minutos do 30.º dia útil a contar do dia seguinte à data de publi-
cação deste anúncio no Diário da República, pelos concorrentes ou
seus representantes, na AMVDS, contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção.

b) O envio ou entrega das propostas far-se-á na AMVDS, Rua do
Marquês de Pombal, 5100 Lamego.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa e não
incluirão IVA.

d) O processo de concurso será fornecido mediante pagamento de
10 000$, em dinheiro ou cheque à ordem da Associação de Municí-
pios do Vale do Douro Sul.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos con-
correntes.

O acto do concurso é público e terá lugar pelas 10 horas do 1.º
dia útil a seguir à data a que se refere a alínea a) do n.º 6, nas Ins-
talações do Gabinete de Apoio Técnico de Lamego, no endereço
indicado na alínea b) do n.º 6.

8 � A caução será de 5% do valor da adjudicação e será prestada
pelo concorrente preferido nas modalidades previstas no caderno de
encargos e no prazo de seis dias a contar da data de notificação da
adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamento de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam
condições legais adequadas ao exercício de actividade de empreiteiro
de obras públicas. No caso de a adjudicação da empreitada ser feita
a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio.

11 � Só serão admitidos a concurso concorrentes titulares do
alvará de empreiteiro de obras públicas, com autorizações da 1.ª
subcategoria da 2.ª categoria ou da 13.ª subcategoria da 2.ª catego-
ria, e da classe correspondente ao valor da sua proposta, conforme
o Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.

A titularidade do alvará prova-se pela entrega de cópia dos mes-
mos. Quando exigido, poderá ser solicitada a exibição dos originais,
no prazo de quarenta e oito horas a contar da correspondente no-
tificação.

Os concorrentes terão, nos termos do programa de concurso, de
fazer comprovação documental da sua experiência e capacidade téc-
nica e económica para a execução dos trabalhos.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias úteis conta-
dos a partir da data do acto público do concurso.

13 � A empreitada será, nos termos do artigo 105.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, adjudicada à proposta mais vantajo-
sa, atendendo à ponderação, por ordem decrescente de importância,
dos seguintes factores:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica;
b) Capacidade económica e financeira;
c) Prazo de execução;
d) Preço.
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Serão consideradas propostas de preço especialmente baixo, para
efeito do n.º 4 do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, todas as propostas que ofereçam preço total inferior em mais
de 15% à média aritmética do valor das propostas apresentadas no
concurso, não entrando para o cálculo dessa média, excepto se o
número de propostas admitidas for igual ou inferior a cinco, a pro-
posta de mais elevado e a de mais baixo preço.

Não se encontrando, na nota justificativa do preço proposto, a
que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, motivo válido para a aceitação de propostas de
preço especialmente baixo, avaliado conforme o n.º 4 do artigo 105.º
do referido decreto-lei, serão as propostas de preço especialmente
baixo excluídas da apreciação.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto patente a concurso
ou parte dele.

7 de Junho de 2000. � O Presidente, José Carlos Pinto dos Santos.
5-1-29 870

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR DA BEIRA

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Aguiar da Beira, Serviço de Obras e
Urbanização, Avenida da Liberdade, 18, 3570 Aguiar da Beira (tele-
fone: 232688103; fax: 232688894).

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

3 � Local da execução � Bairro de Santo António, em Aguiar
da Beira.

Designação da empreitada � arranjos exteriores do Bairro de
Santo António.

Natureza e extensão dos trabalhos � os definidos no respectivo
projecto.

Características gerais da obra � terraplenagens, obras de arte
corrente e acessórias, betões e cantarias, pavimentação de arrua-
mentos, estacionamentos e passeios, zonas verdes.

Preço base do concurso � o preço base do concurso, excluído o
IVA, é de 45 200 000$.

A empreitada refere-se a toda a obra.
4 � O prazo de execução de todos os trabalhos que constituem a

empreitada é de 180 dias seguidos.
5 � O processo do concurso e documentos complementares en-

contram-se patentes no serviço referido no n.º 1, durante as horas
de expediente, desde a data da publicação deste anúncio até ao dia e
hora do acto público do concurso.

Podem ser solicitadas cópias autênticas do processo de concurso
e da documentação, no prazo de 10 dias úteis após a publicação deste
anúncio no Diário da República, com o pagamento prévio de
100 000$, em dinheiro ou cheque visado passado a favor da Câmara
Municipal.

6 � As propostas, documentadas, deverão ser entregues, até às
12 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diário
da República, nos Serviços Administrativos, na morada indicada no
n.º 1, sendo entregues contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção.

As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua por-
tuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, sempre com
o mesmo tipo de máquina e de letra.

7 � São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme n.º 5.1.5
do programa de concurso.

Esse acto terá lugar no 1.º dia útil que se seguir ao termo do prazo
para entrega das propostas, pelas 14 horas, na sala das reuniões da
Câmara Municipal, na morada indicada no n.º 1.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor
da adjudicação e será prestada por depósito em dinheiro ou títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária,
ou ainda por seguro-caução, nos termos do artigo 114.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades es-
senciais de financiamento e de pagamento são o orçamento anu-
al desta autarquia, sendo os pagamentos efectuados conforme o
previsto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao con-
curso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, obri-
gando-se as mesmas, caso a adjudicação lhes seja feita, a associar-se,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária.

11 � Condições mínimas, certificados de classificação exigidos e
outras condições, designadamente:

a) Para os concorrentes detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas devem apresentar, nos
termos estabelecidos no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, certificado de classificação de empreitei-
ro 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 da Por-
taria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com as seguintes auto-
rizações: da 1.ª, 8.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 3.ª
categoria e da classe correspondente ao valor da sua pro-
posta;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas e inscritos em lis-
ta oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente
ao espaço económico europeu, certificado de inscrição
emitido pela autoridade competente, nos termos estabele-
cidos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

c) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas e não inscritos em
lista oficial de empreiteiros aprovados, a documentação a
que se refere o artigo 67.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias
contados da sua abertura.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os
estabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99 e os
factores, por ordem decrescente da sua importância, são os
seguintes:

a) Garantia e valor técnico � 30%;
b) Prazo de execução � 30%;
c) Preço � 40%.

14 � Outras informações � não é admitida a apresentação pe-
los concorrentes de variantes ao projecto ou a parte dele, nem
propostas que envolvam alterações das cláusulas do caderno de en-
cargos.

15 � O presente anúncio foi enviado para publicação.

1 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Augusto Fer-
nando Andrade. 10-1-98 894

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Anúncio

Concurso público para arrematação da extracção da cor-
tiça de um sobreiro, propriedade desta edilidade, e de
76 viaturas abandonadas.

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Al-
bufeira.

2 � Objecto do concurso:

Lote 1 � arrematação da extracção da cortiça do sobreiro si-
tuado no parque em frente à Escola Primária dos Brejos
(Balaia), propriedade desta edilidade;

Lote 2 � arrematação de 76 viaturas abandonadas, as quais serão
vendidas no estado em que se encontram.

3 � As propostas serão entregues individualmente para cada um
dos lotes, em envelope fechado, no momento da realização do con-
curso, o qual terá lugar, pelas 11 horas do dia 17 de Julho de 2000,
na sala de reuniões da Câmara Municipal de Albufeira.

4 � O programa de concurso e o caderno de encargos poderão
ser consultados na Repartição Patrimonial e Informática da Câmara
Municipal de Albufeira durante as horas normais de expediente,
podendo ser fornecido aos concorrentes que os solicitem pelo preço
de 300$, acrescido de IVA, à taxa de 17%.
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5 � Poderão intervir no acto público do concurso representantes
devidamente credenciados para o efeito.

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Arsénio Manu-
el Vieira Catuna. 10-1-98 895

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Concurso público para prolongamento da Via 1
(número de plano 08.03.01.10.10)

Tendo sido publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 107,
de 9 de Maio de 2000, o anúncio de abertura do concurso em epí-
grafe, informamos os concorrentes de que, nos termos do artigo 81.º,
n.º 2, do citado diploma legal, é prorrogado o prazo para a apresen-
tação das propostas pelos concorrentes até ao dia 6 de Julho de
2000, até às 16 horas e 30 minutos, devendo, por esse motivo, o
acto público de abertura de propostas ter lugar no dia 7 de Julho de
2000, pelas 10 horas.

2 de Junho de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Emília
Neto de Sousa. 03-1-30 254

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Anúncio

Concurso público para empreitada de construção do Cen-
tro Cultural de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Aço-
res (artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

Prorrogação de prazo

Por deliberação camarária de 8 de Junho de 2000 foi prorrogado
o prazo para apresentação das propostas ao concurso mencionado
em epígrafe até às 16 horas e 30 minutos do próximo dia 13 de
Julho.

13 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Sérgio Hum-
berto Rocha de Ávila. 10-1-98 897

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso

Concurso público para aquisição de serviços
de agência de publicidade. Processo C-1415/2000

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, comunica-se a todos os interessados que os escla-
recimentos que foram apresentados ao júri de abertura e análise das
propostas, no âmbito do concurso acima referido, estão paten-
tes, para consulta, na Divisão de Aprovisionamento, Secção de
Compras, da Câmara Municipal de Cascais, das 9 às 13 horas e
das 14 às 16 horas, até ao dia do acto público de abertura das
propostas.

2 � Este anúncio foi enviado, para publicação, para a Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 21 de Junho de 2000.

20 de Junho de 2000. � O Vereador da Área Financeira, Mendes
do Carmo. 01-1-6086

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

Aviso

Anulação de concurso

Pelo presente aviso se publica que esta Câmara Municipal, em sua
reunião extraordinária realizada em 14 de Junho corrente, deliberou
anular o concurso público para a adjudicação da empreitada «Infra-
-estruturas da Zona Industrial da Lameira � Rego», publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 55, de 6 de Março de 2000, a p.
5309.

16 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 10-1-98 949

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Anúncio

Concurso público internacional � circular externa
(com início ao quilómetro 1+525)

A empresa Ramalho Rosa/Cobetar, Sociedade de Construções, S. A.,
por fax datado de 9 de Maio de 2000, solicita o seguinte esclareci-
mento em relação ao concurso acima mencionado:

Se a avaliação da capacidade financeira, económica e técnica,
referida no n.º 13 do anúncio publicado no Diário da Re-
pública, de 28 de Abril de 2000, é feita, no caso das em-
presas se apresentarem em consórcio, ao conjunto das em-
presas que o constituem ou a cada uma das empresas
individualmente.

Vimos por este meio esclarecer que a avaliação da capacidade fi-
nanceira, económica e técnica se fará, neste caso, a cada uma das
empresas individualmente para a obra em causa.

12 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Au-
gusto Soares Machado. 5-1-29 871

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Anúncio

Concurso público n.º 1, para a concessão de exploração
do serviço público de transportes colectivos urbanos
de Guimarães.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Guimarães,
Divisão Financeira (Secção de Aprovisionamento), Largo do Cónego
José Maria Gomes, 4810-242 Guimarães (telefones: 253515123/33;
fax: 253515134).

2 � Procedimento escolhido � o processo de concurso para a
concessão de exploração do serviço público de transportes colecti-
vos urbanos de Guimarães seguirá, em traços gerais, e com as devi-
das adaptações, o regime definido no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho.

3 � Identificação do objecto de concurso � exploração do ser-
viço público de transportes colectivos urbanos de passageiros (TUG),
da categoria 60210000-3 da Classificação Estatística de Produtos
por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Ofici-
al das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de
1993.

4 � Prazo � a concessão é feita pelo prazo de 10 anos, conta-
dos da data da celebração do respectivo contrato.

4.1 � O prazo da concessão considera-se sucessiva e automatica-
mente prorrogado por, no máximo, dois períodos sucessivos de cin-
co anos se a Câmara Municipal de Guimarães ou o concessionário
não notificarem a outra parte, com a antecedência mínima de um
ano, de que desejam dar por finda a concessão.

4.2 � A Câmara Municipal de Guimarães pode condicionar a
prorrogação da concessão à alteração do presente clausulado.

5 � Início da exploração � a exploração inicia-se após assina-
tura do contrato de concessão e no dia subsequente à cessação do
contrato anterior.

5.1 � Se a exploração não for iniciada no prazo indicado no
número anterior, a Câmara Municipal de Guimarães pode rescindir
o contrato, sem direito a qualquer indemnização, ficando perdido a
favor do município o montante da caução prestada.

5.2 � No caso previsto no número anterior, a Câmara Munici-
pal de Guimarães pode adjudicar a exploração ao concorrente clas-
sificado em 2.º lugar ou proceder à abertura de novo concurso,
conforme entender que melhor ficam salvaguardados os interesses
do município.

6 � Restrições à admissão do concurso � são excluídos dos pro-
cedimentos de contratação as entidades relativamente às quais se
verifique que se encontram nas situações previstas no artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

7 � a) Pedido de documentação � o processo do concurso pode
ser adquirido e ou solicitado na Divisão Financeira (Secção de Apro-
visionamento) da Câmara Municipal de Guimarães, no endereço in-
dicado no n.º 1, nos dias úteis e horas de expediente (de segunda-
-feira a sexta-feira, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas às 17 horas e 30 minutos).
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b) O preço do processo de concurso é de 21 260$, com IVA já
incluído, a pagar em dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do
tesoureiro da Câmara Municipal de Guimarães, sendo as custas dos
portes do correio pagas pelo destinatário, no caso de pretenderem o
envio por essa via.

8 � a) Data limite de recepção das propostas � as propostas
serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do 15.º dia contado a
partir da data da publicação do anúncio no Diário da República.

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1 � Divisão Fi-
nanceira (Secção de Aprovisionamento) da Câmara Municipal de
Guimarães.

c) As propostas serão apresentadas directamente pelos concor-
rentes ou seus representantes, ou enviadas, sob registo e com aviso
de recepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

9 � a) Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública � os representantes dos concorrentes devem estar devida-
mente credenciados para o efeito.

b) Data, hora e local � 1.º dia útil seguinte ao indicado no n.º 8,
alínea a), pelas 10 horas e 30 minutos, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Guimarães.

10 � Forma jurídica de agrupamento � ao concurso poderão
apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as em-
presas do agrupamento possuam condições legais adequadas ao exer-
cício da actividade.

11 � Documentação necessária à formalização da proposta � a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, nú-
mero fiscal de contribuinte, número do bilhete de identida-
de ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no
caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social,
número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, objecto social, nomes dos titulares
dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a
obrigarem, conservatória do registo comercial onde se en-
contra matriculada e o seu número de matrícula nessa con-
servatória;

b) Declaração emitida conforme modelo do anexo I ao Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (artigo 33.º, n.º 2);

c) Lista dos principais serviços prestados nos últimos cinco
anos;

d) Licença, ou cópia devidamente autenticada, para o exercí-
cio da actividade de transporte interno rodoviário de passa-
geiros, emitido pela Direcção-Geral de Transportes Terres-
tres;

e) Capacidade técnica, pela apresentação dos documentos previs-
tos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

11.1 � Os concorrentes, para além dos documentos acima refe-
ridos (n.º 11), deverão apresentar:

11.2 � Proposta nos termos do anexo II.
12 � a) Prazo de validade da proposta � os concorrentes ficam

obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo de 60
dias contados da data da sessão de abertura das propostas.

b) O prazo a que se refere o número anterior considerar-se-á pror-
rogado por igual período por consentimento tácito dos concorren-
tes que nada requeiram em contrário.

13 � Caução � a concessionária é obrigada a prestar uma cau-
ção no montante de 5 000 000$, para garantia do exacto e pontual
cumprimento das obrigações emergentes da concessão e do paga-
mento das coimas que lhe forem impostas.

a) A caução pode ser prestada por depósito em dinheiro ou em
títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia
bancária ou seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário.

b) A caução deve ser reconstituída no prazo de 20 dias após aviso
da Câmara Municipal de Guimarães, sempre que dela se tenha levan-
tado qualquer quantia.

c) O valor da caução é actualizado de cinco em cinco anos, de
acordo com o índice de preços ao consumidor (IPC) que em igual
período tenha ocorrido.

14 � Critério de adjudicação � o critério de apreciação das pro-
postas para adjudicação é o da proposta economicamente mais van-
tajosa, tendo em conta factores como:

Mérito da proposta, considerando as soluções apresentadas, os
horários, as frequências e demais serviços que proponha para
os circuitos � 40%;

Preço das tarifas mais vantajoso para os utentes � 30%;
Qualidade dos meios humanos e materiais que afectará à explo-

ração da concessão � 15%;
Experiência no ramo � 15%.

15 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e outra legislação aplicável.

16 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, António Ma-
galhães. 06-1-028 866

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Anúncio n.º 179/00

Concurso público para arrematação da empreitada de re-
novação urbana � 3.ª fase � pavimentação de arrua-
mentos e tratamento de espaços na cidade � Santo
Amaro.

1 � Entidade adjudicatária � Câmara Municipal de Lagos, Edifí-
cio da Trindade, Estrada da Ponta da Piedade, 8600 Lagos (telefo-
ne: 282762048; fax: 282767105).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com a alteração introduzida pela Lei
n.º 163/99, de 14 de Setembro.

3 � a) Local de execução � concelho de Lagos.
b) Designação da empreitada � renovação urbana � 3.ª fase �

pavimentação de arruamentos e tratamento de espaços na cidade �
Santo Amaro.

c) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � repavimentação de vários arruamentos na cidade.

d) A referência ao Vocabulário Comum para os Concursos Públi-
cos (CPV), publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, é 45231200-7 (pavimenta-
ção de estradas, ruas e outras vias para veículos e peões),
45232229-3 (aplanamento do terreno para parques, jardins, ...) e
45342000-6 (instalações eléctricas, excepto em edifícios).

e) O preço base do concurso é de PTE 35 737 000$, com exclu-
são do IVA, equivalente a 178 255,40 euros.

4 � O prazo de execução da obra será, no máximo, de seis me-
ses.

5 � a) O processo de concurso poderá ser consultado na Divi-
são de Empreitadas Municipais, sita nas instalações provisórias da
Câmara Municipal, lote 24, em Lagos, todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, até ao dia e hora do acto público do con-
curso.

b) As cópias das peças patentes a concurso poderão ser obtidas,
no prazo de cinco dias contados a partir da data de recepção do
respectivo pedido, na entidade que preside ao concurso, mediante o
pagamento da importância de 30 000$, acrescida do IVA à taxa legal
em vigor, equivalente a 149,64 euros.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 15 horas e
30 minutos do dia 7 de Agosto de 2000.

b) As propostas terão de ser entregues na Secção de Expediente
da Câmara Municipal de Lagos, sita no Edifício da Trindade, Estra-
da da Ponta da Piedade.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa ou acompanhadas de tra-
dução devidamente legalizada, em relação à qual se declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos
originais.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia 8
de Agosto de 2000, na sala de reuniões das instalações provisórias
da Câmara Municipal de Lagos, lote 24, em Lagos.

8 � A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor
total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e a
modalidade de pagamento será de acordo com o n.º 4 do artigo 17.º
do mesmo diploma.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Só podem ser admitidos a concurso os seguintes concor-
rentes:

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

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor da proposta;
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13.ª subcategoria da 3.ª categoria e 1.ª subcategoria da 5.ª
categoria, correspondentes, cada uma, ao valor dos tra-
balhos especializados que lhes respeitam, consoante a
parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta,
e que será indicado em documento anexo àquela, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida na
alínea c) do n.º 6.1 do programa de concurso;

b) Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da
União Europeia, nas condições previstas no Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes nacionais de outros Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condições
de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos
termos desse Acordo e respectivos instrumentos de apli-
cação;

d) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acor-
do sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do
Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo.

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

13 � Precedendo a análise das propostas apresentadas a con-
curso, será, em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira,
económica e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se
encontra estabelecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março. Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em con-
dições de igualdade. A adjudicação será efectuada à proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do cita-
do diploma, atendendo-se aos seguintes factores de apreciação das
propostas e respectiva ponderação, por ordem decrescente da sua
importância:

Condições mais vantajosas de preço � 60%;
Cronograma de execução de trabalhos � 10%;
Prazo proposto � 30%.

14 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas e
variantes ao projecto (ou a parte dele).

15 � Este aviso será enviado para publicação no Diário da Re-
pública em 19 de Junho de 2000.

15 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Valentim
Rosado. 10-1-98 909

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Anúncio de concurso

Edital n.º 101/2000

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Leiria, Largo da Re-
pública, 2400 Leiria (telefone: 244839500; fax: 244839556).

2 � Modalidade do concurso � público, nos termos do n.º 2 do
artigo 47.º e artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � freguesia de Arrabal, concelho de
Leiria.

b) Designação da empreitada � reparação, melhoramento e be-
neficiação da Estrada da Martinela, freguesia de Arrabal.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada compreen-
de trabalhos de reparação da plataforma, incluindo a regularização
de taludes, o alargamento da faixa de rodagem, entre outros. Prevê-
-se ainda a construção de passeios, bem como a execução de drena-
gens pluviais, trabalhos acessórios para o acabamento da obra e si-
nalização horizontal.

Nos termos do Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, estes trabalhos estão classificados na secção F
com a subcategoria 45.23.12.

d) Preço base do concurso � 40 828 540$, acrescido do IVA à
taxa em vigor.

4 � Prazo de execução da obra � um ano.
5 � a) Local e horário em que pode ser examinado ou pedido o

processo de concurso � secretaria da Divisão de Obras Municipais
da Câmara Municipal de Leiria, durante as horas normais de expe-
diente, sita no Largo da República (Paços do Município) (telefone:
244839500; fax: 244839556).

b) Data limite para o pedido de documentos � até ao 15.º dia
útil a seguir à data de publicação do anúncio de concurso no Diário
da República.

c) O custo do fornecimento do processo de concurso é de 1500$,
acrescido do IVA à taxa em vigor, cuja liquidação será feita em di-

nheiro ou por cheque passado à ordem do tesoureiro da Câmara
Municipal de Leiria.

6 � Data e hora limites para apresentação das propostas e res-
pectivo endereço � até às 16 horas do último dia dos 30 dias
seguidos a contar da publicação no Diário da República, na se-
cretaria-geral da Câmara Municipal de Leiria, sita no Largo da
República, edifício dos Paços do Município, redigidas em língua
portuguesa.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � só poderão intervir no acto público do concurso os con-
correntes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) Local, dia e hora do acto público do concurso � no 1.º dia
útil seguinte após o término do prazo para a entrega das propos-
tas, pelas 10 horas e 30 minutos, no Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal de Leiria, sito no Largo da República, edifício dos Paços do
Município.

8 � Cauções e garantias � havendo lugar à adjudicação, a caução
a prestar para celebração do contrato é de 5% do preço total do
respectivo contrato.

9 � Tipo de empreitada � por série de preços, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas e concorren-
tes � ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associ-
ação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam condições
legais adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas. No caso de a adjudicação da empreitada ser feita 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.

11 � Natureza e classificação das autorizações constantes do
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas:

a) Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da proposta;

b) Das 9.ª, 12.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e da 2.ª
subcategoria da 6.ª categoria e da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam, con-
soante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na pro-
posta.

12 � Qualificação dos concorrentes:

a) Avaliação da capacidade técnica � cada concorrente ou cada
empresa, em caso de apresentação associada, deve apresen-
tar certificados de boa execução em, pelo menos, duas obras
semelhantes à que é objecto deste concurso.

13 � Prazo de validade da proposta � o período durante o qual
qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66
dias úteis a contar do acto público do concurso, sem prejuízo de se
considerar prorrogado nos termos no n.º 3 do artigo 104.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

14 � Critérios de adjudicação da empreitada � o critério no qual
se baseia a adjudicação, em conformidade com o artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, é o da proposta economica-
mente mais vantajosa, implicando a ponderação de factores variá-
veis, designadamente 55% do valor técnico e 45% do preço.

15 � Não são admitidas propostas condicionadas e variantes.
16 � Modalidades de financiamento e pagamento � a empreita-

da tem como suporte básico as verbas inscritas em rubrica própria
do orçamento da Câmara Municipal de Leiria.

17 � Por não ser aplicável, não houve lugar a publicação deste
anúncio no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

24 de Maio de 2000. � A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 10-1-98 933

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 53/2000

Concurso Público para a «Empreitada n.º 16/DAU/VA/
2000 � Remodelação da cobertura e bancas do espaço
exterior do mercado de Benfica» (40/CP/00).

1 � Concurso Público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa, Direcção Municipal de Abastecimento e Consumo � Departa-
mento de Abastecimentos Urbanos � Divisão de Obras, Rua da Cruz
Vermelha, n.º 12, 1600 Lisboa. Telefone 21 782 54 00, Fax 21
794 08 50;
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2 � Concurso Público nos termos artº 80º do D.L. 59/99 de 2 de
Março;

3 � a) Designação da empreitada: Empreitada nº 16/DAU/VA/
2000 � Remodelação da cobertura e bancas do espaço exterior do
mercado de Benfica;

b) A presente empreitada insere-se na Classe 45.21, Categoria
45.21.1, Subcategoria 45.21.14, da Classificação Estatística por
Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) nº 3696/
93 do Conselho de 29/10/93, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias (JOCE), nº L342 de 31 de Dezembro e
Regulamento (CE) nº 1232/98 da Comissão de 17 de Junho de
1998.

c) O valor para efeito do concurso é de Esc: 44 336 100$00
(Quarenta e quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil, e cem es-
cudos), não incluindo o IVA;

d) Local de execução: Lisboa
4 � A empreitada é por Preço Global;
5 � O prazo máximo total para execução da empreitada é de: 5

meses.
6 � a) O processo de concurso e documentos complementares,

podem ser consultados, todos os dias úteis no Centro de Documen-
tação do Edifício Municipal � Campo Grande nº. 25 � 1º. Piso �
Bloco F (entrada pela porta principal), 1749-099 Lisboa, todos os
dias úteis das 9.00 às 16.00 horas;

b) As peças do referido processo de concurso, podem ser adqui-
ridas e/ou consultadas, no Departamento de Abastecimentos Urba-
nos � Divisão de Obras, sito na Rua da Cruz Vermelha, 12 �
1600-053 Lisboa, durante as horas de expediente, das 9.00 às 16.00
horas;

c) Podem ser solicitadas cópias ao Departamento de Abastecimen-
tos Urbanos � Divisão de Obras, sito na Rua da Cruz Vermelha,
12 � 1600-053 Lisboa, durante as horas de expediente, das 9.00 às
16.00 horas, mediante o pagamento de 10 954$00 (com IVA inclu-
ído),

7 � Os pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos, por es-
crito, ao Chefe de Divisão de Concursos, Compras e Armazéns,
sita no Edifício Municipal do Campo Grande, nº 25 � 1º piso,
bloco F (entrada principal) � 1749-099 Lisboa, das 9.00 às 16.00
horas.

8 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16.00 horas
do dia 23 de Agosto de 2000.

b) as propostas têm de ser entregues ou enviadas sob registo e
com aviso de recepção à Divisão de Concursos, Compras e Arma-
zéns, na sala de recepção de propostas do Centro de Documentação
do Edifício Municipal � Campo Grande nº. 25 � 1º. Piso � Bloco
F (entrada pela porta principal), 1749-099 Lisboa, todos os dias
úteis das 9.00 às 16.00 horas;

c) Se o envio de propostas for feito pelo correio, o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem,
não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a en-
trada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de
entrega das propostas.

d) As propostas serão redigidas em Língua Portuguesa, e o seu
preço expresso em escudos portugueses, sem IVA incluído.

9 � Poderão intervir no acto público do concurso os concorren-
tes ou seus representantes devidamente mandatados para o efeito;

10 � Podem ser admitidos a concurso:

Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
Obras Públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que con-
tenha:

Da 1ª Categoria � Edifícios
3ª Subcategoria � Estruturas metálicas
13ª Subcategoria � Serralharias, caixilharias e vidros
Da 6ª Categoria � Outros trabalhos
11ª Subcategoria � Reparações e tratamentos superficiais

em estruturas metálicas

11 � O acto público do concurso terá lugar na sala de concur-
sos do Edifício Municipal do Campo Grande, sito no Campo Gran-
de, 25 � 1º andar a partir das 10.00 horas do dia 24 de Agosto de
2000.

12 � O valor da caução é de 5% (cinco por cento) do preço
total da adjudicação e será prestada por depósito em dinheiro ou
em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante ga-
rantia bancária ou seguro-caução de acordo com o modelo em
anexo.

13 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam

as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas;

14 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias.
15 � Os critérios de apreciação das propostas para a adjudicação

da empreitada:

a) Valor actual dos encargos � 95%;
b) Prazo de execução � 5%;

Publique-se em Diário da República, e em um Jornal Diário de
grande circulação.

15 de Junho de 2000. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6089

Aviso n.º 218/2000

Concurso Público para o «Fornecimento de Serviços de
Manutenção e Conservação do Jardim Amália Rodri-
gues» (Procº nº 22/CP/2000).

Para os devidos efeitos se torna público o seguinte esclarecimen-
to ao concurso em epígrafe cujo anúncio nº 34/2000 foi publicado
no Diário da República n.º 122, III Série de 26 de Maio de 2000:

1º � A presença reporta-se só aos dias úteis.
2º � O responsável pelo pagamento das despesas de vazadouro

(recolha; transporte; descarga e vazadouro), será a empresa a quem
for adjudicada a manutenção.

Publique-se em Diário da República, Boletim Municipal e em dois
jornais diários

Este aviso foi enviado para publicação no Diário da República
em 21/06/2000

Este aviso foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., em 21/06/2000

19 de Junho de 2000. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6087

Aviso n.º 219/2000

Esclarecimento nº 1

Concurso Público para a «Empreitada nº 1/DS/2000 �
Concepção/construção da rede de drenagem de águas
residuais e reconstrução da Rua da Manutenção» (Procº
19/2000).

Para os devidos efeitos se torna público o seguinte esclarecimen-
to no âmbito do Concurso Público supra identificado, cujo Anúncio
de abertura nº 33/2000, foi publicado no Diário da República, nº
120, 3ª série, de 24 de Maio de 2000:

1 � As peças desenhadas do ante-projecto são as referidas na
norma NP 818, conforme determina o Despacho nº 176/P/90, de
22 de Março que faz parte integrante do Processo de Concurso.

2 � Todos os pavimentos serão reconstruídos na zona de inter-
venção assinalada na planta (desenho nº 3177).

3 � As cotas de soleira das câmaras de visita não assinaladas na
planta serão obtidas e confirmadas pelos concorrentes.

4 � O colector oval de 1.20* 1.80(m) é para manter na exten-
são assinalada na planta (desenho nº 3177).

5 � A proposta de preço terá de incluir os trabalhos de sinaliza-
ção horizontal e vertical identificados no desenho nº 063/99.

6 � Na planta (desenho nº 3177), o colector projectado assina-
lado a azul colecta as águas pluviais e, o colector projectado assina-
lado a verde as águas residuais domésticas.

O número mínimo de sumidouros a implantar é o constante do
Programa Preliminar, sem prejuízo da aplicação dos critérios de
dimensionamento estabelecidos no artº 165 do Regulamento Geral
dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drena-
gem de Águas Residuais.

7 � No nº 18 do Programa de Concurso � Critérios de apre-
ciação das propostas, a referência a «menores custos de explora-
ção» é na perspectiva de um menor custo de manutenção para a
CML.

8 � A pedido dos interessados poderá ser facultada, segundo a
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, a planta de cadastro
de colectores em suporte informático.

Publique-se em Diário da República, no Boletim Municipal e em
Jornal Diário.

19 de Junho de 2000. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6088
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE

Anúncio

Concurso público para rectificação, beneficiação e pavi-
mentação da VNC 13/CM 1068 � Águas Belas-Pereira
[nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º, em con-
jugação com os artigos 59.º a 120.º, do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro].

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Monchique,
Travessa da Portela, 2, 8550-470 Monchique (telefone: 282912403;
fax: 282912847), pessoa colectiva n.º 680011200.

2 � Modalidade do concurso � público, nos termos do artigo 80.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a alteração introdu-
zida pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

3 � Local de execução e natureza dos trabalhos:

a) Local de execução � entre os sítios de Águas Belas e
Paredinhas � VNC 19, até ao limite do concelho de
Monchique com Portimão (Pereira) � CM 1068, freguesia
de Marmelete, concelho de Monchique;

b) Designação da empreitada � rectificação, beneficiação e pavi-
mentação do VNC 13/CM 1068 � Águas Belas-Pereira.

Natureza e extensão dos trabalhos � todos os trabalhos
de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras acessóri-
as, sinalização, numa extensão de 9901 m, que constitui a
rectificação do traçado, beneficiação e pavimentação da to-
talidade da via não classificada VNC 19 � Águas Belas-
-Paredinhas e de parte do caminho municipal CM 1068 �
troço Paredinhas-limite do concelho de Monchique com
Portimão (Pereira).

Classificação � a Classificação Estatística de Produtos por
Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 3669/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, alte-
rado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de
17 de Julho de 1998: 45.21 (trabalhos de construção geral
de edifícios e de engenharia civil) e 45.23 (trabalhos de cons-
trução de estradas, auto-estradas, vias férreas, aeroportos e
campos desportivos);

c) O preço base do concurso é de 195 502 260$, a que corres-
pondem 975 161,16 euros, com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução � o prazo de execução da obra é de 455
dias, contínuo e contado a partir da data da consignação, incluindo
sábados, domingos e feriados, prevendo-se o início da obra até ao
final do corrente ano.

5 � a) O processo de concurso está patente, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, nos Serviços Técnicos da Câmara
Municipal de Monchique.

b) Para se obter o processo de concurso é necessário apresentar o
pedido, por escrito, na Secção Técnica de Obras da Câmara Munici-
pal Monchique, dentro do primeiro terço do prazo fixado para apre-
sentação das propostas.

c) O seu fornecimento será efectuado mediante o pagamento em
numerário ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Monchique, no valor de 80 000$, a que correspondem 399,03 euros,
com IVA incluído, no prazo de seis dias a partir da data da recepção
do respectivo pedido escrito.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina
às 16 horas do 30.º dia útil contado a partir do dia seguinte à data
da publicação deste anúncio no Diário da República, na Secção
Técnica de Obras da Câmara Municipal de Monchique.

b) As propostas devem ser enviadas para a Secção Técnica de
Obras da Câmara Municipal de Monchique através do serviço oficial
dos correios (CTT), sob registo e com aviso de recepção, ou entre-
gues directamente, contra recibo. No caso de ocorrerem atrasos no
correio, a responsabilidade não será imputável à entidade que presi-
de ao concurso.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
previstos no programa de concurso, deverão ser redigidas em língua
portuguesa ou acompanhadas de tradução devidamente legalizada, em
relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas e intervir aquelas que estejam devidamente creden-
ciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar às 15 horas do dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, na sede
da entidade indicada no n.º 1.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total da adjudi-
cação.

9 � O modo de retribuição da presente empreitada, nos termos
da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, é por série de preços, e a modalidade de pagamento é de
acordo com o n.º 4 do artigo 17.º do mesmo diploma.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente, em regime de
responsabilidade solidária, na modalidade de consórcio, tendo em vista
a celebração de contrato, nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes possuidores de certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas de:

a.1) 1.ª, 4.ª, 6.ª, 8.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e da
classe correspondente ao valor da proposta;

a.2) 2.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 6.ª categoria e da
classe correspondente ao valor da proposta,

nos termos da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com a alteração
introduzida pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiro aprovado nos termos
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Precedendo à análise das propostas apresentadas a concurso,
será, em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira, económi-
ca e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra
estabelecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço. Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de
igualdade, sendo então analisadas as propostas por eles apresenta-
das. A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais
vantajosa, nos termos do artigo 105.º do citado diploma legal, aten-
dendo-se aos seguintes factores e subfactores de apreciação das pro-
postas e respectiva ponderação, por ordem decrescente da sua im-
portância:

a) Valia técnica da proposta (factor de ponderação 30%):

Processos construtivos adoptados e meios disponíveis
(15%);

Adequabilidade do programa de trabalhos às condições lo-
cais (15%);

b) Custo (factor de ponderação 30%):

Preço total (15%);
Credibilidade e coerência dos preços unitários (10%);
Preços horários para equipamento e mão-de-obra (5%);

c) Cumprimento do prazo (factor de ponderação 30%):

Planeamento geral da obra (15%);
Afectação dos meios humanos e materiais e sua adequação

ao tipo e importância da obra (10%);
Prazo global (5%).

d) Garantia de boa execução (10%).

14 � Não são admitidas variantes.
15 � Este anúncio não foi previamente publicado no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias.
16 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do

Diário da República.

19 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
dos Santos Tuta. 4-1-7582

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Anúncio
Concurso público para a arrematação da empreitada de

execução de creche, jardim-de-infância e ATL do Bairro
dos Arcos (Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � Empreitada a adjudicar pela Câmara Municipal de Óbidos,
Largo de São Pedro, 2510-086 Óbidos (telefone: 262955000; fax:
262955001).



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 152 � 4 de Julho de 200014 074

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 � Óbidos.
b) Designação da empreitada � creche, jardim-de-infância e ATL

do Bairro dos Arcos.
Natureza da obra � construção civil e arranjos exteriores.
Características gerais da obra � estrutura de betão armado, alve-

narias, rede de águas e esgotos, infra-estruturas eléctricas, telefones,
gás, aquecimento.

Preço base do concurso, excluindo o IVA � 63 295 953$ (315 719
euros).

c) A empreitada será adjudicada na globalidade.
4 � Prazo máximo de execução da obra � 360 dias seguidos após

a consignação da empreitada.
5 � a) O processo de concurso e os documentos complementa-

res poderão ser consultados na Secção de Obras e Urbanismo da
Câmara Municipal de Óbidos, sita no Largo de São Pedro, 2510-
-086 Óbidos, ou no Gabinete de Apoio Técnico das Caldas da Rai-
nha, sito na Rua de Camões, 85, 2500-174 Caldas da Rainha, no
horário normal de expediente.

O processo pode ser solicitado no Gabinete de Apoio Técnico das
Caldas da Rainha, Rua de Camões, 85, 2500-174 Caldas da Rainha,
no horário normal de expediente, até ao 10.º dia anterior ao termo
do prazo da entrega das propostas.

b) Montante a pagar pelos concorrentes para aquisição do pro-
cesso:

Programa de concurso e caderno de encargos � 10 000$;
Medições � 5000$;
Peças desenhadas � 25 000$;
Total do projecto � 40 000$.

A este valor acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.
Modalidade de pagamento � em numerário, cheque ou vale de

correio.
6 � a) Prazo de entrega das propostas � as propostas serão

entregues até às 16 horas do dia 4 de Agosto do ano de 2000.
b) As propostas deverão ser enviadas por correio, registadas e com

aviso de recepção, para a morada referida da entidade adjudicatária,
ou entregues, contra recibo, na Secção Central da Câmara Munici-
pal de Óbidos, 2510-086 Óbidos.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, tendo em atenção o
artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições
do concurso.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso os repre-
sentantes das firmas concorrentes devidamente credenciados.

b) O acto público de concurso terá lugar no edifício dos Paços do
Município de Óbidos, pelas 14 horas do 1.º dia útil seguinte ao limi-
te do prazo estabelecido para a entrega das propostas.

8 � A caução só será exigível ao concorrente a quem for adjudi-
cada a obra, devendo ser apresentada aquando da realização do con-
trato, e será de 5% do valor da adjudicação e nas modalidades que a
lei prevê.

9 � A empreitada é por série de preços. A obra é suportada pelo
orçamento camarário. Os pagamentos serão efectuados por medi-
ção mensal dos trabalhos realizados.

10 � Serão admitidos agrupamentos de empresas, associando-se
estes, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na moda-
lidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Ju-
lho, e o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99.

11 � Natureza e classificação das autorizações exigidas:

a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguin-
tes autorizações:

1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, da classe corres-
pondente ao valor da proposta;

b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março (quando tal se aplique).

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias contados
da data do acto público do concurso, considerando-se prorroga-
dos por mais 44 dias caso os concorrentes nada expressem em
contrário.

13 � Dever-se-á seguir, na apreciação das propostas, o disposto
no Despacho MOPTC n.º 63/94-XII, do Ministério das Obras Públi-
cas, Transportes e Comunicações, publicado no Diário da Repúbli-
ca, 2.ª série, de 17 de Janeiro de 1995, e o Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

A aptidão dos concorrentes terá como base a capacidade econó-
mica, financeira e técnica e o currículo do concorrente em obras
similares à posta a concurso, presumindo que esta capacidade existe
pela posse do certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas adequado com a obra posta a concurso.

Serão excluídos os concorrentes que não demonstrem capacidade
suficiente para a realização da obra em causa.

Os concorrentes serão escalonados segundo os critérios de apre-
ciação abaixo indicados, multiplicando-se o número de ordem de cada
um dos concorrentes pelos factores de ponderação a seguir indica-
dos:

a) Valor da proposta (5);
b) Garantia de boa execução e qualidade técnica (3);
c) Prazo de execução (2).

A adjudicação será feita ao concorrente com menor pontuação.
14 � Serão admitidas variantes e propostas condicionadas.

16 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José António
Pereira Júnior. 5-1-29 854

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Anúncio n.º 81

Concurso público para adjudicação da empreitada
de construção da ponte sobre a ribeira do Seixe

1 � A adjudicar pela Câmara Municipal de Odemira, Praça da
República, 7630 Odemira (telefone: 283327621; fax: 283327323).

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 � o local da obra situa-se na ribeira do
Seixe, de acordo com a implantação indicada nas peças desenhadas
do projecto.

b) A empreitada compreende:

A construção da ponte em betão armado, incluindo a sua pavi-
mentação e ligação às estradas municipais;

A Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA)
é a seguinte: subcategoria 45.21.21 � trabalhos de constru-
ção geral de pontes e viadutos;

O preço base do concurso é de 82 563 900$, excluído o IVA.

c) A empreitada refere-se à execução da totalidade dos trabalhos
previstos no projecto e caderno de encargos.

4 � O prazo de execução da obra é de 300 dias seguidos (incluin-
do sábados, domingos e feriados).

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
poderão ser examinados na Divisão de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Odemira, Praça da República, 7630 Odemira (telefo-
ne: 283327621; fax: 283327323), desde a data da publicação do
respectivo anúncio no Diário da República até ao dia e hora do
acto público do concurso, nas horas de expediente (das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

Podem ser solicitadas cópias autenticadas da documentação até
ao 15.º dia após a publicação deste anúncio no Diário da Repú-
blica.

O fornecimento das cópias autenticadas atrás mencionadas será
efectuado, no prazo de cinco dias úteis após a recepção do respec-
tivo pedido, na Divisão de Obras Municipais da Câmara Municipal
de Odemira, Praça da República, 7630 Odemira.

b) O fornecimento das referidas cópias será efectuado mediante o
pagamento prévio de 25 000$.

6 � As propostas e documentos deverão ser entregues ou envia-
dos pelo correio:

a) Até às 17 horas do 30.º dia seguido (incluindo sábados, do-
mingos e feriados) subsequente à data da publicação deste
anúncio no Diário da República;

b) Para a Divisão de Obras Municipais da Câmara Municipal de
Odemira, Praça da República, 7630 Odemira;

c) Sendo todos redigidos em língua portuguesa ou, no caso de
concorrentes estrangeiros, todos os documentos que pela sua
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natureza sejam redigidos noutra língua deverão ser acompa-
nhados de tradução devidamente legalizada.

7 � a) Serão autorizados a intervir no acto público do concurso
os concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme o n.º 5.2
do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do 1.º dia
útil subsequente à data limite da entrega das propostas, na sala de
sessões da Câmara Municipal de Odemira, Praça da República, 7630
Odemira.

8 � A caução a exigir para a garantia do contrato é de 5 % do
valor da adjudicação, nos termos dos artigos 113.º e 114.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por série de preços e o pagamento será
efectuado por verbas previstas no orçamento do ano de 1999, na
rubrica 03.09.04.26, e ainda no plano de actividades do ano de
2000.

10 � Caso a adjudicação da empreitada venha a ser efectuada a
um agrupamento de empresas, antes da celebração do contrato estas
terão de associar-se em consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária, de acordo com o estabelecido em vigor e que ve-
nha a ser aceite pelo dono da obra.

11 � Para ser admitido ao concurso é necessário:

a) Ser titular de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as seguin-
tes autorizações:

1) Da 6.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da sua proposta;

2) Da 3.ª subcategoria da 6.ª categoria e das classes cor-
respondentes aos valores dos trabalhos especializados,
consoante a parte que cada um deles cabe na propos-
ta. Caso o concorrente não disponha destas autori-
zações, poderá recorrer à faculdade conferida na
alínea c);

b) Transitoriamente é admitida a apresentação de alvará de
empreiteiro de obras públicas, emitido ao abrigo do Decre-
to-Lei n.º 100/88, de 23 de Março, e com as correspondên-
cias equivalentes às autorizações e classes definidas na
alínea anterior, e nos termos das Portarias n.os 412-G/99 e
412-I/99, de 4 de Junho, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto;

c) Caso o concorrente não disponha da autorização exigida na
alínea a), 2), indicará, em documento anexo à proposta, os
subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais
ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos
que lhe respeitam;

d) No caso da alínea anterior, terão igualmente que ser anexa-
das à proposta as declarações de compromisso subscritas pelo
concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das quais
conste o nome destes, o seu endereço, a titularidade do alvará
contendo as autorizações exigidas no concurso e o valor total
dos trabalhos a que respeitam;

e) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação ou correspondente alvará de empreiteiro de obras pú-
blicas que apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao
espaço económico europeu serão admitidos nos termos pre-
vistos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

f) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção ou correspondente alvará de empreiteiro de obras públi-
cas ou que não apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados serão admitidos nos ter-
mos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

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

13 � Nos termos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, os concorrentes serão submetidos a uma avalia-
ção da sua capacidade económica, financeira e técnica, sendo exclu-
ídos os que não demonstrem aptidão para a execução da obra posta
a concurso.

Nos termos do disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, a adjudicação será feita à proposta economica-

mente mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores de aprecia-
ção e respectiva ponderação:

1) Garantia de boa execução e qualidade técnica no cumprimento
do projecto e caderno de encargos � 45%;

2) Condições mais vantajosas do valor da proposta e dos pre-
ços unitários � 35%;

3) Garantia de cumprimento do prazo de execução da emprei-
tada � 20%.

14 � Não são aceites variantes ao projecto posto a concurso.

8 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho. 10-1-98 916

Anúncio n.º 86/2000

Concurso público internacional para fornecimento, mon-
tagem e instalação de unidades de produção de ener-
gia fotovoltaica para montes dispersos e isolados do
concelho de Odemira.

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de
Odemira, Serviço de Aprovisionamento, Praça da República, 7630
Odemira (telefones: 283320900/12; telefax: 283327323).

2 � a) A esta aquisição corresponde a categoria 40.10.1 e subca-
tegoria 40.10.10, conforme a Classificação Estatística de Produtos
por Actividade (CPA), 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 de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16
de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998.

b) Fornecimento, montagem e instalação de 137 unidades de pro-
dução de energia fotovoltaica para montes dispersos e isolados do
concelho de Odemira, conforme descrito na parte II do caderno de
encargos.

3 � Local de entrega dos bens � o local de entrega dos bens
objecto do contrato é em diversas freguesias do concelho, nomea-
damente:

26 montes na freguesia de Luzianes-Gare;
23 montes na freguesia de Relíquias;
19 montes na freguesia de Sabóia;
6 montes na freguesia de Salvador;
22 montes na freguesia de Santa Clara-a-Velha;
5 montes na freguesia de Santa Maria;
3 montes na freguesia de São Luís;
18 montes na freguesia de São Martinho;
10 montes na freguesia de São Teotónio;
5 montes na freguesia de Vila Nova de Milfontes.

4 � Prazo de entrega e execução dos bens � o prazo máximo de
fornecimento e montagem será de três meses após o visto do Tri-
bunal de Contas.

5 � As propostas dos concorrentes não podem referir-se apenas
a parte dos bens objecto do concurso.

6 � Não são admitidas propostas variantes nem alterações às
cláusulas do caderno de encargos e do programa de concurso.

7 � a) O processo de concurso pode ser consultado na Secção de
Aprovisionamento da Câmara Municipal de Odemira, Praça da Re-
pública, 7630 Odemira, durante as horas normais de expediente (das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30
minutos), desde o dia da primeira publicação do anúncio até ao dia
e hora do acto público.

b) Podem ser solicitadas cópias do processo à Secção de Aprovi-
sionamento desde o dia da primeira publicação deste anúncio e até
à data limite para a entrega das propostas.

c) O preço do processo é de 10 000$, IVA incluído, a pagar em
dinheiro ou em cheque passado a favor da Câmara Municipal de
Odemira.

8 � a) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, devem ser entregues pelos concorrentes ou seus representan-
tes no endereço indicado no n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e aviso de recepção.

b) Data limite da apresentação das propostas � até às 17 horas
do 52.º dia a contar da data do envio do anúncio para publicação
no Diário da República e no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias.
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c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

9 � As propostas serão abertas pelas 15 horas do 1.º dia útil a
seguir à data limite para a entrega das propostas, na morada indi-
cada no n.º 1, podendo assistir a esse acto os concorrentes ou as
pessoas credenciadas para o efeito.

10 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo-se aos seguintes critérios, por ordem decres-
cente da sua importância:

Características técnicas do equipamento proposto � 0,50;
Preço (atendendo a eventuais descontos) � 0,40;
Prazo de fornecimento e execução � 0,025;
Garantia � 0,025;
Assistência técnica pós-venda � 0,025;
Condições de pagamento � 0,025.

11 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo mínimo de 60 dias contados a partir da data limite
para a sua entrega, considerando-se tacitamente prorrogado se os
concorrentes nada requererem em contrário.

12 � A Câmara Municipal de Odemira reserva-se o direito
de não adjudicar o fornecimento dos bens postos a concurso a
nenhum dos concorrentes, de acordo com o artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, sendo neste caso o con-
curso nulo.

13 � Para ser admitido ao concurso não é obrigatório consti-
tuir caução na fase de apresentação das propostas. O concorren-
te a quem for adjudicado os bens deverá apresentar, antes da as-
sinatura do contrato, uma caução igual a 5% do valor total da
adjudicação.

14 � Não foi publicado anúncio indicativo.
15 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-

blica e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 19 de
Junho de 2000.

19 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Camilo Coelho. 10-1-98 915

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FRADES

Convite/anúncio

1 � Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Largo do Dr. Joa-
quim de Almeida (telefone: 232760300; telefax: 232761727.

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

3 � a) Local da execução � Pinheiro de Lafões, Oliveira de
Frades.

b) Designação da empreitada � construção de seis fogos de habi-
tação social de Pinheiro de Lafões � II fase. Compreende trabalhos
de estrutura � betão armado, arquitectura, saneamento, abaste-
cimento de água, ventilações, electricidade, infra-estruturas telefó-
nicas, trabalhos iniciais, movimento de terras, rede de saneamento/
águas residuais. O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 42
813 621$.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 12 meses.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos no serviço da Repartição de Obras
da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, sito no Largo do Dr.
Joaquim de Almeida, nos dias úteis da semana, das 9 horas às 12
horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas.

b) Pode ser examinado ou solicitadas cópias autênticas do pro-
cesso de concurso e da documentação até 10 dias antes da data limi-
te do concurso, com o pagamento prévio de 25 000$ (IVA incluí-
do), para todas as peças patentes a concurso.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas
até às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia contado a partir do dia
consecutivo, incluindo sábados, domingos e feriados, a contar do
dia  seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) As propostas devem ser remetidas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues no serviço indicado no n.º 5,
alínea a).

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

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme n.º 5.2 do
programa de concurso.

b) Esse acto terá lugar no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo
para entrega das propostas, pelas 10 horas, na sala de reuniões da
Câmara Municipal de Oliveira de Frades.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor
da adjudicação e para reforço da mesma serão deduzidos 5% por cada
pagamento parcial que se efectuar.

9 � A empreitada é por preço global e as modalidades essenciais
de financiamento e pagamento são efectuadas por rubrica orçamental
da Câmara Municipal de Oliveira de Frades e financiamento pelo
Instituto de Habitação Social e o pagamento correspondente aos
autos de quantidades de trabalho, medidos mensalmente, depois de
deduzidos os descontos estabelecidos no contrato.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consórcio
externo de responsabilidade solidária.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir alvará de
empreiteiro de obras públicas e as autorizações seguintes, de acordo
com a proposta apresentada: 1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª catego-
ria, sendo que a classe do alvará deve corresponder ao valor da pro-
posta. Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da
União Europeia, nas condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, ou os concorrentes nacionais dos Estados signatári-
os do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condições de
igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos termos desse
Acordo e respectivos instrumentos de aplicação, ou os concorren-
tes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabe-
lecidos nesse Acordo.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados a
partir da data da sua abertura.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, atendendo aos seguintes critérios básicos de verifi-
cação de aptidão e de apreciação das propostas a seguir estabele-
cidos.

Verificação da aptidão � garantia de boa execução e qualidade
técnica e avaliação da aptidão dos concorrentes, tendo como base,
nomeadamente, critérios de capacidade económica, financeira e téc-
nica.

Apreciação das propostas, por ordem decrescente da sua impor-
tância:

Condições mais vantajosas de preço (50%);
Valia técnica da proposta (40%);
Condições mais vantajosas de prazo (10%).

14 � Não são admitidas variantes ao projecto base.
Este anúncio não será publicado no Jornal Oficial das Comuni-

dades Europeias.

9 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, João Carlos
Azevedo Maia. 10-1-98 918

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

Anúncio

Concurso público para construção de depósito elevado
(R3) em Azeiteira

1 � A entidade que adjudica a empreitada é a Câmara Municipal
de Penela, 3230-253 Penela (telefone: 239569114; telefax:
239569400).

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

3 � a) A empreitada será executada em Azeiteira, freguesia de
São Miguel, concelho de Penela.

b) A empreitada é designada por construção de depósito elevado
(R3) em Azeiteira.

As características gerais da obra são a construção de um reserva-
tório de água com uma célula circular de 150 m3 e respectiva câma-
ra de manobras.

O preço base do concurso (com exclusão do IVA) é de
30 000 000$.
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4 � O prazo de execução da obra é de 180 dias, contando sába-
dos, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
encontram-se patentes na Divisão Técnica de Obras e Serviços Ur-
banos da Câmara Municipal de Penela, onde podem ser examina-
dos pelos interessados, durante o horário de expediente, desde a
publicação deste anúncio até ao dia e hora do acto público do con-
curso.

Os interessados podem solicitar cópias do referido processo de
concurso. Os elementos solicitados serão fornecidos no prazo de seis
dias contados a partir da data da recepção do pedido.

b) O custo dos elementos referidos na alínea a) é de 20 000$,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e o seu pagamento será
feito em dinheiro ou cheque no acto de entrega.

6 � a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
(incluindo sábados, domingos e feriados) contado a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário da Repú-
blica.

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

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
serão redigidas em língua portuguesa, tendo em consideração, relati-
vamente aos documentos, o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso os concor-
rentes ou seus representantes legais devidamente identificados e
credenciados para o acto.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 15 horas do 1.º dia
útil posterior à data limite para entrega das propostas, no Salão Nobre
dos Paços do Município da Câmara Municipal de Penela.

8 � O concorrente a quem haja sido adjudicada a obra deverá
prestar, dentro do prazo e formas legais, a caução correspondente a
5% do preço total do contrato.

9 � A empreitada é por série de preços. Os pagamentos ao em-
preiteiro serão efectuados de acordo com o estipulado nos arti-
gos 202.º e seguintes, integrados no título IV, do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

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

11 � a) Podem apresentar proposta os concorrentes titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas corres-
pondente às 1.ª, 5.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, 9.ª e
10.ª subcategorias da 3.ª categoria, 2.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª sub-
categorias da 6.ª categoria e das classes correspondentes ao valor da
sua proposta.

b) Os concorrentes podem apresentar certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros de obras públicas aprovados nos termos
do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Os concorrentes não detentores de certificados de classificação
de empreiteiros de obras públicas ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados farão prova
da sua identidade e das qualificações legais através do comprovativo
do disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

d) São excluídos os concorrentes que se encontrem em qualquer
das situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

12 � A proposta é válida durante 66 dias a contar da data do
acto público do concurso.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação,
de acordo com o disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, são, por ordem decrescente de importância, os se-
guintes:

a) Valor técnico da proposta (G);
b) Preço (P);
c) Prazo máximo de construção (T),

e de acordo com a expressão:

NF = 0.4G + 0.35P + 0.25T

14 � Não é permitida a apresentação de variantes ao projecto.
15 � Não existem informações adicionais a fornecer.

15 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Antunes. 5-1-29 856

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Torres Novas, com endereço na Rua
do General António César de Vasconcelos Correia, 2350-421 Tor-
res Novas (telefone: 249819430; fax: 249811780).

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

3 � a) Local da execução � Casal da Pinheira, Torres Novas.
b):

I) Designação da empreitada � saneamento do Casal da
Pinheira;

II) Natureza e extensão dos trabalhos � os constantes no pro-
jecto, caderno de encargos e mapa de medições;

III) Características gerais da obra � trabalhos de movimentos
de terras em valas, execução de redes de esgotos e de águas,
execução de pavimentos betuminosos e duas estações eleva-
tórias de esgoto, incluindo os trabalhos de construção civil e
fornecimento e montagem de equipamentos electro-
mecânicos;

IV) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 93 663 260$.

c) A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a
concurso.

4 � O prazo de execução da obra é, no máximo, de 270 dias.
5 � a):

I) O processo do concurso e documentos complementares po-
dem ser examinados no Departamento de Obras e Serviços
Urbanos da Câmara Municipal de Torres Novas e pedidos
no GAT � Gabinete de Apoio Técnico, na Rua dos Anjos,
10, 2350-676 Torres Novas (telefone: 249812037), nos dias
úteis, no horário das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos;

II) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e da
documentação até ao 10.º dia a contar da publicação no Diário
da República.

b) Com o pagamento de 15 000$ ou de 20 000$, para toda a
documentação, a levantar no GAT ou a enviar aos interessados,
respectivamente. O pedido de fornecimento do processo de concurso
deverá ser acompanhado do valor respectivo para a modalidade es-
colhida, sem o que não será aceite. Quando o processo for enviado
a pedido dos interessados, não será da responsabilidade desta Câmara
Municipal o extravio ou o atraso dos mesmos.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diário
da República, na secretaria da Câmara Municipal de Torres Novas,
com o endereço referido no n.º 1.

b) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme n.º 5.2 do
programa do concurso.

b) Esse acto terá lugar no 1.º dia útil que se seguir ao termo do
prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, na sala das ses-
sões da Câmara Municipal de Torres Novas.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor
da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são, respectivamente, o or-
çamento anual desta autarquia e os autos de medição de trabalho
mensal, em que a medição será conforme o n.º 2.2 do caderno de
encargos.

10 � Os concorrentes podem candidatar-se em nome individual
ou consórcio, de acordo com a legislação específica.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário:

a) Possuir certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas e autorizações com as seguintes características: 9.ª
subcategoria da 3.ª categoria e classe correspondente ao valor
global da proposta, bem como 1.ª subcategoria da 1.ª cate-
goria, 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, 10.ª subcategoria da
3.ª categoria e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria e classes
correspondentes às partes da obra respectiva, nos termos
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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;

b) Se for o caso, certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
sua abertura.

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

Valor técnico � 45%;
Preço � 35%;
Prazo de execução � 20%.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.

19 de Junho de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Paulo Ramos Ferreira. 10-1-98 925

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Anúncio n.º 81/2000

Concurso público (nos termos do artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, na sua actual
redacção).

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Torres Vedras,
Avenida de 5 de Outubro, 2560-270 Torres Vedras (telefone:
261310424; fax: 261320716).

2 � Modalidade do concurso � público, nos termos do ar-
tigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, na sua actual
redacção.

3 � a) Local da execução � Parque Verde da Várzea, na cidade
de Torres Vedras.

b1) Designação da empreitada � concepção/construção de um
polidesportivo descoberto, bancadas, balneários e anfiteatro.

b2) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � elaboração do projecto de execução, construção do campo
de jogos e bancadas em betão, vedações, iluminação e balneários,
com base no estudo prévio apresentado a concurso.

b3) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 40 000 000$.
c) A empreitada refere-se à elaboração do projecto e execução da

totalidade da obra.
d) A empreitada refere-se à concepção e construção dos equipa-

mentos acima referidos.
4 � O prazo global de execução da obra será de 120 dias de ca-

lendário, incluindo a fase de projecto, a qual não deverá ultrapassar
os 45 dias.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementares
encontram-se patentes na Câmara Municipal de Torres Vedras, na
Secção de Aprovisionamento e Armazém, Avenida de 5 de Outubro,
2560-270 Torres Vedras, onde podem ser examinados durante as
horas normais de expediente (de segunda-feira a sexta-feira, das 9
às 16 horas), desde a data do respectivo anúncio até ao dia e hora
do acto público do concurso.

b) Desde que solicitadas à Secção de Aprovisionamento e Arma-
zém (telefone: 261310424; fax: 261320716) até ao limite dos dois
primeiros terços do prazo do concurso, os interessados poderão obter
cópias autênticas do processo de concurso no prazo de cinco dias
úteis contados a partir da data de recepção do respectivo pedido
escrito.

c) O processo será fornecido mediante o pagamento prévio
da quantia de 7500$, acrescidos do IVA, em dinheiro, cheque ou
vale de correio. Os cheques ou vales de correio devem ser emi-
tidos à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Torres
Vedras.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do dia 22 de Agosto de 2000.

b) As propostas poderão ser entregues, contra recibo, ou remeti-
das pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a Secção
de Expediente Geral e Arquivo da Câmara Municipal de Torres
Vedras, na morada indicada no n.º 1.

c) A proposta e os documentos que a instruem, bem como os
documentos de habilitação, deverão ser redigidos em língua portu-
guesa, nos termos do n.º 1 do artigo 71.º e artigos 72.º e 73.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, na sua actual redacção.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme n.º 5.2 do
programa do concurso.

b) Esse acto terá lugar no auditório da Câmara Municipal de Torres
Vedras, na morada indicada no n.º 1, e realizar-se-á pelas 14 horas
e 30 minutos do dia 23 de Agosto de 2000.

8 � A caução exigida, em caso de adjudicação, é de 5 % do valor
da adjudicação, podendo ser prestada por depósito em dinheiro ou
em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia
bancária, ou ainda por seguro-caução.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, na sua actual redacção,
sendo que o financiamento terá como fonte o orçamento do muni-
cípio. Os pagamentos serão mensais e terão por base os autos de
medição do trabalho efectuado.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir certi-
ficado de classificação de empreiteiro de obras públicas e as autori-
zações seguintes, de acordo com a proposta apresentada:

Das 1.ª, 5.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria e da clas-
se correspondente ao valor total da proposta;

Das 1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor dos respectivos trabalhos especializados
que lhe respeitem, consoante a parte que a cada um desses
trabalhos cabe na proposta e que será indicada em documen-
to anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida na alínea b).

b) Caso o concorrente não disponha dos certificados ou alva-
rás exigidos, indicará, em documento anexo à proposta, os su-
bempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará
vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhes
respeitem.

c) Quando necessário, documentos ou certificado de inscrição
em lista de empreiteiros, nos termos previstos nos artigos 67.º
e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, na sua actual re-
dacção.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias
contados da sua abertura.

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

Preço da proposta � 40%;
Qualidade técnica da proposta � 35%;
Prazo global de execução (projecto e construção) � 25%.

A adjudicação será feita ao concorrente cuja proposta seja consi-
derada economicamente mais vantajosa após a aplicação da ponde-
ração acima referida.

14 � Não são permitidas variantes.
15 � a) São admitidas propostas condicionadas que envolvam

alterações ao prazo.
b) As quantidades de trabalho a elaborar para apresentação dos

preços unitários são da responsabilidade do concorrente.
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

13 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Jacinto Antó-
nio Franco Leandro. 03-1-030 447

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Anúncio de concurso de empreitadas
de obras públicas (modelo n.º 2)

Concurso público n.º 24/00-DFSU/DGFE (artigo 80.º)

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
Praça de D. Afonso de Albuquerque, 5, 2600 Vila Franca de Xira
(telefones: 263276031/5; telefax: 263271510).

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

3 � a) Local de execução � freguesias de Alhandra e São João
dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira.

b1) Designação da empreitada � beneficiação e alargamento da
EN 248-3 (entre o entroncamento com a EN 10 até ao entronca-
mento com a EN 10-6) � Alhandra, São João dos Montes.
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b2) Natureza, extensão dos trabalhos e sua descrição � benefi-
ciação e alargamento de um troço da via numa extensão de cerca de
5,2 km, e inclui trabalhos diversos de terraplenagem, drenagem,
pavimentação, obras acessórias, sinalização e segurança, alargamen-
to de pontões e muro de suporte, de acordo com os diversos projec-
tos de especialidade.

b3) Preço base do concurso, com exclusão do IVA � o preço
base do concurso é de 230 000 000$.

c) A empreitada é arrematada na globalidade, conforme indicação
do projecto.

d) Objecto da empreitada � a empreitada será executada com base
nos elementos escritos e desenhados do projecto de execução e no
caderno de encargos fornecidos pelo dono da obra (entidade
adjudicante), de acordo com o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da em-
preitada é de 240 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, a
contar da data da consignação dos trabalhos.

5 � a) Consulta e pedidos de documentos � o processo de con-
curso poderá ser examinado todos os dias úteis, e durante as horas
normais de expediente, nos serviços: secretaria do Departamento
de Fomento e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Vila Fran-
ca de Xira, na Avenida de Pedro Victor, 5, adquirindo cópias auten-
ticadas do processo nos serviços acima referidos da Câmara Munici-
pal de Vila Franca de Xira, na morada acima indicada, durante as
horas normais de expediente.

b) Data limite para consulta e pedidos de documentos � podem
ser solicitadas cópias autenticadas até seis dias antes da data limite
para a entrega das propostas.

c) Fornecimento do processo de concurso e documentos com-
plementares � o valor global do processo é de 48 675$, com
exclusão do IVA, a pagar em numerário ou cheque visado passa-
do a favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas � as
propostas terão de dar entrada até às 17 horas do 30.º dia contado
a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da
República.

b) Local de entrega das propostas � as propostas serão entregues
nos serviços do Departamento de Fomento e Serviços Urbanos da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Avenida de Pedro Victor,
5, 2600 Vila Franca de Xira, contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção.

c) Só serão admitidas a concurso as propostas redigidas em
língua portuguesa, devendo os documentos que as instruem, quan-
do não redigidos em português, serem acompanhados de tradu-
ção legalizada (artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março).

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

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do 1.º dia
útil seguinte ao da entrega das propostas, na sala de reuniões do
Departamento de Fomento e Serviços Urbanos, Avenida de Pedro
Victor, 5.

8 � Cauções e garantias � para admissão ao concurso não é
exigida caução. Posteriormente, o concorrente cuja proposta haja
sido escolhida ficará obrigado a prestar caução no valor de 5% do
contrato a celebrar.

9 � Tipo de empreitada, de financiamento e de pagamento � a
empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira e receitas da Direcção-Geral da Admi-
nistração Local, nos termos do acordo de colaboração celebrado para
o efeito.

O pagamento ao empreiteiro será feito mediante a elaboração de
autos de vistoria e medição de trabalhos executados e de acordo com
os artigos 202.º a 208.º, inclusive, e 212.º do Decreto-Lei 59/99, de
2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação ou agrupamento de em-
presas concorrentes � poderão concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente
numa única identidade, nos termos do disposto no artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sob a forma de agrupamento
complementar de empresas (ACE) ou consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária.

Todas as empresas concorrentes em nome individual ou em as-
sociação são obrigadas à posse das condições legais para o exer-
cício da actividade de empreiteiro de obras públicas, de acordo

com o disposto na redacção do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de
Março.

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 deva preen-
cher, designadamente:

a) Os concorrentes deverão ser detentores do certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas da:

3.ª categoria � empreiteiro geral de estradas, e da classe
correspondente ao valor global da proposta;

8.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe
respeitam;

9.ª subcategoria da 6.ª categoria e da classe correspondente
ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam.

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

13 � Critério de adjudicação da empreitada � o critério no qual
se baseia a adjudicação é o da proposta economicamente mais van-
tajosa. São os seguintes os factores de apreciação da proposta e
respectiva ponderação:

Condições mais vantajosas de preço � (0 a 100 pontos) × 45%;
Valor técnico � (0 a 100 pontos) × 40%;
Condições mais vantajosas de prazos de execução � (0 a 100

pontos) × 15%.

14 � Não é permitida a apresentação de variantes ao projecto de
execução patenteado a concurso.

15 � Outras informações.
16 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias � não aplicável.
17 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofici-

al das Comunidades Europeias � não aplicável.
18 � Indicação de que o contrato se encontra abrangido pelo

Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Co-
mércio � não é o caso.

O Vereador da Câmara, Manuel Simões Luís. 03-1-030 449

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Concurso público � Pré-Primária de Riba de Ave

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Praça de Álvaro Marques, 4760 Vila Nova de
Famalicão (telefone: 252320900; fax: 252323751).

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 � Vila Nova de Famalicão, Avenida
de 25 de Abril.

b) Designação da empreitada � Pré-Primária de Riba de Ave.
A empreitada consiste, no seu essencial, em construção civil,

carpintaria, pintura e electricidade.
A estimativa para o concurso é de 53 782 006$, IVA não incluído.
4 � O prazo de execução é de 210 dias (incluindo sábados, do-

mingos e feriados).
5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na secretaria

do Departamento de Obras Municipais, sito na Avenida de 25 de
Abril (oficinas gerais), 4760 Vila Nova de Famalicão (telefone:
252320900; fax: 252312589), onde pode ser examinado de segun-
da-feira a quinta-feira, das 9 às 18 horas, e à sexta-feira, das 9 às 12
horas.

O processo do concurso pode ser adquirido no serviço anterior,
dentro do mesmo horário.

O pedido de aquisição de cópias do processo de concurso pode ser
efectuado até oito dias antes do termo do prazo para apresentação
das propostas.

b) O custo do processo de concurso é de 30 000$, acrescido do
imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, sendo a
sua entrega efectuada no prazo máximo de seis dias úteis a contar
da data de recepção do pedido escrito. O pagamento deve ser efec-
tuado em cheque cruzado passado à ordem do tesoureiro da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão.
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6 � a) As propostas deverão dar entrada até às 11 horas do 30.º
dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio
Diário da República (incluindo sábados, domingos e feriados).

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no local indica-
do no n.º 5, alínea a).

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa. Os
documentos que as acompanham deverão também ser redigidos em
língua portuguesa ou acompanhados de tradução legalizada ou 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 todas as pessoas interessa-
das e intervir as que para o efeito estiverem devidamente credencia-
das.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia
útil imediato à data limite para a entrega das propostas, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

8 � Não é exigida a prestação de caução provisória. O concor-
rente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução de
valor correspondente a 5% do preço total da adjudicação.

9 � A empreitada é por preço global e será financiada pela dota-
ção do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão. Os pagamentos serão efectuados por autos
de medição mensais.

10 � Caso a adjudicação da empreitada seja feita a um agrupa-
mento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de única entidade ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo
em vista a celebração do contrato.

11 � a) Serão admitidos os concorrentes titulares de certificados
de classificação de empreiteiros de obras públicas, emitidos pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário, detentores das 1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, das
classes correspondentes ao valor dos trabalhos a que dizem respeito,
de acordo com as Portarias n.os 412-G/99 e 412-I/99, de 4 de Ju-
nho.

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

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data do acto público
do concurso, de acordo com o estipulado no artigo 104.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � a) A avaliação da capacidade económica, financeira e téc-
nica dos concorrentes far-se-á de acordo com o cumprimento das
seguintes fases:

1) Para a avaliação económica e financeira dos concorrentes
serão usados os índices descritos no ponto 19.1 do progra-
ma de concurso, sendo a pontuação final obtida pela média
aritmética dos valores obtidos para cada índice. Os concor-
rentes que tiverem pontuação inferior a 6 valores serão con-
siderados não aptos para a realização da obra e as suas pro-
postas serão por tal facto excluídas;

2) Serão considerados como não tendo aptidão técnica para a
execução da obra as empresas que não verifiquem cumulati-
vamente os parâmetros seguidamente descritos, sendo por
isso excluídas:

Os concorrentes deverão apresentar relação das obras
públicas adjudicadas ou em curso nos últimos três
anos, com a indicação das datas e valores da adjudica-
ção, da sua localização, dos prazos fixados para a sua
conclusão e com identificação das entidades
adjudicantes;

Deverão ainda apresentar duas certidões abonatórias pas-
sadas pelo dono da obra, onde constem os dados anteri-
ormente referidos de três obras similares executadas nos
últimos três anos. O valor de uma das obras deverá ser
superior a 70% do preço base do concurso e as restan-
tes superiores a 40%.

b) Os critérios básicos de apreciação das propostas são os estabe-
lecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
atendendo-se para a proposta mais vantajosa os seguintes factores e
subfactores, por ordem decrescente da sua importância:

Preço (60%);
Valia técnica da proposta (40%):

a) Memória descritiva e justificativa (55%);
b) Programa de trabalhos (40%):

Plano de trabalhos (30%);

Meios humanos a afectar à obra (35%);
Meios materiais a afectar à obra (35%);

c) Nota justificativa do preço proposto (5%).

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.

23 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Agostinho Pei-
xoto Fernandes. 10-1-98 927

ENTIDADES PARTICULARES

COOPERATIVA DE S. PEDRO

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
de execução de aquecimento nas novas instalações

1 � Nome e endereço da entidade que adjudica a empreitada �
Cooperativa de S. Pedro � Educação e Reabilitação de Cidadãos com
Deficiência, Quinta da Ponte, 2745-476 Barcarena (telefone:
214217975; fax: 214211441).

2 � O concurso é público.
3 � a) Local de execução � Barcarena.
b) Designação da empreitada � execução de aquecimento nas

novas instalações da Cooperativa de S. Pedro.
c) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada consiste na

execução das infra-estruturas de aquecimento em sete edifícios.
d) Preço base do concurso � 38 800 000$, IVA excluído.
4 � O prazo de execução da obra será de seis meses a partir da

data da primeira consignação parcial.
5 � a) O processo do concurso encontra-se patente nas instala-

ções da Cooperativa de S. Pedro, na Quinta da Ponte, em Barca-
rena, onde pode ser examinado pelos interessados nos dias úteis, das
10 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às
16 horas e 30 minutos, desde a data de envio para publicação do
presente anúncio no Diário da República até ao dia e hora do acto
público do concurso.

b) Os interessados poderão obter cópias do original do processo
do concurso na Cooperativa de S. Pedro, Quinta da Ponte, em
Barcarena.

6 � a) As propostas poderão ser enviadas por correio (CTT),
sob registo e aviso de recepção, ou entregues em mão, contra reci-
bo, nas instalações da Cooperativa S. Pedro, na Quinta da Ponte,
2745-476 Barcarena, até às 16 horas do 30.º dia útil a contar do dia
seguinte à publicação do presente anúncio no Diário da República.

b) Se o envio da proposta for feito por correio, o concorrente será
o único responsável por qualquer atraso verificado, não podendo apre-
sentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada da proposta se
verificar depois de esgotado o prazo de entrega das propostas.

c) As propostas serão dactilografadas em papel de formato A4 e
redigidas em língua portuguesa ou, no caso de o não serem, serão
acompanhadas da tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efei-
tos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Só podem intervir no acto público de abertura das pro-
postas as pessoas que para o efeito estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes.

b) O acto público do concurso decorrerá na primeira quarta-feira
seguinte ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10
horas, nas instalações da Cooperativa de S. Pedro, na Quinta da
Ponte, 2745-476 Barcarena.

8 � O adjudicatário garantirá, por caução de 5% do preço total
da adjudicação, sem IVA, o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com a celebração do contrato da empreitada.

9 � A empreitada é segundo o regime de preço global.
10 � Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou gru-

pos de empresas que declarem a intenção de constituírem juridica-
mente uma única entidade ou um consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Os concorrentes deverão apresentar certificado de emprei-
teiro de classe compatível com a proposta apresentada.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias contados a partir
da data do acto público do concurso. Se necessário, este prazo con-
siderar-se-á prorrogado, por consentimento tácito dos concorrentes
que nada requeiram em contrário, por mais 44 dias.
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13 � Nos critérios de apreciação das propostas para a escolha da
mais vantajosa ter-se-á em consideração os seguintes factores: ca-
pacidade financeira, capacidade técnica e preço.

A capacidade financeira e técnica terão carácter eliminatório na
escolha da melhor proposta.

20 de Junho de 2000. � Pela Direcção, (Assinaturas ilegíveis.)
01-2-15 799

EDIA � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

Aviso

Concurso público internacional n.º 4/2000 � prestação de
serviços para elaboração do projecto de execução da
rede de drenagem e rede viária na freguesia da Luz.

Entidade adjudicante � EDIA � Empresa de Desenvolvimento e
Infra-Estruturas do Alqueva, S. A., com sede na Rua da Barreira, 16,
7800 Beja, Portugal (telefone: 284310400; telecópia: 284310421),
e delegação na Rua de Mértola, 92, 1.º, 7800 Beja (telefone:
284310449; telecópia: 284310449).

Avisam-se todos os interessados ao concurso público internacional
n.º 4/2000 � prestação de serviços para elaboração do projecto de
execução da rede de drenagem e rede viária na freguesia da Luz, a
que se refere o anúncio publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, série S 93, de 16 de Maio de 2000, e no Diário da
República, 3.ª série, n.º 118, de 22 de Maio de 2000, de que foram
juntos ao processo do referido concurso os esclarecimentos presta-
dos pela entidade adjudicante, os quais podem ser consultados por
todos os interessados ou levantados pelas entidades que adquiriram o
processo do referido concurso nos mesmos locais referidos no anúncio
de abertura do concurso, dentro das horas normais de expediente, até à
data limite para apresentação das propostas.

O presente aviso foi enviado nesta data para publicação no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, no Diário da República e
na imprensa.

7 de Junho de 2000. � O Coordenador dos Serviços Jurídicos,
Pedro Aires. 10-2-117 654

RECTIFICAÇÕES

ICERR � INSTITUTO PARA A CONSERVAÇÃO
E EXPLORAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA

Direcção de Estradas do Distrito de Beja

Aviso

Rectificação

Avisam-se todos os interessados no concurso público para execu-
ção da empreitada EN 2 � pavimentação entre Almodôvar e São
Brás de Alportel, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 127,
de 1 de Junho de 2000, a p. 11 748, que os n.os 6, alínea a), 7,
alínea b), 11, alínea a) e 13 passam a ter a seguinte redacção:

6 � a) Data e hora limite para apresentação das propos-
tas � as propostas podem ser entregues até às 16 horas do dia
8 de Agosto de 2000.

7 � b) Data, hora e local � o acto público do concurso terá
lugar no dia 9 de Agosto de 2000, pelas 14 horas e 30 minutos,
no local indicado no n.º 1.

11 � a) Condições mínimas � para os concorrentes estabe-
lecidos em Portugal, nos termos do estabelecido no artigo 69.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

Certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ao abri-
go 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 a
nova redacção introduzida pela Portaria n.º 660/99, de 17
de Agosto, contendo as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da sua proposta;

13.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria da classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhes digam respeito, nos termos do progra-
ma de concurso;

1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da
1.ª categoria da classe correspondente ao valor dos
trabalhos especializados que lhes digam respeito, nos
termos do programa de concurso;

1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria da classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhes digam respeito, nos termos do progra-
ma de concurso.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à
proposta mais vantajosa, determinando-se esta pela apreciação
dos factores a seguir indicados, devidamente hierarquizados se-
gundo a sua incidência na ponderação e ordenados por grau
decrescente de importância:

a) Qualidade global da proposta e sua adequação ao ob-
jecto da empreitada � 45%;

b) Preço � 45%;
c) Garantia do cumprimento do prazo � 10%.

19 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Lamas. 4-2-14 907

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Equipamento Social
e Ambiente

Direcção Regional de Urbanismo

Anúncio rectificativo

Concurso público n.º 21/2000 � correcção da ER 237
no centro de Água de Pena

Para os devidos efeitos informam-se todos os interessados de que
o concurso acima referenciado, cujo anúncio foi publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 134, de 9 de Junho de 2000, foi
objecto das seguintes rectificações:

Os n.os 4, 5, alínea a), 6, alínea a), 7, alínea b), e 13, alínea a),
do anúncio passam a ter a seguinte redacção:

4 � O prazo de execução da obra é de 300 dias seguidos após
a consignação da obra.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no Ga-
binete de Estudos e Pareceres Jurídicos, Divisão de Concursos e
Contratos (ver ponto 1), onde pode ser examinado durante as
horas de expediente desde a data do respectivo anúncio até o
dia e hora do acto público do concurso.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e ele-
mentos complementares no serviço indicado no n.º 1 até ao
dia 2 de Agosto de 2000.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 10
de Agosto de 2000, devendo ser enviadas pelo correio, sob registo
e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo.

7 � b) O acto público do concurso terá lugar na Secretaria
Regional do Equipamento Social e Ambiente, Rua do Dr. Pes-
tana Júnior, 6, Funchal, e realizar-se-á pelas 10 horas do dia
11 de Agosto de 2000.

13 � a) Qualidade técnica da proposta � 60%.

14 de Junho de 2000. � O Chefe do Gabinete, Luís Manuel dos
Santos Costa. 10-2-117 651

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Anúncio rectificativo

Concurso público internacional n.º 3/(DSFP) � 05/2000,
para a celebração de contratos de seguros � Universi-
dade de Aveiro.

Com referência ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 128, de 2 de Junho, há a fazer as seguintes rectificações, a
saber:

1) No n.º 6, onde se lê «[...] têm a seu cargo o controlo de
qualidade, bem como [...]» deve ler-se «[...] têm a seu cargo
o controlo de qualidade do serviço, bem como [...]»;
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2) Na alínea c) do n.º 12, onde se lê «[...] acompanham devem
ser redigidos em português, ou [...]» deve ler-se «[...] acom-
panham devem ser redigidas em português, ou [...]»;

3) No n.º 20, onde se lê «[...] no Serviço de Publicações Ofici-
ais da Comunidade Europeia em 19 de Maio [...]» deve ler-se
«[...] no Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades
Europeias em 19 de Maio [...]».

14 de Junho de 2000. � Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)
10-2-117 652

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Rectificação

Concurso público para o fornecimento de uma viatura e
equipamentos de deposição para o ecocentro de Abran-
tes, Gavião, Mação e Sardoal.

1 � Entidade contratante � Município de Abrantes, Rua de José
Estevam, 2200 Abrantes (telefone: 241379130; telefax: 241371661).

2 � Rectificação ao aviso enviado em 6 de Junho de 2000 para
publicação no Diário da República.

3 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues na
Câmara Municipal de Abrantes, Praça de Raimundo Soares, 2200
Abrantes, até às 17 horas do 52.º dia a contar da data da publicação
no Diário da República.

b) A abertura das propostas terá lugar no Salão Nobre do edifício
dos Paços do Concelho, às 10 horas do 53.º dia a contar da data da
publicação no Diário da República.

4 � Enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias em 19 de Junho de 2000.

5 � Enviado para publicação no Diário da República em 19 de
Junho de 2000.

19 de Junho de 2000.� O Presidente da Câmara, Nelson Augusto
Marques de Carvalho. 10-1-98 931

Rectificação

Concurso público para o fornecimento
de uma viatura SDM para os bombeiros municipais

1 � Entidade contratante � Município de Abrantes, Rua de José
Estevam, 2200 Abrantes (telefone: 241379130; telefax: 241371661).

2 � Rectificação ao aviso enviado em 9 de Junho de 2000 para
publicação no Diário da República.

3 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues na
Câmara Municipal de Abrantes, Praça de Raimundo Soares, 2200
Abrantes, até às 17 horas do 20.º dia a contar da data da publicação
no Diário da República.

b) A abertura das propostas terá lugar no Salão Nobre do edifício
dos Paços do Concelho, às 10 horas do 21.º dia a contar da data da
publicação no Diário da República.

4 � Enviado para publicação no Diário da República em 19 de
Junho de 2000.

19 de Junho de 2000.� O Presidente da Câmara, Nelson Augusto
Marques de Carvalho. 10-1-98 932

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

Aviso rectificativo

Concurso público referente à empreitada de arruamen-
tos Casalinho, Rua Pinheiro e Rua de 11 de Março

Por ter saído com inexactidão o anúncio acima referido, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 110, de 12 de Maio de
2000, procede-se à necessária rectificação, pelo que os n.os 3,
alínea a), 4, 6 e 11 passam a ter a seguinte redacção:

3 � a) Local de execução � Casalinho, freguesia e conce-
lho de Alpiarça.

4 � O prazo de execução da obra é de 120 dias, podendo os
concorrentes apresentar prazo inferior.

6 � As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas
do 15.º dia a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

11 � a) Só serão admitidos a concurso os concorrentes titu-
lares de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas, emitido pelo IMOPPI, que contenham as seguintes
autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor da proposta apresentada;

Das 4.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria e 2.ª
subcategoria da 6.ª categoria correspondentes, cada uma,
ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
proposta e que será indicada em documento anexo àquela.

b) A titularidade dos certificados previstos no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, prova-se pela cópia do
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas emi-
tido pelo IMOPPI.

Enviado para publicação no Diário da República em 5 de Junho
de 2000.

5 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim Rosa
do Céu. 10-1-98 896

CÂMARA MUNICIPAL DE VOUZELA

Rectificação

Concurso público para execução da empreitada
de abastecimento de água a Ventosa

O anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 134, de 9
de Junho de 2000, a p. 12 459, saiu com inexactidão, procedendo-se
com este anúncio à sua rectificação. Assim, na l. 5 da alínea c1), onde
se lê «IRC, conforme documento exigido» deve ler-se «IRC do ano de
1998, a apresentar juntamente com o documento exigido [�]».

Mais se torna público, face a esta rectificação, que a data limite
para entrega das propostas passa para o 15.º dia consecutivo, pelas
16 horas e 30 minutos, a contar do dia seguinte ao da publicação
deste anúncio rectificativo no Diário da República.

16 de Junho de 2000. � O Vereador substituto no exercício da
Presidência, (Assinatura ilegível.) 5-1-29 855
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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 E DAS FINANÇAS
 Despacho conjunto

Para efeitos do n.º 2 do artigo 9.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, na redacção
dada pelo artigo 28.º da Lei n.º 10-B/96, de 23 de Março, reconhe-
ce-se à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Juncal,
com o NIPC 501678000, sita em Juncal, 2480 Porto de Mós, a
isenção de IRC, nos termos e com a seguinte redacção:

Categoria C � rendimentos comerciais e industriais directamen-
te derivados do exercício das actividades desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais, com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

29 de Maio de 2000.  � O Ministro da Administração Interna,
Fernando Manuel dos Santos Gomes.� O Ministro das Finanças,
Joaquim Augusto Nunes Pina Moura. 10-2-117 640

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Despacho conjunto

Para efeitos do n.º 2 do artigo 9.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, na redacção
dada pelo artigo 28.º da Lei n.º 10-B/96, de 23 de Março, reconhe-
ce-se à Casa do Povo de Melides, com o NIPC 501068341, sita na
Estrada Nacional n.º 261, 7570 Melides, a isenção de IRC, nos ter-
mos e com a seguinte redacção:

Categoria C � rendimentos comerciais e industriais directamen-
te derivados do exercício das actividades desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais, com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

22 de Maio de 2000. � O Ministro das Finanças, Joaquim Au-
gusto Nunes Pina Moura. � O Ministro do Trabalho e da Solidari-
edade, Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues. 10-2-117 642

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 0161/5/2/143

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 a re-
dacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará pa-
tente na secretaria da Câmara Municipal de Castelo Branco e na
Direcção Regional do Centro do Ministério da Economia, Rua de
Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, du-
rante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela LTE � Electricidade de Lisboa e Vale do Tejo, S.

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

A., Centro de Distribuição de Castelo Branco, para o estabeleci-
mento de linha aérea a 30 kV, com 1950 m, do ap. 12A LAT
entre ap. 10 LAT para PT 1237, posto de pesagem da GNR, e ap.
12A LAT para PT 1043 de Benquerenças de Cima a PT 9250 da
Sociedade Têxtil Mouras do Pereirinho, em Cebolais de Cima, fre-
guesia de Benquerenças, concelho de Castelo Branco, a que se re-
fere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal dentro do ci-
tado prazo.

16 de Maio de 2000. � Pelo Director Regional, Lopes de Sousa,
director de serviços. 5-2-22 463

Éditos

Processo n.º 0161/18/22/93

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 secreta-
ria da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva e na Direcção Re-
gional do Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pesta-
na, 74, 3030-163 Coimbra, 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 CENEL �
Electricidade do Centro, S. A., Centro de Distribuição de Viseu, para
o estabelecimento de linha aérea, a 30 kV, com 1003 m, de ap. 10
LAT para PTAS 3 VNP em Adomingueiros a PTAS 68 VNP
(modif.), em Adomingueiros (Água de Alte), freguesia de Touro,
concelho de Vila Nova de Paiva, a que se refere o processo em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal dentro do ci-
tado prazo.

22 de Maio de 2000. � Pelo Director Regional, Lopes de Sousa,
director de serviços. 5-2-22 467

Éditos

Processo n.º 0161/18/6/401

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 secreta-
ria da Câmara Municipal de Mangualde e na Direcção Regional do
Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedi-
ente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela CENEL � Elec-
tricidade do Centro, S. A., Centro de Distribuição de Seia, para o
estabelecimento de linha mista, a 15 kV, com 1011 m, de ap. 67-A
LAT de Nelas-Mangualde-Sátão a PTC de Felmica, em Moimenta
do Dão, freguesia de Moimenta de Maceira Dão, concelho de
Mangualde, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal dentro do ci-
tado prazo.

24 de Maio de 2000. � Pelo Director Regional, Lopes de Sousa,
director de serviços. 5-2-22 466

Éditos

Processo n.º 0161/9/6/304

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
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secretaria da Câmara Municipal de Gouveia e na Direcção Regio-
nal do Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana,
74, 3030-163 Coimbra, 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 CENEL �
Electricidade do Centro, S. A., Centro de Distribuição de Seia, para
o estabelecimento de linha mista, a 15 kV, com 289 m, de ap. 2
LAT para PTCA 28/GVA em Gouveia IV-Mirante a PTCB 138/
GVA; PTCB 138 tipo CBL de 630 kVA; rede BT, em Cabeço de
Maria, Gouveia XXVII, freguesia de Gouveia (São Pedro), concelho
de Gouveia, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal dentro do ci-
tado prazo.

7 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, Lopes de Sousa,
director de serviços. 5-2-22 465

Éditos

Processo n.º 0161/18/9/187

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 secreta-
ria da Câmara Municipal de Nelas e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, 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 CENEL � Electricidade do
Centro, S. A., Centro de Distribuição de Seia, para o estabelecimen-
to de linha aérea, a 15 kV, com 988 m, de ap. 4 LAT para PTA
31/NLS, em Casal Sancho, a PTAS 91/NLS; PT 91 tipo AS de 50
kVA; rede BT, em Casal Sancho II (Quinta do Anajadouro), fregue-
sia de Santar, concelho de Nelas, a que se refere o processo em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal dentro do ci-
tado prazo.

7 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, Lopes de Sousa,
director de serviços. 5-2-22 464

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 171/14.21/279

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 Eco-
nomia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
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 CENEL � Electricidade do
Centro, S. A., a que se refere o processo em epígrafe, para o esta-
belecimento da seguinte instalação eléctrica: linha aérea, a 30 kV,
com 890 m, origem no apoio n.º 6 da linha para o PT ORM 165C -
BRISA e término no PT ORM 219C da Telecel, S. A., sito em
Malhadinhas, freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional dentro do citado prazo.

23 de Maio de 2000. � Pelo Director Regional, F. Edgar Antão,
director de serviços. 5-2-22 468

Instituto Português da Qualidade

Certificado de reconhecimento de qualificação
de reparador e instalador de tacógrafos n.º 101.25.00.6.024

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/90,
de 20 de Setembro, e do artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 272/89, de

19 de Agosto, e para os efeitos do n.º 18.º da Portaria n.º 625/86, de
25 de Outubro, nos termos do n.º 3.º da Portaria n.º 962/90, de 9 de
Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de Junho, é
reconhecida a qualificação à empresa:

Nome � Artur Ismael Gomes Martins Branco;
Endereço � Quelha da Papanata, 154, 4900-471 Viana do

Castelo,

na qualidade de reparador e instalador de tacógrafos, estando auto-
rizado a realizar as 1.ª e 2.ª fases da primeira verificação e as veri-
ficações periódicas bienal e sexenal e a colocar a respectiva marca
própria, em anexo, e os símbolos do controlo metrológico, nos locais
de selagem previstos nos respectivos esquemas constantes dos pro-
cessos arquivados no Instituto Português da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de
instalador de tacógrafos n.º 101.25.93.6.048, publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 177, de 30 de Julho de 1993.

11 de Maio de 2000. � O Vice-Presidente, Eduardo Farinha.

10-2-117 641

Região de Turismo do Algarve

Aviso n.º 12/2000

Por despacho do presidente da Região de Turismo do Algarve
de 1 de Maio de 2000:

Teresa Margarida da Conceição Pereira Correia, técnica profissio-
nal de turismo de 2.ª classe do quadro de pessoal da Região de
Turismo do Algarve, cessou funções, em regime de comissão de
serviço, de secretária do vogal da Comissão Executiva da Região
de Turismo do Algarve Hélder Manuel Faria Martins � nomeada,
em comissão de serviço, secretária dos vogais da Comissão Exe-
cutiva Hélder Manuel Faria Martins e José Fernando Teixeira
Rocha, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, aplicável à Região de Turismo do
Algarve por força do artigo 22.º dos estatutos em anexo ao
Decreto-Lei n.º 161/93, de 6 de Maio. Por urgente conveniência
de serviço, a presente nomeação produz efeitos a partir da data
do despacho de nomeação. (Isento de fiscalização prévia.)

22 de Maio de 2000. � O Presidente, Paulo Neves.
10-2-117 656

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCANENA

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de declaração de falência registados sob
o n.º 125/00, a correr termos pela única secção desta comarca, em
que é requerente Garcia e C.a, L.da, com sede na Rua das Chãs, 61,
Torres Novas, e requerida A. J. Santos Calado, L.da, com sede em
Vila Moreira, Alcanena, foi, por sentença de 26 de Maio de 2000,
a requerida A. J. Santos Calado, L.da, com sede em Vila Moreira,
Alcanena, declarada em estado de falência, tendo sido fixado o pra-
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zo de 30 dias, contados a partir da data da publicação do anúncio no
Diário da República, para os credores reclamarem os respectivos
créditos.

29 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Cristina de Jesus O.
Seixas. � A Escrivã-Adjunta, Helena Simões Alegre. 10-2-117 657

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

Nos autos de falência n.º 231/99, a correr termos no 2.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Alcobaça, em que é requerente o Banco
Nacional Ultramarino, S. A., com sede na Avenida de 5 de Outubro,
175, Lisboa, e requeridos Francisco de Jesus Fragoso e mulher,
Francelina Machado Fadigas Cardoso, residentes na Rua de São Si-
mão, 28, Maiorga, Alcobaça, foi proferida sentença, em 8 de Maio
de 2000, na qual são declarados falidos os requeridos supramencio-
nados, tendo sido nomeado liquidatário judicial o Dr. Vítor Ramos,
com domicílio profissional no Largo de 5 de Outubro, 40, 2.º, direi-
to, Leiria, sendo designado o prazo de 30 dias para a reclamação de
créditos.

Consigna-se que a presente acção deu entrada neste Tribunal em
30 de Julho de 1999.

10 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Ana Bela Dias
Cupertino. � A Escrivã-Adjunta, Natália Duarte. 03-2-41 388

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de falência n.º 75/2000, a correr ter-
mos no 3.º Juízo do Tribunal da Comarca de Alcobaça, em que é
requerente o Banco Pinto & Sotto Maior, S. A., e requerida O Cal-
ças � Comércio de Vestuário e Calçado, L.da, com sede em Taveiro,
Benedita, Alcobaça, ficam por este meio citados os credores desco-
nhecidos da requerida para, no prazo de 10 dias a contar da publica-
ção do anúncio, e finda a dilação de 10 dias, deduzirem, querendo,
oposição a qualquer dos créditos, justificarem os seus créditos ou
requererem qualquer providência diferente da requerida, devendo ainda
juntar documentos e oferecer logo os demais meios de prova de que
disponham, nos termos do artigo 20.º, n.º 3, segunda parte, do
Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, na redacção do Decreto-Lei
n.º 315/98, conforme petição inicial e documentos cujas cópias se
encontram na secretaria deste Tribunal.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada neste Tribunal em 9
de Fevereiro de 2000.

9 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Judite Lima de Oliveira
Pires. � O Escrivão-Adjunto, Albino Gomes. 03-2-041 390

TRIBUNAL DA COMARCA DE PORTALEGRE

Anúncio

O Dr. José Manuel Costa Galo Tomé de Carvalho, juiz de direito do
2.º Juízo do Tribunal da Comarca de Portalegre:

Faz saber que nos autos de falência registados com o n.º 160/00,
que correm termos neste Juízo, em que é requerente o Banco Mello,
S. A., sociedade aberta, com sede na Praça de D. João I, 80, e
estabelecimento em Lisboa, na Avenida de José Malhoa, lote 1682,
5.º, e requeridos António José Maria Pacheco e mulher, Alexan-
drina Maria Almeida Ferreira, são citados os credores desconheci-
dos para, no prazo de 10 dias, que começa a correr depois de finda
a dilação de 10 dias, contados da segunda e última publicação do
respectivo anúncio, deduzirem, querendo, oposição, justificarem os
seus créditos, bem como proporem qualquer providência legalmen-
te admissível, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham.

Mais se faz saber que, para consulta dos interessados, se encon-
tram nesta secretaria judicial cópias dos documentos juntos com a
petição, cuja data de entrada em juízo se reporta a 12 de Junho de
2000 � artigo 20.º do Código dos Processos Especiais de Recupera-
ção da Empresa e de Falência.

16 de Junho de 2000. � O Juiz de Direito, José Manuel Costa
Galo Tomé de Carvalho. � A Escrivã-Adjunta, Gracinda Maria
Reinaldo Antunes de C. Pereira. 03-2-41 391

TRIBUNAL DA COMARCA DO SABUGAL

Anúncio

Faz-se saber que pelo Tribunal da Comarca do Sabugal pendem
uns autos de falência registados sob o n.º 46/00, em que é reque-
rente Auto-Sueca (Coimbra), L.da, com sede em Marcos da Pe-
drulha, Eiras, 3000 Coimbra, e requerida Graniraia � Granitos
da Raia, L.da, com sede em Nave, Soito, 6320 Sabugal, onde é
pedido que seja declarada a falência da requerida, e nos quais cor-
rem éditos de 10 dias, contados da publicação do último anúncio
a publicar num dos jornais mais lidos da localidade e ainda no
Diário da República (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência), ci-
tando os credores da requerida para, no prazo de 10 dias poste-
riores àqueles dos éditos, não só deduzirem posição ou justificarem
os seus créditos, como proporem qualquer providência diferente
da requerida, devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios
de prova de que disponham.

Para efeitos do disposto no artigo 19.º do mesmo Código, a peti-
ção deu entrada neste Tribunal em 28 de Abril de 2000.

25 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Rosa dos Remédios
Lima Teixeira. � A Escrivã-Adjunta, Maria José Pires Pina.

5-2-22 470

TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 572/2000.
Falência (requerida).
Requerente � AS VANNA � Companhia de Bacalhau Norueguês

Hermann, L.da, e outro.
Requerida � Centralcod � Comércio e Distribuição de Produtos

Alimentares, S. A.
Amélia Galdino Dias, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de

Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Centralcod �
Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, S. A., com sede
na Rua de Belém, 16, em Lisboa, para, no prazo de 10 dias decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem opo-
sição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e
de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 5 de Abril de 2000.

30 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Amélia Galdino
Dias. � O Oficial de Justiça, Francisco Silva. 10-2-117 650

Anúncio

A Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos autos de declaração de falência n.º 322/99, a
correr termos pelo 2.º Juízo deste Tribunal, em que são requeren-
tes Alberto da Encarnação Pessoa, António Fernando Soares da
Silva, António da Silva Cerqueira e Luís Manuel Pataco e reque-
rida Transportes de Sacavém, L.da, com última sede conhecida na
Avenida do Estado da Índia, 27 a 43, em Sacavém, correm éditos
de 30 dias contados da data da segunda e última publicação do
anúncio, citando o requerido para, no prazo de 10 dias findos os
dos éditos, deduzir oposição ou propor qualquer medida diferente
da requerida, devendo, em qualquer dos casos, juntar desde logo
todos os elementos de prova disponíveis, nos termos do disposto
no artigo 20.º, n.os 1, alínea a), e 2, do Código dos Processos Es-
peciais de Recuperação da Empresa e de Falência, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, e artigo 236.º, n.º 1, do
Código do Processo Civil, nos autos supra-referidos, pelos funda-
mentos constantes da petição inicial, a qual deu entrada neste Tri-
bunal no dia 31 de Março de 1999, e o seu duplicado encontra-se
à disposição de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas
normais de expediente.
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No mesmo prazo deverá a requerida juntar aos autos os elemen-
tos a que se referem as alíneas a) a d), f) e h) do n.º 1 do artigo 16.º
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência, e que são:

a) Relação de todos os credores e respectivos domicílios, com
a indicação dos montantes dos seus créditos, datas de venci-
mento e garantias de que beneficiem;

b) Relação e identificação de todas as acções e execuções pen-
dentes contra si;

c) Tendo a empresa contabilidade organizada, fotocópias do
registo contabilístico do último balanço, do inventário e da
conta de ganhos e perdas e os livros dos últimos três anos;

d) Não tendo contabilidade organizada, relação do activo e
respectivo valor;

f) Tratando-se de sociedade, relação dos sócios conhecidos e
mapa de pessoal;

h) Relação de bens que detenha em regime de arrendamento,
aluguer ou locação financeira ou venda com reserva de pro-
priedade.

E informar se tem comissão de trabalhadores e juntar cópia cer-
tificada da última declaração de IRC apresentada.

Mais fica advertida para a necessidade de constituição de manda-
tário judicial, nos termos do disposto no artigo 235.º do Código de
Processo Civil e de que o prazo é contínuo, e terminando o mesmo
em dia em que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu
termo para o 1.º dia útil, conforme o disposto no artigo 144.º, n.os

1, 2 e 3, do Código de Processo Civil.

17 de Maio de 2000. �  A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � O Escrivão-Adjunto, Ilídio José Lopes Nunes.

03-2-41 386

Anúncio

Processo n.º 208/2000.
Falência (apresentação).
Requerente � Bruna, L.da

O Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do Tribu-
nal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores de Bruna, L.da, com sede
no Largo de São Carlos, 8, 1.º, em Lisboa, para, no prazo de 10
dias decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer
outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 16 de Março de 2000.

26 de Maio de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Amílcar Vaz Carvalheiro.

03-2-041 384

TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Falência n.º 127/00 � 1.º Juízo.
Empresa � Lúcio Saraiva, Sucrs., L.da, Rua da Vitória, 1, 4050-634

Porto.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribu-
nal em 26 de Maio de 2000, correm éditos de 10 dias, que se come-
çarão 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 falência, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer pro-
vidência diferente da requerida, devendo, em qualquer caso, oferecer
logo os meios de prova de que disponham, nos termos do artigo 20.º,
n.º 2, do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empre-
sa e de Falência.

Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de quem
os quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de expedi-
ente.

12 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Isabel Faustino. �
O Escrivão-Adjunto, Eugénio Assunção. 06-2-050 576

Anúncio

O Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que nos autos de prestação de contas n.º 180-C/99, em
que é falida a empresa Manuel Martins & Filhos, L.da, com sede na
Rua da Alegria, 213, rés-do-chão, Poça da Barca, 4480 Vila do Conde,
correm éditos de 10 dias, notificando os credores e aquela falida para,
no prazo de 5 dias contados da data da publicação do anúncio, se
pronunciarem sobre as contas apresentadas pela liquidatária judicial
Dr.ª Anabela Ferreira, com escritório na Rua de Nossa Senhora de
Fátima, 222, 5.º, C, 4050-426 Porto.

2 de Junho de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Manuela Teles. 06-2-050 578

Anúncio

Falência n.º 114/00 � 2.º Juízo.
Requerido � Luís Eduardo Carreira Lopes Guimarães, Rua de Damião

de Góis, 484, 2.º, direito, 4000 Porto.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribu-
nal em 22 de Maio de 2000, correm éditos de 10 dias, que se come-
çarão a contar da última publicação do presente anúncio, citando os
credores desconhecidos do requerido acima indicado para, no prazo
de 10 dias findo que seja o dos éditos, deduzirem oposição ao pedido
de falência, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer pro-
vidência diferente da requerida, devendo, em qualquer caso, oferecer
logo os meios de prova de que disponham, nos termos do artigo 20.º,
n.º 2, do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empre-
sa e de Falência.

Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de quem
os quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de expedi-
ente.

8 de Junho de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Manuela Teles. 06-2-050 574

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

Despacho

Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de
Lisboa de 1 de Março de 2000, proferido por delegação do
reitor da mesma Universidade de 1 de Março de 2000:

Filipe Miguel Gill Pedro � contratado para prestação de servi-
ços técnicos de grafismo e comunicação, em regime de avença,
neste Instituto. O contrato tem início no dia 1 de Março de
2000 e terá a duração de 10 meses, sendo automática e suces-
sivamente renovado por períodos de 12 meses se nenhuma das
partes o denunciar, por escrito, com a antecedência mínima de
60 dias. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

1 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho Directivo,
António Mendonça. 01-2-15 797

Despacho

Por despacho do presidente do conselho directivo do Insti-
tuto Superior de Economia e Gestão da Universidade Téc-
nica de Lisboa de 1 de Março de 2000, proferido por de-
legação do reitor da mesma Universidade de 1 de Março
de 2000:

Paulo Alexandre Monteiro Gomes � contratado para prestação de
serviços Webmaster, em regime de avença, neste Instituto.
O contrato tem início no dia 24 de Março de 2000 e terá a dura-
ção de 12 meses. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

1 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho Directivo,
António Mendonça. 01-2-15 798
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRONCHES

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de engenheiro civil de 2.ª classe (estagiário)

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal datado de 5 de Junho de 2000,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de engenheiro civil
de 2.ª classe (estagiário) do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de
7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 353-A/89, de 16 de
Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido para preenchi-
mento da vaga posta a concurso e para as que vierem a ocorrer no
prazo de um ano.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o descrito no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15
de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Arronches.

6 � Vencimento � o vencimento é o previsto para o escalão 1,
índice 310, da respectiva categoria (181 000$) e as condições de
trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para a ad-
ministração local.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho, só podem ser admitidos a concurso os candida-
tos que satisfaçam os requisitos gerais.

7.2 � Requisitos gerais � nos termos do artigo 29.º do decreto-
-lei acima referido, são requisitos gerais de admissão a concurso e
provimento em funções públicas:

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 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 obri-
gatória.

7.3 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Engenharia
Civil.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento em folha normalizada, forma-
to A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Arronches,
Praça da República, 7340-012 Arronches, podendo ser entregue
pessoalmente na Secção de Pessoal, dentro das horas normais de
expediente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, ex-
pedido até ao termo do prazo fixado, do qual devem constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número fiscal de contribuinte, situação militar,
residência, código postal, telefone, etc.);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao aviso de abertura, identificando o número e

data do Diário da República onde foi publicado;
d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de

influírem na apreciação do mérito ou de constituírem mo-
tivo de preferência legal.

8.1 � Os requerimentos de admissão deverão, obrigatoriamente,
ser acompanhados de curriculum vitae detalhado, do qual constem,

designadamente, as funções que exerce e as que exerceu anterior-
mente, com indicação dos respectivos períodos, assim como a for-
mação profissional complementar (estágios, especializações, acções
de formação, seminários, etc.), devidamente datado e assinado; cer-
tificado de habilitações ou fotocópia, fotocópia do bilhete de iden-
tidade e do número de contribuinte fiscal.

Devem igualmente ser juntos certificados autênticos ou fotocópi-
as comprovativos das acções de formação profissional frequenta-
das, com indicação das entidades que as promoveram, períodos em
que as mesmas decorreram e respectiva duração. No caso de ser
funcionário, deve juntar igualmente declaração, passada e autentica-
da pelo serviço a que se encontra vinculado, da qual conste, de for-
ma inequívoca, a existência e natureza do vínculo à função pública,
a categoria que detém e a antiguidade nessa categoria, na carreira e
na função pública, contada em anos, meses e dias.

8.2 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), c), d), e) e
f) do n.º 7.2 do presente aviso, devendo os candidatos declarar nos
respectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos enumerados nas referidas alíneas.

8.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � Os métodos de selecção a utilizar serão:

a) Prova oral de conhecimentos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

A prova oral de conhecimentos, com a duração de trinta minu-
tos, versará os temas de conhecimento baseados na seguinte legisla-
ção: Decretos-Leis n.os 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Discipli-
nar), 555/99, de 17 de Dezembro (Regime Jurídico da Urbanização
e da Edificação), e 380/99, de 29 de Setembro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril (Regime Jurídico da Instrumenta-
ção de Gestão Territorial).

A avaliação curricular é destinada a avaliar as aptidões profissi-
onais dos candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da
função, a habilitação académica de base, a formação, a qualifica-
ção e a experiência profissional na área para que o concurso é
aberto.

A entrevista profissional de selecção visa determinar e avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
capacidades e aptidões do candidato relativamente ao perfil exigido
na função.

As provas serão classificadas numa escala de 0 a 20 valores e a
classificação final dos candidatos, também na mesma escala, resul-
tará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 POC + AC + EPS

3

em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtiverem clas-
sificação igual a, pelo menos, 9,5 valores.

Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á ao desempa-
te nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

10 � As listas de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicadas nos prazos e nos termos definidos no artigo 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � Maria Emília Martins Redondo Correia da Costa,
vice-presidente.

Vogais efectivos:

Amílcar Francisco Trindade Belchior, vereador.
Engenheiro Fernando Luís Rodrigues Sequeira, técnico su-

perior de 1.ª classe do Gabinete de Apoio Técnico de
Elvas.

Vogais suplentes:

Fausto José César Mendes, vereador.
Teodora Maria Alves Ribeiro Morgado, vereadora.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
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12 � Estágio � o estágio deste concurso tem carácter probató-
rio e duração de um ano e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

12.1 � Caso não venha a ser decidida alteração na sua constitui-
ção, o júri do concurso será também o júri do estágio.

12.2 � Relativamente ao funcionamento e competência do júri
do estágio, bem como à homologação, publicação, reclamação e re-
curso dos resultados, aplicam-se as regras previstas no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12.3 � A avaliação e classificação final do estágio, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, realizar-se-á tendo em conta o relatório de
estágio a apresentar, a classificação de serviço obtida durante o
mesmo e, sempre que possível, os resultados de formação profissi-
onal, ficando o provimento a título definitivo na categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe condicionado à realização de estágio com
classificação não inferior a Bom (14 valores).

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

6 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Gil da Concei-
ção Palmeiro Romão. 10-1-98 898

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 5 de Junho de 2000, nomeei os candidatos classificados em 1.º
lugar no concurso interno de acesso geral para provimento de qua-
tro lugares de operário qualificado principal, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 56, de 7 de Março de
2000:

António Augusto Garangana Bucho Careto � calceteiro prin-
cipal.

João Manuel Trindade Tavares � pedreiro principal.
Paulo Jorge Cardoso Aranha � serralheiro mecânico principal.
Paulo Jorge da Silva da Costa � canalizador principal.

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão aceitar
a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

6 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Gil da Concei-
ção Palmeiro Romão. 10-1-98 899

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de arquitecto de 2.ª classe (estagiário)

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal datado de 5 de Junho de 2000,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de arquitecto de
2.ª classe (estagiário) do quadro de pessoal desta Câmara Municipal,
nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de
7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 353-A/89, de 16 de
Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido para preenchi-
mento da vaga posta a concurso e para as que vierem a ocorrer no
prazo de um ano.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o descrito no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15
de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Arronches.

6 � Vencimento � o vencimento é o previsto para o escalão 1,
índice 310, da respectiva categoria (181 000$) e as condições de
trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para a ad-
ministração local.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho, só podem ser admitidos a concurso os candida-
tos que satisfaçam os requisitos gerais.

7.2 � Requisitos gerais � nos termos do artigo 29.º do decreto-
-lei acima referido, são requisitos gerais de admissão a concurso e
provimento em funções públicas:

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 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 obri-
gatória.

7.3 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Arquitectu-
ra.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento em folha normalizada, forma-
to A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Arronches,
Praça da República, 7340-012 Arronches, podendo ser entregue
pessoalmente na Secção de Pessoal, dentro das horas normais de
expediente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, ex-
pedido até ao termo do prazo fixado, do qual devem constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número fiscal de contribuinte, situação militar,
residência, código postal, telefone, etc.);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao aviso de abertura, identificando o número e

data do Diário da República onde foi publicado;
d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de

influírem na apreciação do mérito ou de constituírem mo-
tivo de preferência legal.

8.1 � Os requerimentos de admissão deverão, obrigatoriamente,
ser acompanhados de curriculum vitae detalhado, do qual constem,
designadamente, as funções que exerce e as que exerceu anterior-
mente, com indicação dos respectivos períodos, assim como a for-
mação profissional complementar (estágios, especializações, acções
de formação, seminários, etc.), devidamente datado e assinado; cer-
tificado de habilitações ou fotocópia, fotocópia do bilhete de iden-
tidade e do número de contribuinte fiscal.

Devem igualmente ser juntos certificados autênticos ou fotocópi-
as comprovativos das acções de formação profissional frequenta-
das, com indicação das entidades que as promoveram, períodos em
que as mesmas decorreram e respectiva duração. No caso de ser
funcionário, deve juntar igualmente declaração, passada e autentica-
da pelo serviço a que se encontra vinculado, da qual conste, de for-
ma inequívoca, a existência e natureza do vínculo à função pública,
a categoria que detém e a antiguidade nessa categoria, na carreira e
na função pública, contada em anos, meses e dias.

8.2 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), c), d), e) e
f) do n.º 7.2 do presente aviso, devendo os candidatos declarar nos
respectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos enumerados nas referidas alíneas.

8.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � Os métodos de selecção a utilizar serão:

a) Prova oral de conhecimentos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

A prova oral de conhecimentos, com a duração de trinta minu-
tos, versará os temas de conhecimento baseados na seguinte legisla-
ção: Decretos-Leis n.os 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Discipli-
nar), 555/99, de 17 de Dezembro (Regime Jurídico da Urbanização
e da Edificação), e 380/99, de 29 de Setembro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril (Regime Jurídico da Instrumenta-
ção de Gestão Territorial).

A avaliação curricular é destinada a avaliar as aptidões profissi-
onais dos candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da
função, a habilitação académica de base, a formação, a qualifica-
ção e a experiência profissional na área para que o concurso é
aberto.
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A entrevista profissional de selecção visa determinar e avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
capacidades e aptidões do candidato relativamente ao perfil exigido
na função.

As provas serão classificadas numa escala de 0 a 20 valores e a
classificação final dos candidatos, também na mesma escala, resul-
tará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 POC + AC + EPS

3

em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtiverem clas-
sificação igual a, pelo menos, 9,5 valores.

Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á ao desempa-
te nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

10 � As listas de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicadas nos prazos e nos termos definidos no arti-
go 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � Maria Emília Martins Redondo Correia da Costa,
vice-presidente.

Vogais efectivos:

Amílcar Francisco Trindade Belchior, vereador.
Engenheiro Fernando Luís Rodrigues Sequeira, técnico su-

perior de 1.ª classe do Gabinete de Apoio Técnico de
Elvas.

Vogais suplentes:

Fausto José César Mendes, vereador.
Teodora Maria Alves Ribeiro Morgado, vereadora.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

12 � Estágio � o estágio deste concurso terá carácter probató-
rio e duração de um ano e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

12.1 � Caso não venha a ser decidida alteração na sua constitui-
ção, o júri do concurso será também o júri do estágio.

12.2 � Relativamente ao funcionamento e competência do júri
do estágio, bem como à homologação, publicação, reclamação e re-
curso dos resultados, aplicam-se as regras previstas no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12.3 � A avaliação e classificação final do estágio, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, realizar-se-á tendo em conta o relatório de
estágio a apresentar, a classificação de serviço obtida durante o
mesmo e, sempre que possível, os resultados de formação profissi-
onal, ficando o provimento a título definitivo na categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe condicionado à realização de estágio com
classificação não inferior a Bom (14 valores).

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

6 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Gil da Concei-
ção Palmeiro Romão. 10-1-98 900

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 245/00

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de carpinteiro de limpos operário principal

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, faz-se público que, de harmonia com o meu despa-
cho de 31 de Maio de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis contados da data da publicação do presente aviso no Diá-

rio da República, concurso interno de acesso geral para um lugar de
carpinteiro de limpos operário principal.

1 � Tipo de concurso � interno de acesso geral, nos termos da
alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

2 � Vaga a preencher � para preenchimento de um lugar do
grupo de pessoal operário qualificado, categoria de operário prin-
cipal, carreira de carpinteiro de limpos, do quadro desta Câmara
Municipal.

3 � Validade do concurso � o concurso esgota-se com o preen-
chimento do lugar.

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.

Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da Câmara
Municipal.

Vogais suplentes:

Engenheiro Mário Jorge Cardoso Barcelos, director do
DMOU.

Francisco Manuel Branco de Souza Dias, vereador a meio
tempo.

5 � Descrição de funções � as funções são as descritas na alínea f)
do n.º 2 do Despacho do SEALOT n.º 1/90, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro.

6 � Condições de admissão � o recrutamento para a categoria
de operário principal faz-se de entre operários com, pelo menos,
seis anos na respectiva categoria, classificados de Bom.

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 Sec-

ção 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
documentos:

a) Declaração passada pelo serviço de origem, da qual cons-
tem, de maneira inequívoca, a natureza do vínculo, a catego-
ria detida e ainda a antiguidade na actual categoria, na car-
reira e na função pública, bem como as classificações de
serviço (pelas respectivas expressões quantitativas, sem arre-
dondamentos) obtidas nos anos pertinentes para o concurso,
e as tarefas e responsabilidades que lhe estiveram cometidas,
com indicação do tempo em que as desempenharam;

b) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
passíveis de influenciarem na apreciação do seu mérito, os
quais, todavia, só serão tidos em conta pelo júri se devida-
mente comprovados.

8 � Métodos de selecção � prova prática, que consistirá em:
assentamento de porta interior de madeira de pinho revestida a fo-
lheado de pinho com a estrutura de favos com 0,70 × 2,00, incluin-
do guarnição.

A prova terá a duração de duas horas, será pontuada de 0 a 20
valores, e será classificada tendo em conta a rapidez e qualidade do
trabalho realizado.

9 � Local de trabalho � área do município.
9.1 � Remuneração de acordo com o NSR da função pública, em

que o escalão 1 corresponde ao índice 196, actualmente no valor de
114 500$, e as condições de trabalho e regalias sociais vigentes para
os funcionários da administração local.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sis-
tema de classificação final, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

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.
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13 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora
da realização dos métodos de selecção, nos termos previstos nos
artigos 34.º, n.º 2, e 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 Ju-
lho.

31 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-98 901

Aviso n.º 266/2000

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 9 de Junho de 2000, foi considerado que não produziu efeito útil
o seguinte concurso:

Concurso externo para três lugares de pintor operário, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 86,
de 11 de Abril de 2000.

9 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-98 902

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso DRH n.º 41/2000

Para efeitos do disposto no artigo 27.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, faz-se público que, na sequência
de despacho do presidente da Câmara datado de 3 de Março de 2000,
se encontra aberto concurso interno de ingresso nos seguintes ter-
mos:

1 � São requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
1.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho.
1.2 � Especiais � possuir a escolaridade obrigatória e ser funci-

onário ou agente há mais de um ano, nos termos previstos no n.º 1
do artigo 6.º do citado Decreto-Lei n.º 204/98.

2 � Remuneração e condições de trabalho:
2.1 � A remuneração corresponderá ao escalão 1, índice 132, da

categoria de operador de estações de tratamento, nos termos do
anexo III do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-
ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

3 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o previsto no Des-
pacho n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23,
de 27 de Janeiro.

4 � Categoria, carreira, área funcional e serviço para que é aber-
to o concurso, local de prestação de trabalho, tipo de concurso, nú-
mero de lugares a preencher e prazo e validade:

4.1 � O concurso é aberto para a categoria de operador de esta-
ções de tratamento, para exercer funções nas piscinas da área do
município de Braga.

4.2 � O concurso é interno de ingresso e destina-se ao preen-
chimento de um lugar vago, conforme dotação do quadro de pes-
soal desta Câmara Municipal, e é válido apenas para a vaga a con-
curso.

5 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim, ve-
reador.

Vogais efectivos:

João António de Matos Nogueira, vereador, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Dr. João
Manuel Correia Lima, director do Departamento de Re-
cursos Humanos.

Vogais suplentes:

António Jorge Pereira Neto Gouveia, vereador, e Dr. Joa-
quim Costa Lordelo da Silva, chefe da Divisão Finan-
ceira.

6 � Métodos de selecção:
6.1 � Os métodos de selecção a utilizar são: prova de conheci-

mentos gerais e específicos e entrevista profissional de selecção.
6.2 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita e natu-

reza teórica, com duração entre uma e duas horas. Do programa da

prova de conhecimentos gerais consta: conhecimentos ao nível das
habilitações literárias exigidas para ingresso na respectiva carreira,
adquiridos no âmbito escolar, designadamente na área de português
e matemática; direitos e deveres da função pública; deontologia pro-
fissional e organização dos serviços da Câmara Municipal de Braga.
Do programa da prova de conhecimentos específicos consta: a
qualidade das águas nas piscinas de uso público � requisitos e
tratamentos; requisitos técnicos e registos sanitários das piscinas
e operações de tratamento e manutenção de águas nas piscinas.

6.2.1 � Legislação e bibliografia: Decreto-Lei n.o 100/99, de 31
de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 18/93, publicada no Diário da República, 1.ª série-B, n.º
64, de 17 de Março, regulamento publicado no suplemento ao Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 181, de 6 de Agosto de 1996, alte-
rado por avisos publicados no Diário da República, 2.ª série, apên-
dice n.º 120, de 17 de Setembro de 1998, e apêndice n.º 111, de 1
de Setembro de 1999, Directiva do Conselho Nacional da Qualidade
n.º 23/93 e Manual de Manutenção de Piscinas.

Nota. � As duas últimas bibliografias serão fornecidas pelo De-
partamento de Recursos Humanos.

6.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta n.º 1
da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente do júri e entregue no Departamento
de Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo, pesso-
almente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, no prazo
de 10 dias a contar da publicação do presente aviso.

7.2 � Do requerimento, cujo modelo facultativo poderá ser obti-
do no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício munici-
pal do Pópulo, deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, número
e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero fiscal de contribuinte, situação militar, morada, código
postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito;

e) Os candidatos são dispensados da apresentação de documen-
tos comprovativos dos requisitos a que se referem as
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, devendo declarar, por sua honra,
relativamente a cada um deles, a situação precisa em que se
encontram.

7.3 � O requerimento deverá ser acompanhado do certificado
de habilitações literárias autêntico ou autenticado, sob pena de
exclusão.

7.4 � Os candidatos que não possuam vínculo a este município
deverão fazer prova, mediante declaração emitida pelo serviço de
origem, do tipo de relação jurídica que mantêm com a Administra-
ção Pública, e, tratando-se de agente, da sua duração.

7.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

8 � As listas de admissão ao concurso e de classificação final serão
afixadas nos locais de estilo do município.

8 de Junho de 2000. � O Presidente do Júri, Nuno Álvaro Frei-
tas Barbosa Alpoim. 06-1-028 865

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior de 2.ª classe

(arquitecto)

Avaliação de estágio e nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 12 de Junho de 2000, foi homolo-
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gada a acta do júri relativa à avaliação do estagiário para ingresso
na carreira técnica superior (arquitecto), cujo aviso de abertura foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 176, de 1 de Agos-
to de 1998:

Pedro Jorge Gonçalves dos Santos � 16 valores.

Mais se torna público que através do meu despacho o candidato
foi nomeado para a carreira de técnico superior de 2.ª classe (arqui-
tecto), devendo tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

16 de Junho de 2000. � O Vereador com poderes delegados, Rui
Alves Gomes. 13-1-000 030

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de fiscal municipal especialista do grupo de
pessoal técnico profissional.

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
19 de Junho de 2000, se procedeu à nomeação do candidato Antó-
nio Manuel dos Santos Henrique Susano, classificado em 1.º lugar no
concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 13 de Janeiro de
2000, cuja lista de classificação final foi publicada nos termos do
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Junho de 2000. � O Vereador com poderes delegados, Rui
Alves Gomes. 13-1-000 029

Aviso

Concurso interno de acesso limite para provimento de
um lugar de técnico profissional especialista principal
(aferidor de pesos e medidas).

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
19 de Junho de 2000, se procedeu à nomeação do único candidato,
Celestino Pereira Alves, classificado no concurso em epígrafe, aber-
to por aviso datado de 13 de Janeiro de 2000, cuja lista de classifi-
cação final foi publicada nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Junho de 2000. � O Vereador com poderes delegados, Rui
Alves Gomes. 13-1-000 031

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, em conformidade
com o disposto no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, e por meu despacho datado de 7 de Junho de 2000, foi re-
classificada a seguinte funcionária:

Rosa Maria Rodrigues Ferreira Reis, auxiliar de serviços gerais, esca-
lão 1, índice 115 � em assistente administrativo, escalão 1, ín-
dice 190. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

8 de Junho de 2000. � O Vice-Presidente, João dos Reis Alegre
de Sá. 5-1-29 868

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PÊRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Maio de 2000, e na sequência do concurso aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 74, de 28 de Março

de 2000, nomeei para os lugares de motorista de pesados os seguin-
tes candidatos:

Fernando Joaquim Barata Vidal.
Sérgio da Conceição Ferreira.
Luís Miguel Campos.

Os candidatos deverão tomar posse dos lugares 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 Con-
tas.)

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Pedro M.
Barjona de Tomaz Henriques. 5-1-29 864

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar
de chefe da Divisão Administrativa e Financeira

Faz-se público, para os devidos efeitos, que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 2 de Janeiro de 2000, e nos termos dos arti-
gos 4.º e 17.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugados com o
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, foi deter-
minado abrir concurso para provimento do cargo de chefe de divi-
são da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de
Castelo de Vide, pelo prazo de 10 dias úteis após a publicação do
presente aviso.

Em conformidade com o disposto na Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, faz-se constar:

1 � O concurso é válido pelo prazo de um ano, contado a partir
da data de publicação da lista de classificação final.

2 � A remuneração base é actualmente de 444 600$, correspon-
dente a 70% do índice 100 da escala salarial dos cargos dirigentes,
conforme disposto no anexo VIII do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro, acrescida das regalias sociais genericamente vigentes
para a administração local.

3 � O local de trabalho é no concelho de Castelo de Vide.
4 � O conteúdo funcional do cargo a concurso é o constante dos

n.os 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro.

5 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Especiais � os previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro.

6 � Condições preferenciais � nos termos do n.º 3 do artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, consideram-se condições prefe-
renciais para os candidatos habilitados com curso superior a licenci-
atura em Direito, e, para os candidatos não detentores de curso su-
perior, funcionários que reúnam os requisitos constantes do n.º 6 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na
redacção dada pela Lei n.º 49/99, de 11 de Junho, e ainda os que
reúnam os requisitos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, a comprovada experi-
ência no desempenho de funções dirigentes.

7 � A área de actuação será a que corresponde à unidade orgâni-
ca prevista no artigo 3.º da Organização dos Serviços Municipais da
Câmara Municipal de Castelo de Vide, publicada no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 199, de 23 de Maio de 1995.

8 � Métodos de selecção e factores de ponderação:
8.1 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular � 50%;
Entrevista profissional de selecção � 50%.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão de acta de
reuniões do júri do concurso, que será facultada aos candidatos que a
solicitarem.

9 � O júri do concurso terá a seguinte composição, em resultado
do sorteio realizado no dia 11 de Maio de 2000 pela Comissão
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de Observação e Acompanhamento dos Concursos, para os cargos
dirigentes, e nos termos da acta daquela Comissão n.º 241/2000:

Presidente � João Manuel Manso Sequeira, vice-presidente da
Câmara Municipal de Castelo de Vide.

Vogais efectivos:

1.º Dr. Manuel António David, chefe da Divisão de Estudos,
Formação e Administração Autárquica da CCRA.

2.º Dr. João Manuel Nunes Mendes, chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Câmara Municipal de
Arronches.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Rui Lemos Neves Carlos Branco, chefe da Divisão
de Finanças Locais da CCRA.

2.º Maria de Fátima Chichorro e Silva Capote, chefe da
Divisão de Gestão Administrativa da Câmara Municipal
de Portalegre.

10 � Apresentação da candidatura:
10.1 � A candidatura deve ser formulada mediante requerimen-

to, dirigido ao presidente desta Câmara Municipal, dela devendo
constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, resi-
dência, profissão);

b) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem sus-
ceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituir motivo de preferência legal;

c) Declaração, sob compromisso de honra, relativamente à si-
tuação em que o requerente se encontra no que respeita aos
requisitos legais de admissão mencionados.

10.2 � O requerimento e demais documentação devem ser entre-
gues pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara Municipal de
Castelo de Vide, ou remetidos pelo correio, com aviso de recepção,
expedidos até ao fim do prazo fixado, para a Câmara Municipal de
Castelo de Vide, Rua de Bartolomeu Álvares da Santa, 7320 Castelo
de Vide.

10.3 � O requerimento de admissão a concurso deve ser acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Curriculum vitae.

11 � A lista dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão afixadas nos Paços do Município.

12 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministro da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da Ministra para a Igualdade,
declara-se que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Cons-
tituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim Pinto
Ferreira Canário. 10-1-98 904

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 32/2000

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vereador responsável pela gestão de pessoal datado de 8 de Ju-
nho de 2000, foi nomeado para o lugar de técnico profissional �
desenhador de 1.ª classe, existente no quadro de pessoal da Câmara
Municipal da Covilhã, o seguinte funcionário:

Rui Emanuel Fatela da Silva, categoria em que fica inserido no
escalão 1, índice 215.

2 � A nomeação foi precedida de concurso interno geral para
provimento de um lugar de técnico profissional � desenhador de
1.ª classe, aberto pelo aviso n.º 21/00, publicado no Diário da Re-
pública, 3.ª série, de 20 de Março de 2000, seguindo-se o ordena-
mento da lista de classificação final dos candidatos admitidos a con-
curso, e obedecendo ao estipulado no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, aplicável à administração local por força do disposto
no Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, pelo que o nomeado

deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

3 � A aceitação do lugar por parte do nomeado determina auto-
maticamente a exoneração do lugar que ocupava anteriormente.

15 de Junho de 2000. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador Responsável pela Gestão de Pessoal, Joaquim António
Matias. 5-1-29 867

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público, em cumprimento do
estabelecido no n.º 6 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de
17 de Junho, que, por meu despacho de 31 de Maio de 2000, no uso
da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do arti-
go 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e de acordo com o
disposto no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho,
reclassifico o técnico profissional de biblioteca e documentação li-
cenciado Francisco Fernando Correia Pina no cargo de técnico su-
perior (estagiário), índice 310.

31 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Pedro Namora-
do Lancha. 10-1-98 905

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso

Para os devidos efeitos torno público que, por meu despacho da-
tado de 31 de Maio de 2000, e na sequência do concurso aberto
pelo aviso n.º 43/99, de 18 de Novembro, nomeei, por urgente con-
veniência de serviço, com efeitos a partir daquela data, para o lugar
de assistente administrativo especialista, Margarida Maria Lopes
Duarte Matos do Couto, 2.ª classificada no concurso oportunamen-
te realizado.

7 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria de
Brito Fortunato. 10-1-98 906

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 15 de Junho de 2000, foi determi-
nado celebrar contrato administrativo de provimento com José
Augusto Ferreira da Cunha, na categoria de estagiário da carreira
técnico superior � jurista, na sequência do concurso externo de
ingresso para admissão de um técnico superior de 2.ª classe/esta-
giário � jurista, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 181,
de 5 de Agosto de 1999.

O referido contrato terá início no prazo máximo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª
série. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Jacin-
to Alves. 5-1-29 860

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 80

Para os devidos efeitos se torna público que, pelos despachos do
presidente desta Câmara Municipal datados de 29 de Maio de 2000,
foram reclassificadas profissionalmente, nos termos do artigo 51.º
do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, as funcionárias a seguir
indicadas:

Maria Rosa Batista Parreira, auxiliar dos serviços gerais, esca-
lão 3, índice 135, reclassificada para auxiliar administrativo,
escalão 3, índice 135, a que corresponde o vencimento de
78 900$.

Maria de Lurdes de Oliveira Gameiro Panoias, telefonista, es-
calão 3, índice 140, reclassificada para assistente administra-
tiva, escalão 1, índice 190, a que corresponde o vencimento
de 111 000$.
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Mais se torna público que as referidas nomeadas deverão com-
parecer para assinar o termo de posse no prazo de 20 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

13 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando
António de Oliveira Travassos. 10-1-98 907

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Averbamento

Em conformidade com o despacho da presidência exarado num
requerimento de Orlindo C. Vale & Filhos, L.da, com sede na Rua da
Senhora dos Remédios, bloco 2, 1.º, direito, Guarda, contribuinte
n.º 504168371, se declara que o processo de loteamento para um
prédio sito na Avenida da Rainha D. Amélia e Caminho Municipal
n.º 1175, freguesia da Sé, Guarda, com o alvará de loteamento n.º 1/
2000, datado de 28 de Fevereiro de 2000, que se encontrava em
nome de Laurentino Agostinho de Almeida e de Moisés Agostinho
de Almeida, é averbado em nome de Orlindo C. Vale & Filhos, L.da,
conforme certidão de título de registo de propriedade, que fica ar-
quivada no respectivo processo.

12 de Maio de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria do Carmo
Pires Almeida Borges. 10-1-98 908

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 106/2000-D

Concurso interno de acesso geral para admissão
de quatro motoristas de transportes colectivos

1 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

2 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
faz-se público que, por meu despacho de 18 de Maio do ano em
curso, se encontra aberto, pelo prazo de 12 dias úteis a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso interno de acesso geral para admissão de quatro
motoristas de transportes colectivos do quadro de pessoal da Câma-
ra Municipal de Leiria.

3 � Ao lugar a concurso cabe o vencimento fixado pelo Decre-
to-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações que lhe
foram introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 404-A/98 e 412-A/98,
de 18 e 30 de Dezembro, respectivamente, e Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, tendo em conta o índice que o candidato
possui.

4 � O concurso é válido apenas para os lugares postos a con-
curso, conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

5 � O presente concurso rege-se pelo disposto no 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, e Decretos-Leis n.os 353-
-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98 e 412-A/98, de 18 e 30 de
Dezembro, respectivamente, e 175/98, de 2 de Julho.

6 � O local de trabalho abrange a área do município de Leiria.
7 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o vereador engenheiro Fernando Brites Carvalho.
Vogais efectivos:

O director do Departamento de Obras Municipais, enge-
nheiro Carlos Alberto Dias Marques, e o chefe da Divi-
são de Equipamentos, Materiais e Oficinas, engenheiro
Francisco Eduardo de Oliveira Morais.

Vogais suplentes:

O engenheiro civil municipal de 1.ª classe Vítor Manuel
Mateus dos Santos Bartolomeu e o engenheiro civil
municipal de 1.ª classe Fernando Eduardo Loureiro
Malhó.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

8 � Conteúdo funcional � o referido no n.º 3 da alínea e) do
Despacho n.º 38/88, da SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

9 � Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se ao
concurso os indivíduos vinculados à função pública que satisfaçam
cumulativamente os seguintes requisitos gerais, fixados no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 175/98, de 2 de Julho.

10 � Requisitos especiais de admissão � podem candidatar-se
ao concurso indivíduos que reúnam os requisitos referidos na
alínea a) do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, feito no modelo tipo exis-
tente no Serviço de Atendimento ao Público desta autarquia, ou em
folhas de papel branco de cores pálidas, formato A4, ou em papel
contínuo, de acordo com o Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril,
dirigido à presidente da Câmara Municipal de Leiria, Largo da Repú-
blica, 2414-006 Leiria. O requerimento, bem como os documentos
que o devam acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente na
Divisão de Recursos Humanos da mesma Câmara Municipal, ou re-
metido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo
do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso, no qual deverão constar
os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade, número de
contribuinte fiscal, situação militar, profissão, residência,
código postal e telefone);

b) Habilitações literárias � a escolaridade obrigatória;
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.

12 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte;
c) Fotocópia da carta de condução de transportes colectivos;
d) Curriculum vitae, devidamente documentado e detalhado,

datado e assinado;
e) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida

pelo serviço ou organismo de origem, no caso de funcioná-
rios de outros serviços, da qual conste, inequivocamente, a
natureza do vínculo, a categoria detida, o tempo de servi-
ço na categoria, na carreira e na função pública e as clas-
sificações de serviço, com indicação das respectivas ex-
pressões quantitativas e qualitativas, reportadas aos três
últimos anos.

13 � A falta de documentos que devam 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.

14 � 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.

15 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
16 � Métodos de selecção � nos termos dos n.os 1 e 2 do ar-

tigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a avaliação e
classificação dos candidatos far-se-á através da avaliação curricular
(AC), prova escrita de conhecimentos (PEC) e entrevista profissio-
nal de selecção (EPS).

Avaliação curricular � para valoração da avaliação curricular serão
ponderados os seguintes factores:

Factor de habilitação literária:

Habilitação acima do mínimo exigível � 20 valores;
Habilitação mínima exigível � 19 valores.

Para determinação da experiência profissional o júri adoptou a
seguinte tabela para valoração do tempo de serviço prestado:

De 20 anos de serviço ou mais � 20 valores;
Menos de 20 anos até 10 anos � 18 valores;
Menos de 10 anos até 5 anos � 16 valores;
Menos de 5 anos � 14 valores.
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No factor de formação profissional ponderar-se-ão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as fun-
ções a desempenhar, de acordo com os seguintes valores:

Mais de três acções � 20 valores;
De uma a três acções � 15 valores;
Sem acções � 10 valores.

Prova escrita de conhecimentos � a prova de conhecimentos será
escrita, terá a duração de duas horas, será cotada em 20 valores e
versará sobre:

Código da Estrada � Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

O programa da prova de conhecimentos foi aprovado por meu
despacho de 18 de Maio do ano em curso.

Entrevista profissional de selecção � a entrevista profissional tem
carácter complementar e visa avaliar, numa relação interpessoal e
de forma objectiva e sistemática, as capacidades e aptidões profissi-
onais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo através da
comparação com um perfil delineado, mediante a ponderação dos
parâmetros adequados, e será classificada pela aplicação da seguinte
fórmula:

EPS =
 a + b + c + d + e

5

em que:

a = conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
b = capacidade de comunicação;
c = capacidade de inovação;
d = sentido de responsabilidade;
e = motivação demonstrada em relação ao desempenho do cargo

a prover.

Cada um dos parâmetros será valorado de acordo com a seguinte
tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � de 16 a 19 valores;
Favorável � de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 11 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

17 � Classificação final � para a elaboração da lista classifica-
tiva será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final dos
concorrentes resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (HL × 1) + (EP × 1) + (FP × 1) + (PEC × 2) + (EPS × 2)

7

em que:

CF = classificação final;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

As designação HL, EP e FP constituem factores de ponderação de
avaliação curricular.

17.1 � 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.

17.2 � Se ainda subsistir empate após aplicação dos métodos acima
referidos, competirá ao júri do concurso estabelecer critérios de desem-
pate, conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 37.º já citado.

18 � A relação de candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final poderão ser consultadas na Divisão de Recursos
Humanos, publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou serem os
candidatos notificados no âmbito do exercício do direito de partici-
pação dos interessados, conforme as situações previstas nos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5 de Junho de 2000. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos. 10-1-98 910

Aviso n.º 108/2000-D

Torna-se público que, por meu despacho de 7 de Junho de 2000,
deferi o pedido de transferência do arquitecto de 2.ª classe do qua-
dro da Câmara Municipal de Alcobaça António Filipe Peixe Mar-
ques Risques Pereira para idêntico lugar do quadro de pessoal desta
autarquia, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 175/98, de 2 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro.

O candidato acima referido deverá aceitar o cargo no prazo de 20
dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repúbli-
ca.

7 de Junho de 2000. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos. 10-1-98 911

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 293/2000

Concurso externo de ingresso para provimento
de três lugares de topógrafo de 2.ª classe

Nomeação

Manuel José Faria Seabra Monteiro, presidente da Câmara Munici-
pal de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 1 de Junho de 2000, foram
nomeados, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de topógrafo de
2.ª classe os candidatos classificados nos três primeiros lugares, David
Ferreira Lourenço, José Miguel Leitão Sá Pereira e Luís Manuel
Machado Gomes Ribeiro.

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão tomar
posse do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

1 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel José
Faria Seabra Monteiro. 10-1-98 912

Aviso n.º 316/2000

Concurso interno limitado de acesso para técnico
de contabilidade e administração de 1.ª classe

Nomeação

Manuel José Faria Seabra Monteiro, presidente da Câmara Munici-
pal de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 31 de Maio de 2000, foram
nomeados, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de técnico de con-
tabilidade e administração de 1.ª classe os candidatos classificados,
Maria Dulce Leite Ferreira e José Miguel Azevedo Teixeira da Cos-
ta.

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão tomar
posse do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

9 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel José
Faria Seabra Monteiro. 10-1-98 913

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que esta Câmara Munici-
pal, em cumprimento do meu despacho datado de 31 de Março de
2000, celebrou, nos termos do disposto nos artigos 32.º, n.º 1,
alínea d), e 93.º do Decreto-Lei n.º 55/95, de 29 de Março, con-
trato de tarefa com Maria João Afonso Brás da Silva.

O contrato teve início no dia 4 de Abril de 2000.

18 de Abril de 2000. � O Presidente da Câmara, João José de
Almeida. 10-1-98 941
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CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso

Concurso interno geral de ingresso para preenchimento
de um lugar de encarregado de pessoal auxiliar

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.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, faz-se público que, por meu
despacho datado do dia 9 de Junho de 2000, proferido no exercício
da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do arti-
go 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno geral de
ingresso para preenchimento de um lugar de encarregado de pessoal
auxiliar do quadro privativo do pessoal destes serviços, publicado no
apêndice n.º 118 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 19
de Setembro de 1999.

2 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a presente
vaga e cessa com o seu provimento.

4 � Local de prestação de trabalho � área do município de
Moura.

5 � Conteúdo funcional � controla e coordena as tarefas exer-
cidas pelos funcionários que integram as carreiras e categorias do
grupo de pessoal auxiliar, distribuindo tarefas e zelando pelo cum-
primento das normas de serviço, conforme previsto no Despacho
n.º 4/88, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Remuneração e condições de trabalho � 119 700$, 1.º esca-
lão, índice 205, ou o que resultar por aplicação do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro. As condições
de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigentes e
aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local.

7 � Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se ao
concurso os interessados que reúnam, até ao termo do prazo fixado
para apresentação de candidaturas, os requisitos gerais previstos no
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais � podem candidatar-se ao concurso
os auxiliares administrativos posicionados no 4.º escalão ou su-
perior.

9 � Apresentação de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento redigido em folhas de papel
normalizado A4, entregue pessoalmente no Gabinete de Atendimento
ao Munícipe ou remetidos pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 deste aviso e devi-
damente assinado pelos candidatos. As candidaturas devem ser diri-
gidas ao presidente da Câmara Municipal de Moura, Praça de Sacadura
Cabral, 7860-207 Moura, solicitando a admissão a concurso, e do
qual devem constar os seguintes elementos: identificação completa
(nome, estado civil, profissão e residência, número do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu). Para o efeito, os
candidatos podem utilizar o requerimento tipo, ao dispor no Gabi-
nete acima mencionado.

10 � Os candidatos ficam dispensados de apresentação dos ele-
mentos comprovativos dos requisitos gerais de admissão a que se
referem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que declarem, sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada uma delas.

10.1 � O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes ele-
mentos:

a) Curriculum vitae, datado e assinado, indicando, nomeada-
mente, as funções que exerce e as exercidas anteriormente e
o período de duração a que umas e outras se reportam, com
relevância para o exercício das funções inerentes ao lugar a
concurso, bem como a formação profissional que possui e
respectiva duração;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias e da
formação profissional;

c) Declaração, passada e autenticada pelo organismo a que se
encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função pú-
blica.

10.2 � Os candidatos funcionários deste serviço ficam dispensa-
dos de apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
especiais de admissão desde que estes se encontrem arquivados nos
seus processos individuais.

10.3 � Os candidatos podem especificar no requerimento quais-
quer circunstâncias passíveis de influírem na apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais só podem
ser tidas em consideração se devidamente comprovadas.

10.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreva, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

11 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos
gerais e avaliação curricular, ambos com carácter eliminatório.

12 � Programa de provas � prova escrita de conhecimentos ao
nível de escolaridade obrigatória, fazendo apelo aos adquiridos nas
disciplinas de Português e Matemática.

13 � Duração da prova escrita de conhecimentos � a prova es-
crita terá a duração de uma hora.

14 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional. Na avaliação
curricular ponderar-se-á a habilitação académica de base, a forma-
ção profissional e a experiência profissional.

15 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo as
respectivas fórmulas classificativas, constam da acta da reunião do
júri do concurso, a qual pode ser facultada aos interessados a seu
pedido.

16 � A classificação final far-se-á na escala de 0 a 20 valores e
resultará da média aritmética simples e ponderada da classificação
obtida pelos candidatos nos respectivos métodos de selecção.

17 � Lista dos candidatos � a lista dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas e
publicitadas nos prazos estabelecidos e nos termos dos artigos 33.º,
34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho, e pelo Código do
Procedimento Administrativo.

19 � Constituição do júri:

Presidente do júri � Manuel Rúbio Baleizão, vice-presidente
da Câmara Municipal de Moura.

1.º vogal efectivo � Vítor Manuel Cantiga Afonso Ourives,
chefe da Divisão dos Serviços Urbanos e Ambiente.

2.º vogal efectivo � Feliciana Maria Limpo Capa Nunes Fia-
lho, chefe de Secção, área do pessoal.

1.º vogal suplente � José Filipe Martins Martinho, chefe da
Divisão de Obras Municipais e Conservação.

2.º vogal suplente � Manuel Joaquim Moita Pica, chefe dos
Serviços de Limpeza.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 10-1-98 914

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 7 de Junho de 2000, exarado no uso da com-
petência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi reclassificado profissional-
mente, nos termos do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17
de Junho, o seguinte funcionário:

Natalina Conceição Carvalho Santos, pessoal administrativo
(assistente administrativo principal), posicionado no esca-
lão 4, índice 245 � para tesoureiro, a que corresponde o es-
calão 4, índice 245, do estatuto remuneratório da função pú-
blica.

O funcionário reclassificado deverá assinar o termo de aceitação
da respectiva categoria no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
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conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

7 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia. 5-1-29 865

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 7 de Junho de 2000, exarado no uso da com-
petência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi reclassificado profissional-
mente, nos termos do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17
de Junho, o seguinte funcionário:

António Manuel Santos Borges, pessoal operário qualificado
(serralheiro civil principal), posicionado no escalão 1, ín-
dice 196 � para auxiliar de serviços gerais, a que corresponde
o escalão 8, índice 205, do estatuto remuneratório da função
pública.

O funcionário reclassificado deverá assinar o termo de aceitação
da respectiva categoria no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

7 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia. 5-1-29 866

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso

Por meu despacho de 6 de Junho de 2000:

Carlos Alberto dos Reis Gonçalves � nomeado, após concurso, téc-
nico profissional de offset de 1.ª classe do quadro de pessoal desta
autarquia. A aceitação do lugar far-se-á no prazo de 20 dias con-
tados a partir da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

8 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 10-1-98 917

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de assistente administrativo (grupo de
pessoal administrativo).

1 � Nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, com a adaptação do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º, e de acordo com o
despacho do presidente datado de 15 de Maio de 2000, usando da
competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, encontra-se aberto, pelo pra-
zo de 10 dias úteis a contar da data do dia a seguir à publicação do
presente aviso no Diário da República, o concurso em epígrafe.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, com
a devida adaptação do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e
Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412/98, de 30
de Dezembro.

3 � Consulta ao CEFA � em resultado da consulta ao Centro de
Estudos e Formação Autárquica, verificou-se a afectação de dois
diplomados com o curso de Administração Autárquica (ofício
n.º 3071, de 9 de Junho de 2000).

4 � Remuneração e condições de trabalho � o lugar a prover
será remunerado pelo escalão 1, índice 191, 111 600$, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e as condi-
ções de trabalho e regalias sociais são as vigentes para os funcioná-
rios da administração local.

5 � Prazo de validade � o concurso caduca com o preenchi-
mento das vagas.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Ourém.

7 � São admitidos ao concurso os candidatos que satisfaçam, até
ao termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas, os se-
guintes requisitos gerais e especiais de admissão.

7.1 � São requisitos gerais de admissão os previstos 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 e ou profissionais 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 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 obri-
gatórias.

7.2 � Requisitos especiais de admissão:

a) Nos termos do artigo 8.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, os candida-
tos terão que estar habilitados com o 11.º ano de escolarida-
de ou equivalente.

8 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho SEALOT
n.º 38/88, de 26 de Janeiro, que é resumidamente o seguinte: desen-
volver funções enquadráveis em directivas gerais dos dirigentes e
chefias ao nível do expediente, do arquivo, do secretariado, do pes-
soal, do aprovisionamento, da contabilidade, assegurar trabalhos de
dactilografia e de tratamento de texto, proceder à recolha de infor-
mação e tratamento de texto, proceder à recolha de informação e
tratamento de dados com vista ao cumprimento dos objectivos tra-
çados pelo respectivo superior hierárquico.

9 � Método de selecção � constará na realização de uma pro-
va escrita de conhecimentos gerais e de uma prova escrita de co-
nhecimentos específicos, assim como entrevista profissional de se-
lecção.

Cada prova de conhecimentos gerais e de conhecimentos especí-
ficos será eliminatória de per si, sendo ambas pontuadas numa esca-
la de 0 a 20 valores, passando à fase seguinte os candidatos que
obtenham classificação superior a 9,5 valores.

A prova de conhecimentos gerais (prova escrita) terá a duração
de uma hora e versará sobre conhecimentos ao nível do 11.º ano ou
equivalente, fazendo apelo quer aos conhecimentos adquiridos no
âmbito escolar, quer aos conhecimentos resultantes da vivência do
cidadão comum em matéria de cultura geral.

A prova de conhecimentos específicos terá a duração de três ho-
ras e será subordinada à seguinte legislação:

Constituição da República Portuguesa;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pela Lei

n.º 6/96, de 31 de Janeiro � Código do Procedimento Ad-
ministrativo (CPA);

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � estabelece o quadro de
competências, assim como o regime jurídico de funcionamen-
to dos órgãos dos municípios e das freguesias;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a alteração do
Decreto-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto � Regime de Féri-
as, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela Lei n.º 25/
98, de 26 de Maio � princípios gerais em matéria de em-
prego público, remunerações e gestão de pessoal da Adminis-
tração Pública;

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a alteração do
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, e ainda Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho � constituição, modificação e extinção
da relação jurídica de emprego na Administração Pública;

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a adaptação do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho � regula o concurso
como forma de recrutamento e selecção de pessoal para os
quadros da Administração Pública;

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto � estabelece as re-
gras e os princípios gerais em matéria de duração e horário
de trabalho na Administração Pública;
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Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disciplinar;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro � estabelece

regras sobre o regime geral de estruturação de carreiras da
Administração Pública;

Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro � procede à
adaptação à administração local do decreto-lei que estabele-
ce as regras sobre o ingresso, acesso e progressão nas carrei-
ras e categorias do regime geral, bem como as respectivas
escalas salariais;

Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto � Lei das Finanças Locais.

Entrevista profissional de selecção (EPS) � através da qual serão
avaliadas, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as capacidades e aptidões do candidato por comparação com
o perfil de exigência da função.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos da seguinte forma:

A responsabilidade e o sentido de organização;
A capacidade de relacionamento e a iniciativa;
O interesse e motivação profissional;
O conhecimento de tarefas inerentes ao conteúdo funcional do

lugar a prover.

10 � A classificação final dos candidatos será traduzida numa
escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas, e terá a seguinte fórmula:

CF =
 PCG + PCE + EPS

3

em que:

CF = classificação final;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Ourém, enviado pelo correio, em carta registada
com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Ourém, Praça
do Município, 11, 2490-499 Ourém, ou entregue pessoalmente na
Secção de Recursos Humanos e Formação desta Câmara Municipal,
onde indiquem os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número, data de emissão e validade do bilhe-
te de identidade e serviço de identificação que o emitiu, nú-
mero fiscal de contribuinte, morada, residência, localidade,
número de telefone, código postal e nacionalidade);

b) Habilitações literárias;
c) Categoria a que se candidata, com identificação do respecti-

vo concurso, mediante referência ao número e data do Diá-
rio da República onde se encontra publicado o presente
aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os concorrentes considerem
relevantes para apreciação do seu mérito.

11.1 � Os candidatos devem ainda declarar no seu cumprimento,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação em
que se encontram relativamente a cada uma das condições a que se
referem as alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 19.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.2 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompa-
nhados dos seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e contribuinte fiscal;
c) Curriculum vitae detalhado.

12 � A não apresentação dos documentos do n.º 11.2 do presen-
te aviso determina a exclusão do concurso.

13 � A lista de candidatos será afixada no edifício dos Paços do
Município de Ourém, cumprida que seja a tramitação para o exercí-
cio do direito de participação dos candidatos que devam ser excluí-
dos.

A lista de classificação final será afixada no edifício dos Paços do
Município de Ourém e notificada aos candidatos, nos termos das
alíneas a) ou b) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

14 � O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereador João Eduardo Serrano Rodrigues.
Vogais efectivos:

Director do Departamento de Administração e Finanças,
Dr. Vítor Manuel de Sousa Dias.

Chefe da Divisão Planeamento e Formação, Dr. Eusébio
Manuel Silva Monteiro.

Vogais suplentes:

Técnica superior 2.ª classe Dr.ª Marta Cristina Reis Gon-
çalves Pinto Galhano.

Chefe da Secção de Recursos Humanos e Formação, José
Luciano Pereira Dias.

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, David Pereira
Catarino. 10-1-98 919

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

Aviso

Concurso externo para provimento de uma vaga
de técnico profissional de construção civil

Nomeação

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Mu-
nicipal de 30 de Maio de 2000, foi nomeado para a categoria de
técnico profissional de construção civil, por urgente conveniên-
cia de serviço, a partir de 5 de Junho do corrente ano, o candi-
dato aprovado no concurso aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 3, de 5 de Janeiro de 2000, cuja
lista de classificação foi homologada em 10 de Maio de 2000, a
saber:

José Augusto Matos Pimenta.

O referido candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

5 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.
10-1-98 920

CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar administrativo (grupo de pessoal
auxiliar).

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Redondo de 13 de Junho do
corrente ano, se encontra aberto concurso externo de ingresso, pelo
prazo de 10 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República, para a categoria referida em epígrafe, a que corres-
ponde o vencimento de 68 900$, escalão 1, índice 118, do novo
sistema retributivo da função pública.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

3 � O concurso é válido para a vaga referida e caduca com o seu
preenchimento.

4 � Local de trabalho � Câmara Municipal de Redondo.
5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/88,

do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989.

6 � São requisitos de admissão os referidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7 � A selecção dos candidatos será feita através de provas de
conhecimentos e avaliação curricular. Em caso de empate, poderá
ser utilizada a entrevista profissional de selecção, que incidirá sobre
as aptidões profissionais.

7.1 � Prova de conhecimentos:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.
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7.2 � Avaliação curricular:

AC =
 HA + EP + FP

3

em que:

HA = habilitações académicas;
EP = entrevista profissional;
FP = formação profissional.

7.3 � A avaliação curricular incidirá sobre as aptidões profissio-
nais dos candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da
função, as habilitações académicas de base e experiência e qualifica-
ção profissional.

7.4 � O ordenamento final dos concorrentes pela aplicação dos
métodos referidos será expressa de 0 a 20 valores, considerando-se
não aprovados os candidatos que na classificação final obtenham
pontuação inferior a 9,5 valores.

7.5 � O sistema de classificação final, bem como a respectiva
fórmula classificativa, consta de actas do júri do concurso, sendo
facultadas aos candidatos quando solicitadas.

8 � Formalização de candidaturas � para efeitos de candidatura,
os interessados deverão apresentar requerimento escrito, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal, podendo ser entregue, acompanhado
de demais documentação necessária, no sector de pessoal da Câmara
Municipal de Redondo, Praça da República, 7170-011 Redondo,
considerando-se entregues dentro do prazo os requerimentos cujo
carimbo do correio tenha a data do termo do prazo fixado para a
sua apresentação.

Do requerimento devem contar: nome completo, profissão, esta-
do civil, data de nascimento, filiação, naturalidade, residência, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número fiscal de contribuinte, o concurso a que se candi-
data, referindo o número e data do Diário da República onde se
encontra publicado o presente aviso.

9 � O requerimento deve ser acompanhado do certificado de
habilitações literárias, sendo exigido a escolaridade obrigatória.

10 � O requerimento de admissão deverá ainda ser acompanhado
de todos os documentos comprovativos dos restantes requisitos a
que se refere o n.º 6 do presente aviso, salvo se os candidatos decla-
rarem nos mesmos, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um desses requisitos.

11 � As listas de candidatos e de classificação final do concurso
serão afixadas nos prazos regularmente estabelecidos, conforme o
estipulado no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Constituição do júri:

Presidente � Auta Viana de Sá, chefe da Divisão Administra-
tiva e Financeira.

Vogais efectivos:

Maria Luís Palolo Calapez, chefe da Divisão do Sócio-
-Cultural.

Inácia Maria Clestino Raposo, assistente administrativo
principal.

13 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
documentos comprovativos das declarações.

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Alfredo
Falamino Barroso. 10-1-98 921

CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de chefe de repartição (área administrativa e
financeira).

1 � Faz-se público que, por meu despacho de 7 de Junho do ano
2000, no uso da competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto
o concurso em epígrafe, nos termos do disposto no artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a adaptação aplicável
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,

pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, 3.ª série.

2 � O prazo de validade do concurso esgota-se com o preenchi-
mento da vaga, de acordo com o n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � Área de recrutamento � conforme o disposto nas alíneas a)
e b) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Ju-
lho, de entre chefes de secção com pelo menos três anos na catego-
ria, classificados de Muito bom, e nas alíneas a), b) e c) do n.º 8 do
artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, de entre
tesoureiros principais e de 1.ª classe, respectivamente com pelo
menos três e cinco anos de serviço na categoria, classificados de
Muito bom, e chefes de serviços de cemitérios e chefes de serviços
de teatro com pelo menos três anos de serviço nas respectivas ca-
tegorias, classificados de Muito bom, e assessores autárquicos.

4 � Composição do júri:

Presidente � Orlando Manuel Pereira Vaz, presidente da Câ-
mara Municipal.

Vogais efectivos:

José Augusto Araújo de Freitas, vice-presidente da Câmara
Municipal.

Dr.ª Doroteia Maria Sequeira de Sousa, chefe da Divisão
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de
Sabrosa.

Vogais suplentes:

Engenheiro Adelino Alves Teixeira, vereador.
Engenheiro Carlos Alberto Pereira Faustino, chefe da Di-

visão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
vogal efectivo José Augusto Araújo de Freitas.

5 � A classificação final dos candidatos traduzir-se-á numa esca-
la de 0 a 20 valores.

6 � Métodos de selecção a utilizar e respectivos índices de pon-
deração:

CF =
 PC + EPS + AC

3

em que:

CF = classificação final;
PC = classificação atribuída à prova de conhecimentos;
EPS = classificação atribuída à entrevista profissional de selec-

ção;
AC = classificação atribuída à avaliação curricular.

A prova de conhecimentos será escrita, terá a duração de duas
horas, será cotada em 20 valores e versará sobre a seguinte legisla-
ção, cujo programa foi por mim aprovado em 7 de Junho de 2000,
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

Constituição da República Portuguesa;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Regime jurídico de pessoal:

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as altera-

ções introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17
de Outubro, e 102/96, de 31 de Julho;

Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, com a redacção

dada pelo Decreto-Lei n.º 317/86, de 25 de Setembro,
Decreto-Lei n.º 275/95, de 25 de Outubro, e Decreto-
-Lei n.º 2/93, de 8 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 44-B/83, de 1 de Junho;
Decreto-Lei n.º 45/88, de 16 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alte-

rações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 393/90, de
11 de Dezembro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro;

Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
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Finanças e contabilidade:

Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 342/98, de 6 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho;
Decreto-Lei n.º 92-C/84, de 28 de Dezembro;

Empreitadas, fornecimentos de bens e prestações de serviços:

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro;

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

Obras particulares e loteamentos:

Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 25/92, de 20 de Março;
Decreto-Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto;

Princípios de direito administrativo;
Código do Procedimento Administrativo.

A entrevista profissional de selecção avaliará, numa forma inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais dos candidatos. Os critérios de apreciação da entrevista
profissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constará das actas das
reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candi-
datos sempre que solicitadas.

Os critérios de apreciação da avaliação curricular, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constarão das actas das reuniões do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara e entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara Mu-
nicipal de Sabrosa, Rua do Loreto, 5060 Sabrosa, contendo os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Identificação do lugar a que se candidata, número e data do
Diário da República em que foi publicado o respectivo avi-
so de abertura.

7.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamen-
te acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes elementos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade, frente e verso;
b) Fotocópia do certificado de habilitações;
c) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisi-

tos exigidos para a candidatura, estando os funcionários des-
ta Câmara Municipal dispensados da apresentação dos mes-
mos, à excepção do currículo, que deverá ser apresentado
por todos os candidatos;

d) Cartão de contribuinte fiscal.

8 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em

caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentação comprovativa das suas declarações.

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 Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e
local da aplicação dos métodos de selecção, nos termos do artigo 35.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Em caso de igualdade de classificação, o júri decidirá de
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 37.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 disposto do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão

profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evi-
tar toda e qualquer forma de discriminação (despacho conjunto do
Ministro Adjunto, do Ministro da Reforma do Estado e da Admi-
nistração Pública e da Ministra para a Igualdade de 1 de Março de
2000).

14 de Junho de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, o Vice-Pre-
sidente, José Augusto Araújo de Freitas. 10-1-98 922

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para admissão
de três estagiários da carreira de engenheiro civil

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por despacho de 18 de Maio de 2000 do vere-
ador do pelouro de Administração e Finanças, no uso da competên-
cia delegada, foram nomeados para os lugares de estagiário da car-
reira de engenheiro civil Sandra Maria Alves de Oliveira e Carlos
Alberto Pinto da Silva, únicos candidatos classificados em 1.º e 2.º
lugares, respectivamente, no concurso em epígrafe, conforme cons-
ta da lista de classificação final, a qual foi notificada aos candidatos
em 19 de Abril de 2000.

Os candidatos nomeados deverão iniciar funções no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Não sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas, com base no
disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do ar-
tigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

22 de Maio de 2000. � O Vereador do Pelouro de Administração
e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva. 5-1-29 862

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de aferidor de pesos e medidas de 2.ª classe (gru-
po técnico-profissional).

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da Câmara em 7 de Fevereiro de 2000, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de aferidor de pesos
e medidas de 2.ª classe, pertencente ao grupo técnico-profissional,
do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7
de Dezembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 44/99, de 11 de Ju-
nho, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � abrange a área do município de Santa
Maria da Feira.

5 � Vencimento � o correspondente ao escalão 1, índice 191
(111 600$), previsto no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, com a alteração feita pelo artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, sendo as condições de trabalho e regalias
sociais as genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

6 � Conteúdo funcional � controlo metrológico dos métodos e
instrumentos de medição envolvidos em operações comerciais, bem
como de outros controlos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os constantes da alínea d) do n.º 1 do ar-

tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na re-
dacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, ou seja, de entre
indivíduos habilitados com adequado curso tecnológico, curso das
escolas profissionais, curso das escolas especializadas de ensino
artístico, curso que confira certificado de qualificação profissional
de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das
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Comunidades Europeias, de 16 de Julho, ou curso equiparado na área
da metrologia.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados
na Repartição de Recursos Humanos) dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de re-
cepção, sempre acompanhado da importância de 245$ para
pagamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao ter-
mo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elementos
de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número, data e validade do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e
telefone);

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

c) Habilitações literárias;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação, tal como é
solicitado:

a) Curriculum vitae, devidamente comprovado, datado e assi-
nado;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações;

c) Fotocópia do bilhete de identidade (válido) e do cartão de
contribuinte.

10 � Será dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos referidos no n.º 7.1 do presente aviso desde
que os candidatos declarem, sob compromisso de honra, no próprio
requerimento e em alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 2 do artigo 29.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98.

11 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos,
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção, atribuin-
do-se a cada um deles uma classificação de 0 a 20 valores.

O ordenamento dos candidatos pela aplicação dos referidos méto-
dos será expresso de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos os
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, e será
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (PEC × 2) + (AC × 1) + (EPS × 2)

5

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos para o exercício da função, terá a duração de duas horas e
versará sobre:

Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro;
Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro.

11.2 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os factores � habilitação académica, formação profissional e expe-
riência profissional, que serão valorizados na base dos seguintes cri-
térios:

a) Habilitação académica:

Habilitação académica exigível � 19 valores;
Habilitação superior � 20 valores;

b) Formação profissional relacionada com a área funcional do
lugar posto a concurso:

Cursos ou acções de duração até um mês � 1 valor;
Cursos ou acções de duração superior a um mês � 2 valo-

res.

A acumulação desta pontuação não poderá exceder 20 va-
lores;
c) Experiência profissional � será determinada face ao tem-

po de serviço prestado no desempenho efectivo de funções
na área da metrologia, que será valorizada da seguinte
forma:

Até um ano � 17 valores;
De um a três anos � 18 valores;
Mais de três anos � 20 valores.

A determinação da avaliação curricular será efectuada através da
aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 (HA × 1) + (FP × 1,5) + (EP × 1,5)

4

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

11.3 � A entrevista profissional de selecção, com duração até
trinta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considera-
dos os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal � 0 a 5 valo-
res;

b) Sentido crítico e clareza de raciocínio � 0 a 5 valores;
c) Motivação para o desempenho da função � 0 a 5 valores;
d) Espírito de equipa e participação � 0 a 5 valores.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão de actas de reuniões do júri do concurso, que serão facul-
tadas aos candidatos sempre que solicitadas.

13 � Os candidatos admitidos serão convocados para o dia da
prova de conhecimentos e da entrevista, nos termos do artigo 35.º
do Decreto-Lei n.º 204/98.

14 � Relação dos candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

14.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

14.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

15 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador.
Vogais efectivos:

Carlos Ferreira Martins da Silva, vereador, e Artur Fer-
nando de Sá Brandão, director de departamento.

Vogais suplentes:

Mário Almeida Araújo, chefe de divisão, e João Carlos
Matos de Sousa, aferidor de pesos e medidas, especialis-
ta.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

31 de Maio de 2000. � O Vereador do Pelouro de Administração
e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva. 5-1-29 863
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CÂMARA MUNICIPAL DA SERTÃ

Aviso n.º 34/2000

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal da Sertã de 30 de Maio de 2000, e
na sequência do concurso aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 295, de 21 de Dezembro de 1999, foi no-
meado para o lugar de serralheiro o candidato aprovado Rogério
Fernandes Salgueiro.

O referido candidato deverá aceitar o respectivo lugar no prazo
de 20 dias contados a partir da publicação do presente aviso no Diário
da República.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas.)

31 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Carreto. 5-1-29 858

Aviso n.º 35/2000

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 15
de Maio de 2000, foi celebrado com Ana Cristina Fernandes Delga-
do um contrato administrativo de provimento, pelo período de um
ano, nos termos da alínea d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho, com início em 1 de Junho do corrente ano, para
exercer as funções de arquitecta (estagiária).

12 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Carreto. 5-1-29 857

CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente de 5 de Junho de 2000, foi nomeado provisoriamente, como
operador de sistemas de 2.ª classe (estagiário), o candidato classifi-
cado em 1.º lugar no respectivo concurso, Carlos Manuel Teixeira
da Costa.

O candidato deverá tomar posse no prazo máximo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação do presente no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Junho de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
dos Santos Costa. 5-1-29 859

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com
o despacho de 31 de Maio de 2000 e ao abrigo do n.º 5 do ar-
tigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a re-
dacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
aplicável à administração local por força do disposto no Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, autorizei a transferência da téc-
nica superior de 1.ª classe, da carreira de técnico superior de Di-
reito, Teresa Maria Vieira Mendes Sequeira de Sá, da Câmara
Municipal de Cuba, para lugar idêntico do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.

Nos termos do artigo 11.º do decreto-lei acima referido, os can-
didatos tem o prazo de 20 dias para aceitação da nomeação após a
publicação do presente aviso no Diário da República.

1 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 10-1-98 924

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
despacho de 30 de Maio de 2000 e ao abrigo do n.º 5 do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção in-
troduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicável à
administração local por força do disposto no Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, autorizei a transferência do condutor de
máquinas pesadas e veículos especiais Paulo Jorge Pereira Soares, da
Câmara Municipal de Alcoutim, para lugar idêntico do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.

Nos termos do artigo 11.º do decreto-lei acima referido, o candi-
dato tem o prazo de 20 dias para aceitação da nomeação após a
publicação do presente aviso no Diário da República.

6 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 10-1-98 923

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS

Aviso

Contrato administrativo de provimento
(regime de estágio)

De harmonia com o disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, se torna público que foi celebrado
um contrato administrativo de provimento com o engenheiro civil
João Nuno Gambóias Lopes do Fundo nos termos abaixo indicados,
a fim de o mesmo efectuar o estágio com vista ao eventual ingresso
na carreira técnica superior:

Categoria � estagiário;
Carreira � técnico superior na área de engenharia civil;
Remuneração mensal � 181 000$, escalão 1, índice 310, da

escala indiciária da carreira de técnico superior;
Início de funções � 1 de Junho de 2000;
Prazo de duração do contrato � um ano.

[Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de harmo-
nia com o disposto na alínea b) do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.]

1 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, João Teresa
Ribeiro. 10-1-98 926

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal proferido em 23 de Maio de 2000,
foram nomeados os candidatos Francisco Magalhães Barreiro e Gaspar
Augusto Jota Santos, admitidos e classificados no concurso externo
de ingresso para provimento de dois lugares de técnico profissional
de construção civil de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico-
-profissional, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 284, de 7 de Dezembro de 1999, conforme lista de
classificação final.

Os nomeados deverão tomar posse do respectivo lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Di-
ário da República, 3.ª série.

25 de Maio de 2000. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Directora do Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-98 928

JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA-CACÉM

Aviso n.º 3/00

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Agualva-Cacém de 13 de Junho de 2000, fo-
ram nomeadas provisoriamente, ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, as can-
didatas abaixo indicadas, aprovadas em 1.º e 2.º lugares, respecti-
vamente, no concurso externo de ingresso para preenchimento de
dois lugares na categoria de assistente administrativo, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 85, de 12 de
Abril de 1999, para os lugares de assistentes administrativas do grupo
de pessoal administrativo do quadro de pessoal desta Junta de Fre-
guesia:

1.º Susana Cristina Fialho Vasques Ferreira.
2.º Maria José Nunes Mendonça Salvador.

As candidaturas deverão tomar posse no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
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n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, António Sebas-
tião Antunes. 10-1-98 929

JUNTA DE FREGUESIA DE ALFORNELOS

Aviso

1 � Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
deliberação da Junta de Freguesia de 7 de Junho, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do pre-
sente aviso, concurso externo de ingresso para preenchimento de
três lugares vagos da carreira de jardineiro do quadro de pessoal da
Junta de Freguesia de Alfornelos.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelas
disposições legais constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11
de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 247/87, de 17 de Junho, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, e 248/85, de 15 de Julho, e Portaria n.º 807/99, de 21 de Se-
tembro, conjugada com o Despacho n.º 38/88, de 26 de Janeiro.

3 � Prazo de validade � o presente concurso é válido apenas
para o preenchimento dos referidos lugares, caducando com o seu
provimento.

4 � Conteúdo funcional � compete genericamente ao jardineiro
o exercício de funções de natureza executiva, de carácter manual ou
mecânico, executando, entre outras tarefas, o cultivo de flores, ár-
vores, arbustos ou outras plantas, preparação prévia do terreno, lim-
peza e rega, de acordo com a Portaria n.º 807/99, de 21 de Setem-
bro, conjugada com o Despacho n.º 38/88, de 26 de Janeiro.

5 � Serviço e local de trabalho � espaços verdes da Junta de
Freguesia de Alfornelos.

6 � Remuneração e outras regalias sociais � o vencimento será
o correspondente ao índice 130 da carreira de operário qualificado.
As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos gerias de admissão ao concurso � podem candi-
datar-se ao concurso todos os indivíduos que satisfaçam, cumulati-
vamente, até ao termo do prazo de entrega da candidatura fixado
no presente aviso, os seguintes 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 ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo � escolaridade obri-
gatória ou comprovada formação/experiência profissional,
adequada ao exercício da profissão, de duração não inferior
a dois anos;

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 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 obri-
gatória.

8 � Apresentação das candidaturas:
8.1 � Forma � as candidaturas serão formalizadas através de

requerimento de admissão ao concurso, a elaborar de acordo com o
Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril, dirigido ao presidente da Jun-
ta de Freguesia de Alfornelos, Rua dos Capitães de Abril, 23-A,
Alfornelos, 2700-148 Amadora, e entregue pessoalmente, ou reme-
tido pelo correio, registado com aviso de recepção, dentro do prazo
de candidatura, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número de contribuinte
fiscal, residência e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (especificações, acções de forma-

ção, etc.), quando legalmente exigidas;
d) Identificação do concurso a que se candidata;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem re-

levantes para a apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, devidamente comprovados.

8.2 � O requerimento da candidatura deverá ser acompanhado da
seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) documentos comprovativos da formação profissional;
c) Documento comprovativo da posse das habilitações literári-

as ou profissionais.

8.3 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, mencionados nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos requerimentos, em alíneas separadas e
sob o compromisso de honra, a situação em que se encontram rela-
tivamente a cada uma daquelas condições.

8.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

9 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos, com ca-
rácter eliminatório, e entrevista profissional de selecção.

9.1 � Prova de conhecimentos (PC):

Objectivos � avaliar o nível de conhecimentos profissionais
dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício da fun-
ção;

Forma e duração da prova � a prova será prática, com dura-
ção até uma hora.

9.1.2 � Programa de provas:

a) Preparação do terreno para sementeira da relva, que envolve
as seguintes operações: cavar, mobilizar e regularizar o solo,
sementeira a lanço;

b) Trabalhos com tesoura de poda e ou serrote, nomeadamente
poda de arbustos, apara de sebes vivas.

9.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS):

Objectivos � avaliar, numa relação interpessoal e de forma ob-
jectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos de acordo com as exigências da função.

9.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da EPS, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constam de actas de reunião do júri dos con-
cursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

10 � Publicitação de listas:
10.1 � Os candidatos excluídos são notificados, nos termos dos

artigos 34.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
10.2 � Os candidatos admitidos são convocados para a realiza-

ção dos métodos de selecção, nos termos do artigo 35.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.3 � A lista de classificação final é notificada nos termos do
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � O júri do presente concurso tem a seguinte composição:

Presidente � José Agostinho Marques, presidente da Junta de
Freguesia de Alfornelos.

Vogais efectivos:

Cândido Martinho Moreira Súcio, vogal da Junta de Fre-
guesia de Alfornelos.

Norberto José Carmo Figueiredo Ribeiro, jardineiro.

Vogais suplentes:

José Manuel Correia de Paiva de Azevedo Coutinho, se-
cretário da Junta de Freguesia de Alfornelos.

Paulo Jorge Gordon Pinto, assistente administrativo.

12 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, José Agostinho
Marques. 10-1-98 930

JUNTA DE FREGUESIA DE APELAÇÃO

Aviso

Concurso externo de ingresso
para cantoneiro de limpeza

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
executivo desta Junta de Freguesia de 16 de Maio de 2000, foi ad-
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mitida, como cantoneira de limpeza, Vitalina Gomes Monteiro
Sanches.

Mais se informa que, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjuga-
do com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto,
esta nomeação não foi sujeita a fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.

2 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, José Henriques
Alves. 10-1-98 508

JUNTA DE FREGUESIA DE BUNHEIRO

Aviso

Concurso externo geral de ingresso para provimento de
uma vaga da carreira de auxiliar administrativo, do gru-
po de pessoal auxiliar.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Junta do dia 7 de Junho de 2000, e no uso da com-
petência conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo geral de ingresso para pro-
vimento de uma vaga de auxiliar administrativo, do grupo de pesso-
al auxiliar, do quadro de pessoal desta Junta.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes 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, e do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Requisitos de admissão a concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

3.1 � Requisitos gerais � são requisitos 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 da profissão;
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 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 obri-
gatória.

3.2 � Requisitos especiais � possuir como habilitações literárias
a escolaridade mínima obrigatória.

4 � Remunerações e condições de trabalho � o vencimento é o
correspondente ao índice 118, escalão 1, da respectiva categoria.
As condições de trabalho são as genericamente vigentes para a ad-
ministração local.

5 � O conteúdo funcional é o correspondente à alínea j) do n.º 1
do Despacho n.º 4/88, do Secretário de Estado da Administração
Local e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � O local da prestação de trabalho é na área da freguesia de
Bunheiro.

7 � Finalidade e validade do concurso � o presente concurso
destina-se ao provimento de um lugar de auxiliar administrativo,
esgotando-se com o preenchimento do mesmo.

8 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Donaciano Manuel Pereira Esteves, presidente da
Junta de Freguesia.

Vogais efectivos:

Octávio Manuel da Costa Madaleno, secretário da Junta
de Freguesia, e Augusto Nunes da Silva, tesoureiro da
Junta de Freguesia.

Vogais suplentes:

António Lopes Garrido, presidente da Assembleia de Fre-
guesia, e José Luciano Esteves Lopes, 1.º secretário da
Assembleia de Freguesia.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são:

a) Prova teórica de conhecimentos escritos;
b) Entrevista profissional de selecção.

10 � A classificação final a utilizar traduzir-se-á numa escala de 0
a 20 valores, sendo excluídos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredon-
damento, as classificações inferiores a 9,5 valores.

11 � Programa de provas de conhecimentos � a prova teórica
de conhecimentos, escrita, será valorada numa escala de 0 a 20
valores, terá a duração de duas horas e obedece ao seguinte progra-
ma: Decretos-Leis n.os 24/84, de 16 de Janeiro, 100/99, de 31 de
Março, e 169/99, de 18 de Setembro.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de co-
nhecimentos teóricos, da entrevista profissional da selecção, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmu-
la classificativa, constam da acta de reuniões do júri, sendo a mesma
facultada a todos os candidatos, desde que solicitada, na sede da Jun-
ta de Freguesia.

13 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Bunheiro,
podendo ser entregue pessoalmente na sede da Junta de Freguesia,
ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado, para a Junta de Freguesia de Bunheiro, Ave-
nida de São Mateus, 3870-024 Bunheiro, nele devendo constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, profissão, número
e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, e re-
sidência);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Identificação do lugar a que se candidata, referenciando a

data e publicação do presente aviso no Diário da República;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir
motivo de preferência legal e, neste caso, devidamente com-
provadas;

e) Enumeração dos documentos apresentados com o requeri-
mento.

13.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d) e f) do n.º 3.1 do presente aviso, os
quais são dispensados temporariamente desde que os candi-
datos declarem no respectivo requerimento, sob compromisso
de honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos enun-
ciados nas citadas alíneas.

13.2 � Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimen-
to de admissão a concurso fotocópias do bilhete de identidade e do
número de identificação fiscal.

13.3 � 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.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

15 � A relação de candidatos e lista de classificação final será
afixada na sede da Junta de Freguesia de Bunheiro.

16 � Foi consultada a DGAP, a qual se pronunciou através do
ofício n.º 1335, de 1 de Fevereiro de 2000, sobre a não existência
de excedentes para o exercício das respectivas funções.

13 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, Donaciano Ma-
nuel Pereira Esteves. 5-1-29 869

JUNTA DE FREGUESIA DE CERCAL

Aviso n.º 1/2000

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de cantoneiros de limpeza, do grupo de pes-
soal auxiliar.

1 � Torna-se público que, por deliberação de 2 de Junho de
2000 do presidente, no uso da sua competência, se encontra aber-
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to, pel o prazo de 15 dias úteis a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para
provimento de dois lugares de cantoneiros de limpeza, do grupo de
pessoal auxiliar, remunerado pelo escalão 1, índice 145.

2 � O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o pre-
enchimento do lugar posto a concurso.

3 � O conteúdo funcional desta carreira é o seguinte: proceder à
remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de lixeiras e
extirpação de ervas.

4 � O local de trabalho situa-se na área da freguesia de Cercal do
Alentejo.

5 � A este concurso podem habilitar-se os indivíduos que satisfa-
çam os requisitos constantes das seguintes disposições legais:

a) Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
b) Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
c) Pode ser utilizada a figura de mobilidade entre carreiras.

6 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Junta, entregue pessoalmente ou enviado
pelo correio, com aviso de recepção, para a secretaria da Junta de
Freguesia de Cercal, Bairro de Zeca Afonso, 7555-105 Cercal do
Alentejo, e do qual constarão obrigatoriamente os seguintes elemen-
tos de identificação:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, na-
turalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, com endereço completo);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata.

6.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte
fiscal;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir como
relevantes quanto à apreciação do seu mérito;

d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso, previstos no artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Curriculum vitae.

7 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados no
n.º 6.1, alínea d), desde que os candidatos declarem no requerimen-
to, sob compromisso de honra, a situação em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de ad-
missão.

7.1 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da Jun-
ta estão dispensados da apresentação dos documentos constantes do
n.º 6.1.

8 � Os métodos de selecção serão os seguintes:

Prova de conhecimentos gerais, teórica, oral;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova de conhecimentos, eliminatória, terá a duração de
quinze minutos por cada concorrente e será classificada de acordo
com uma escala de 0 a 20 valores, e os candidatos que tiverem clas-
sificação inferior a 9,5 valores serão eliminados, cujo programa é o
seguinte:

a) Conhecimentos gerais:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças, aprovado pelos De-
cretos-Leis n.os 100/99, de 31 de Março, e 117/99, de
11 de Agosto.

8.2 � Avaliação curricular � consiste na apreciação pelo júri do
concurso do curriculum vitae de cada candidato, avaliação que será
ponderada pela valorização dos seguintes factores:

a) Habilitações académicas:

4.º ano de escolaridade � 10 valores;
5.º ano de escolaridade � 11 valores;

6.º ano de escolaridade � 12 valores;
7.º ano de escolaridade � 13 valores;
8.º ano de escolaridade � 14 valores;
9.º ano de escolaridade � 15 valores;
10.º ano de escolaridade � 16 valores;
11.º ano de escolaridade � 17 valores;
12.º ano de escolaridade � 18 valores;
Habilitação de grau superior � 20 valores;

b) Experiência profissional � trabalho desenvolvido e relacio-
nado com a área funcional do lugar posto a concurso:

Sem experiência profissional � 5 valores;
Com alguma experiência profissional considerada adequa-

da ao exercício das funções correspondentes ao conteú-
do funcional do lugar a concurso � 10 a 15 valores;

Com muita experiência profissional considerada adequa-
da ao exercício das funções correspondentes ao con-
teúdo funcional do lugar posto a concurso � 16 a 20
valores;

c) Formação e qualificação profissional:

Sem cursos ou acções de formação ou sem interesse para a
área funcional � 0 a 5 valores;

Até três cursos com interesse para a área funcional � 11
a 12 valores;

De quatro a cinco cursos com interesse para a área funci-
onal � 13 a 14 valores;

Mais de cinco cursos com interesse para a área funcional �
15 a 20 valores.

Para classificação da avaliação será utilizada a seguinte fórmula:

AC =
 HL + FQP + 2EP

4

em que:

HL = habilitação literária;
FQP = formação e qualificação profissional;
EP = entrevista profissional.

8.3 � A entrevista profissional de selecção, que visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, versará sobre: a responsa-
bilidade e sentido de organização; a capacidade de relacionamento e
a iniciativa; o interesse e a motivação profissional; o conhecimen-
to das tarefas inerentes ao conteúdo funcional do lugar posto a
concurso, e traduzir-se-á do seguinte modo:

Não favorável � menos de 10 valores;
Favorável com reservas � 10 a 11 valores;
Favorável � 12 a 13 valores;
Bastante favorável � 14 a 16 valores;
Excepcionalmente favorável � 17 a 20 valores.

O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos referidos
métodos de selecção, será expresso numa escala de 0 a 20 valores e
que resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + 2AC + EPS

4

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem classifica-
ção final inferior a 9,5 valores.

9 � As listas contendo a relação dos candidatos admitidos,
bem como a lista de classificação final, se o número de candida-
tos for inferior a 100, serão afixadas na secretaria da Junta de
Freguesia.

10 � Por deliberação do presidente datada de 3 de Junho, foi
nomeado o júri, que terá a seguinte composição:

Presidente � José Gonçalves Sebastião.
Vogais efectivos:

1.º António Albino.
2.º José Rocha Martins.
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Vogais suplentes:

1.º Maria do Céu Silva.
2.º Maria Alice da Silva Copio Paulo.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

6 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, José Gonçalves
Sebastião. 10-1-98 934

Aviso n.º 2/2000

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pes-
soal auxiliar.

1 � Torna-se público que, por deliberação de 2 de Junho de 2000
do presidente, no uso da sua competência, se encontra aberto, pelo
prazo de 15 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal auxi-
liar, remunerado pelo escalão 1, índice 115.

2 � O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o pre-
enchimento do lugar posto a concurso.

3 � O conteúdo funcional desta carreira é o seguinte: assegurar a
limpeza e conservação das instalações; executar tarefas de arruma-
ção e distribuição; executar outras tarefas simples não especificadas,
de carácter manual, e exigindo principalmente esforço físico e co-
nhecimentos práticos.

4 � O local de trabalho situa-se na área da freguesia de Cercal do
Alentejo.

5 � A este concurso podem habilitar-se os indivíduos que satisfa-
çam os requisitos constantes das seguintes disposições legais:

a) Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
b) Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
c) Pode ser utilizada a figura de mobilidade entre carreiras.

6 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Junta, entregue pessoalmente ou enviado
pelo correio, com aviso de recepção, para a secretaria da Junta de
Freguesia de Cercal, Bairro de Zeca Afonso, 7555-105 Cercal do
Alentejo, e do qual constarão obrigatoriamente os seguintes elemen-
tos de identificação:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, na-
turalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, com endereço completo);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata.

6.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte
fiscal;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir como
relevantes quanto à apreciação do seu mérito;

d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso, previstos no artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Curriculum vitae.

7 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados
no n.º 6.1, alínea d), desde que os candidatos declarem no reque-
rimento, sob compromisso de honra, a situação em que se en-
contram relativamente a cada um dos requisitos gerais e especiais
de admissão.

7.1 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da Jun-
ta estão dispensados da apresentação dos documentos constantes do
n.º 6.1.

8 � Os métodos de selecção serão os seguintes:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova de conhecimentos eliminatória, terá a duração de
quinze minutos por cada concorrentes e será classificada de acordo

com uma escala de 0 a 20 valores, e os candidatos que tiverem clas-
sificação inferior a 9,5 valores serão eliminados, cujo programa é o
seguinte:

a) Conhecimentos gerais:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças, aprovado pelos De-
cretos-Leis n.os 100/99, de 31 de Março, e 117/99, de
11 de Agosto;

Regime jurídico de emprego na Administração Pública,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável às autarquias locais através do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de
Outubro, 175/95, de 21 de Junho, e 218/98, de 17 de
Julho.

8.2 � Avaliação curricular � consiste na apreciação pelo júri do
concurso do curriculum vitae de cada candidato, avaliação que será
ponderada pela valorização dos seguintes factores:

a) Habilitações académicas:

4.º ano de escolaridade � 10 valores;
5.º ano de escolaridade � 11 valores;
6.º ano de escolaridade � 12 valores;
7.º ano de escolaridade � 13 valores;
8.º ano de escolaridade � 14 valores;
9.º ano de escolaridade � 15 valores;
10.º ano de escolaridade � 16 valores;
11.º ano de escolaridade � 17 valores;
12.º ano de escolaridade � 18 valores;
Habilitação de grau superior � 20 valores;

b) Experiência profissional � trabalho desenvolvido e relaci-
onamento com a área funcional do lugar posto a concurso:

Sem experiência profissional � 5 valores;
Com alguma experiência profissional considerada adequa-

da ao exercício das funções correspondentes ao conteú-
do funcional do lugar a concurso � 10 a 15 valores;

Com muita experiência profissional considerada adequa-
da ao exercício das funções correspondentes ao con-
teúdo funcional do lugar posto a concurso � 16 a 20
valores;

c) Formação e qualificação profissional:

Sem cursos ou acções de formação ou sem interesse para a
área funcional � 0 a 5 valores;

Até três cursos com interesse para a área funcional � 11
a 12 valores;

De quatro a cinco cursos com interesse para a área funcio-
nal � 13 a 14 valores;

Mais de cinco cursos com interesse para a área funcional �
15 a 20 valores.

Para classificação da avaliação será utilizada a seguinte fórmula:

AC =
 HL + FQP + 2EP

4

em que:

HL = habilitação literárias;
FQP = formação e qualificação profissional;
EP = entrevista profissional.

8.3 � A entrevista profissional de selecção, que visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, versará sobre: a responsabi-
lidade e sentido de organização; a capacidade de relacionamento e a
iniciativa; o interesse e a motivação profissional; o conhecimento
das tarefas inerentes ao conteúdo funcional do lugar posto a con-
curso, e traduzir-se-á do seguinte modo:

Não favorável � menos de 10 valores;
Favorável com reservas � 10 a 11 valores;
Favorável � 12 a 13 valores;
Bastante favorável � 14 a 16 valores;
Excepcionalmente favorável � 17 a 20 valores.
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O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos referidos
métodos de selecção, será expresso numa escala de 0 a 20 valores e
que resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + 2AC + EPS

4

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem classifica-
ção final inferior a 9,5 valores.

9 � As listas contendo a relação dos candidatos admitidos, bem
como a lista de classificação final, se o número de candidatos for
inferior a 100, serão afixadas na secretaria da Junta de Freguesia.

10 � Por deliberação do presidente datada de 3 de Junho, foi
nomeado o júri, que terá a seguinte composição:

Presidente � José Gonçalves Sebastião.
Vogais efectivos:

1.º António Albino.
2.º José Rocha Martins.

Vogais suplentes:

1.º Maria do Céu Silva.
2.º Maria Alice da Silva Copio Paulo.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

6 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, José Gonçalves
Sebastião. 10-1-98 935

JUNTA DE FREGUESIA DE GAFANHA DO CARMO

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Celestino Cardoso Prior, presidente da Junta de Freguesia de Gafa-
nha do Carmo, do município de Ílhavo:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Gafanha do Carmo, do município de Ílhavo,
tendo em conta o parecer emitido em 6 de Dezembro de 1999 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 25 de Janeiro de 2000:

Brasão � escudo de prata, barco moliceiro de negro, mastreado
e cordoado do mesmo, realçado de ouro e vestido de verme-
lho, vogante sobre um contrachefe ondado de verde, prata,
azul, prata e verde; em chefe, duas armações de moinho de
negro, cordoadas do mesmo e vestidas de azul. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«GAFANHA DO CARMO»;

Bandeira � azul. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e lança
de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Gafanha do Carmo � Ílhavo».

15 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, Celestino Cardo-
so Prior. 10-1-98 937

JUNTA DE FREGUESIA DE GAVIÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 14
de Junho de 2000, e na sequência de concurso externo de ingresso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 82,
de 6 de Abril de 2000, foi nomeado para o lugar de auxiliar adminis-
trativo o seguinte candidato:

Sílvia Tibúrcio da Palma.

A lista de classificação final foi homologada em 27 de Maio de 2000
e afixada no placard da Junta de Freguesia de Gavião nesta data.

O candidato nomeado deverá tomar posse do respectivo cargo no
prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, Luís Canha
Couteiro. 10-1-98 938

JUNTA DE FREGUESIA DE MASSAMÁ

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Vítor Manuel Saraiva de Almeida, presidente da Junta de Freguesia
de Massamá, do município de Sintra:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da Junta de Freguesia de Massamá, do município de Sintra,
tendo em conta o parecer emitido em 8 de Março de 2000 pela
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses,
nos termos da Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto, e que foi estabelecido
sob proposta desta Junta de Freguesia, em reunião da Assembleia de
Freguesia, de 18 de Maio de 2000:

Brasão � escudo de vermelho, um respiradouro de aqueduto de
ouro, iluminado de azul; em chefe, um crescente de prata à
dextra e duas espigas de trigo de ouro, com os pés passados
em aspas e atados de azul, à sinistra; campanha ondada de
prata, azul e prata. Coroa mural de prata de três torres. Listel
branco, com a legenda a negro: «MASSAMÁ»;

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 Massamá � Sintra».

10 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, Vítor Manuel
Saraiva de Almeida. 01-1-6085

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

Aviso n.º 1/2000

Concurso externo de ingresso para um lugar
de auxiliar administrativo (grupo de pessoal auxiliar)

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
da Junta de Freguesia de Santa Eulália datada de 24 de Maio de 2000,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para um lugar de auxiliar administrativo
(grupo de pessoal auxiliar), existente no quadro de pessoal desta Junta
de Freguesia, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de
17 de Fevereiro de 2000.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, e 353-A/89, de 16 de Outubro, com
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de
Outubro, e 109/96, de 1 de Agosto, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os

407/91, de 17 de Outubro, 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 239/
2000, de 29 de Abril, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 3 de Dezembro.

3 � Categoria e carreira � auxiliar administrativo; grupo de pes-
soal � auxiliar; serviço � Junta de Freguesia de Santa Eulália; área
funcional � serviço de secretaria; local de prestação do trabalho �
toda a área da freguesia de Santa Eulália; tipo de concurso � exter-
no de ingresso; número de lugares � um; prazo de validade � con-
curso aberto apenas para a vaga indicada, caducando com o respec-
tivo preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � as funções a exercer, genericamente,
serão as correspondentes ao conteúdo funcional que se encontra
descrito no Despacho n.º 4/88, da SEALOT, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989; auxiliar
administrativo: assegura o contacto entre os serviços; efectua a re-
cepção e entrega de expediente e encomendas; anuncia mensagens,
transmite recados, levanta e deposita dinheiro ou valores, presta
informações verbais e telefónicas, transporte de máquinas, artigos de
escritório e documentação diversa entre gabinetes; assegura a vigi-
lância de instalações e acompanha os visitantes aos locais pretendi-
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dos; estampilha correspondência, opera com elevadores de coman-
do manual; quando for o caso de isso, procede à venda de senhas
para utilização das instalações; providencia pelas condições de as-
seio, limpeza e conservação de portarias e verifica as condições de
segurança antes de se proceder ao seu encerramento.

5 � Remuneração e condições de trabalho � o cargo será remu-
nerado pelo índice 118, escalão 1, do sistema retributivo da função
pública, previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, que procede à adaptação à administração local do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, a que corresponde actual-
mente o vencimento mensal ilíquido de 68 900$.

As condições de trabalho e as demais regalias sociais e
remuneratórias são as genericamente vigentes na lei e aplicáveis aos
funcionários e agentes da administração local.

6 � Requisitos de admissão:
6.1 � Gerais � são requisitos gerais de admissão a concurso os

definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, a saber:

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 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 obri-
gatória.

6.2 � Especiais � são requisitos especiais de admissão a concurso,
legalmente exigidos, os definidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, cuja adaptação à
administração local é feita pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, a saber:

a) Possuir a escolaridade obrigatória (de acordo com a data de
nascimento: 4.ª classe, nascidos até 31 de Dezembro de
1966; ciclo preparatório, 6.ª classe ou 6.º ano de escolari-
dade, nascidos entre 1 de Janeiro de 1967 e 31 de Dezem-
bro de 1980; 9.º ano, nascidos a partir de 1 de Janeiro de
1981).

6.3 � Os candidatos devem reunir os requisitos (gerais e especi-
ais) mencionados até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas (n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho).

7 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas através de requerimento, dirigido ao presidente da Jun-
ta de Freguesia de Santa Eulália, o qual, bem como toda a documen-
tação que o deverá acompanhar, poderão ser entregues pessoalmen-
te na secretaria da Junta de Freguesia de Santa Eulália, durante o
horário normal de funcionamento, ou enviados por correio, em carta
registada com aviso de recepção, contando, neste caso, a data do
registo, para: Junta de Freguesia de Santa Eulália, Rua da Porta de
Baixo, 7350-451 Elvas, em ambos os casos até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas e já referido no n.º 1 do
presente aviso.

7.1 � Do requerimento devem contar:
7.1.1 � Identificação completa do candidato (nome, filiação,

nacionalidade, data de nascimento, naturalidade, residência actual,
com a indicação do código postal, telefone, número, data e serviço
emissor do bilhete de identidade e número de contribuinte fiscal).

7.1.2 � Habilitações literárias.
7.1.3 � Menção ao concurso a que se candidata, bem como refe-

rência ao número, data e série do Diário da República onde se
encontra publicado o presente aviso.

7.1.4 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circuns-
tâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou que possam constituir motivo de preferência legal, as quais
só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente comprova-
das.

7.2 � Ao requerimento de admissão devem ser juntos:
7.2.1 � Documentos comprovativos dos requisitos constantes do

n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, enun-
ciados no n.º 6.1 deste aviso, os quais poderão ser dispensados para
a admissão a concurso, com excepção do exigido na alínea c), 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 um dos requisitos aí previstos.

7.2.2 � Certificado ou documento idóneo comprovando a posse
das habilitações literárias.

7.2.3 � Fotocópias do bilhete de identidade (frente e verso) e do
cartão de contribuinte fiscal.

7.3 � A não apresentação do documento referido no n.º 7.2.2
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 dos candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresenta-
ção de documentos comprovativos das suas declarações.

7.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção e classificação final:
8.1 � A selecção dos candidatos decorrerá numa única fase, e será

efectuada através da aplicação dos seguintes métodos, previstos no
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Prova teórica escrita de conhecimentos gerais, com carác-
ter eliminatório e com a duração máxima de uma hora;

b) Entrevista profissional de selecção, sem carácter eliminató-
rio e com a duração máxima de trinta minutos.

8.1.1 � A prova de conhecimento destina-se a avaliar os níveis
de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos exigí-
veis e adequados ao exercício da função e decorrerá numa única fase,
a realizar num único período.

8.1.2 � Ambas as provas serão classificadas numa escala de 0 a
20 valores e a classificação final dos candidatos resultará da média
ponderada das classificações obtidas em todas elas, expressa igual-
mente numa escala de 0 a 20 valores, sendo considerados excluídos
os candidatos que no método que tenha carácter eliminatório ou na
classificação final obtenham classificação inferior a 10 valores,
considerando-se como tal, por arredondamento, as classificações
inferiores a 9,5 valores.

8.2 � Prova teórica escrita de conhecimentos gerais � incidirá
sobre a seguinte matéria, de acordo com o respectivo programa, que
foi aprovado:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as respectivas
alterações;

Deontologia profissional � Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de
Junho.

8.3 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
pessoais e profissionais dos candidatos para o exercício do cargo,
sendo os seguintes os critérios de apreciação: conhecimentos do
candidato no âmbito do conteúdo funcional do lugar a prover e seu
enquadramento a nível da autarquia; experiência profissional; moti-
vação para o desempenho da função; interesse e expectativas pro-
fissionais.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam das actas das
reuniões do júri.

10 � Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e aos do-
cumentos em que assentem as deliberações do júri, desde que os so-
licitem.

11 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Francisco Leonardo Galaricha, presidente da Junta
de Freguesia de Santa Eulália.

1.º vogal efectivo � Eugénio Aurélio Nascimento, secretário
da Junta de Freguesia de Santa Eulália.

2.º vogal efectivo � João Silva Gunas Carpinteiro, tesoureiro
da Junta de Freguesia de Santa Eulália.

1.º vogal suplente � António Manuel Carvalho Manços, pre-
sidente da Assembleia de Freguesia de Santa Eulália.

2.º vogal suplente � Amílcar Paciência Raposo, assistente
administrativo principal da Junta de Freguesia de Santa
Eulália.

11.1 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

12 � A relação de candidatos admitidos prevista no artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada junto à se-
cretaria da Junta de Freguesia de Santa Eulália.
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13 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do citado decreto-lei.

14 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e
local da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos
nos artigos 34.º, n.º 2, e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

15 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do decreto-lei anteriormente referido.

15 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, Francisco Leo-
nardo Galaricha. 10-1-98 940

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINHO
DAS AMOREIRAS

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta
Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, nomeio para o
lugar de assistente administrativo a candidata Maria Madalena da
Conceição Júlio Vieira, do concurso para regularização de pessoal
abrangido pelo Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 21 de Junho, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 195/97, de 31 de Julho, do grupo de pessoal
administrativo, escalão 1, índice 191, cuja lista de classificação fi-
nal foi afixada por aviso datado de 27 de Abril de 2000.

15 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, Mário Neves
Páscoa da Conceição. 10-1-98 939

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
 E SANEAMENTO  DE SINTRA

Aviso

Abertura de concurso externo para admissão
de cinco aprendizes de canalizador, índice 75

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com a
deliberação do conselho de administração de 17 de Maio de 2000,
se encontra aberto, pelo prazo de 20 dias úteis a contar da data da
publicação deste aviso, concurso externo para admissão de cinco
aprendizes de canalizador, índice 75, a que corresponde o vencimento
mensal ilíquido de 43 800$, e todas as regalias sociais vigentes para
os funcionários da administração local, tendo em vista o posterior
ingresso na carreira de operário qualificado, canalizador.

1 � O concurso é válido para admissão dos cinco aprendizes e
para os que forem necessários admitir no prazo de um ano após a
respectiva aprovação.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de
Junho, 204/98, de 11 de Julho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 247/
87, de 17 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, e 412-A/98, de 30
de Dezembro.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover consiste na aprendi-
zagem técnica e prática das funções correspondentes à categoria de
canalizador, cujo conteúdo funcional se encontra publicado no Des-
pacho n.º 1/90, do Secretário 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 � O exercício de funções será feito em regime de contrato
administrativo de provimento, pelo período de um ano, renovável
até ao máximo de três anos, e o local de trabalho será toda a área
do concelho de Sintra.

5 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 16 anos completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória;

e) Possuir a escolaridade obrigatória.

6 � Os interessados deverão apresentar na Secção de Recruta-
mento, Selecção e Formação destes SMAS, ou remeter pelo correio,
com aviso de recepção, no prazo referido, requerimento dirigido ao
presidente do conselho de administração dos Serviços Municipaliza-

dos de Água e Saneamento de Sintra, Avenida do Movimento das
Forças Armadas, 16, 2714-503 Sintra, acompanhado de fotocópia
do bilhete de identidade, solicitando a sua candidatura, do qual deve
constar o nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimen-
to, estado civil, número e data do bilhete de identidade, bem como
o serviço de identificação que o emitiu, residência e número fiscal
de contribuinte.

7 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso se os candidatos
declararem no mesmo requerimento, em alíneas separadas e sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de admis-
são, com excepção do documento comprovativo indicado na alínea e)
do n.º 5, que deverá ser entregue no acto da inscrição.

8 � Os candidatos poderão especificar quaisquer circunstâncias que
considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

9 � Os métodos de selecção a utilizar serão:

a) Prova de conhecimentos, que incluirá uma prova escrita e
uma prova prática relacionadas com o conteúdo funcional
do lugar;

b) Entrevista profissional de selecção.

10 � A prova de conhecimentos terá carácter eliminatório, ten-
do a prova escrita relacionada com o lugar a prover a duração de
uma hora e a prova prática a duração de trinta minutos.

11 � Na entrevista profissional de selecção serão avaliadas as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, em especial no que
se refere ao seu perfil técnico, os conhecimentos gerais e específi-
cos sobre a administração pública local e conteúdo funcional do lu-
gar a prover, e ao seu perfil psicológico, avaliando-se a sua capaci-
dade de relação interpessoal.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmu-
la classificativa, constarão das actas das reuniões do júri do concur-
so, as quais poderão ser facultadas aos candidatos sempre que solici-
tadas.

13 � A classificação final será obtida pela média aritmética sim-
ples das notas obtidas nos métodos de selecção referidos no n.º 9 e
serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final infe-
rior a 9,5 valores.

14 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Recrutamento, Selecção e Formação dos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, na Avenida
do Movimento das Forças Armadas, 16, 2710-503 Sintra, e pode-
rão ser consultadas durante as horas normais de expediente.

15 � O júri do concurso terá a seguintes constituição:

Presidente do júri � engenheiro Jorge Manuel Correia Vilela,
director de Exploração e Conservação.

Vogais efectivos:

Engenheiro José dos Prazeres Simão Martins, engenheiro
de 2.ª classe, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

Maria Gabriela dos Santos Lage Firmo, assistente adminis-
trativo principal.

Vogais suplentes:

Alberto Manuel Martins Rosa, encarregado geral.
João Augusto Bulário, encarregado, operário qualificado.

14 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Renato Leitão. 03-1-030 448

ENTIDADES PARTICULARES

CINEL � CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA

Aviso

O conselho de administração do CINEL delibera, nos termos da
alínea d) do ponto VIII do protocolo de criação do CINEL, constan-
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te da Portaria n.º 361/87, de 30 de Abril, e artigo 13.º, alínea d), do
estatuto do CINEL, delegar no director do CINEL, engenheiro Eduar-
do Augusto Peres Fonseca, com vista a assegurar o bom funciona-
mento do Centro, as seguintes competências, sem prejuízo do direi-
to de avocação:

1 � Gestão corrente:
1.2 � Autorizar despesas com aquisição de bens ou de serviços e

outorgar os respectivos contratos, até ao valor de 2500 contos por
acto, com cumprimento integral das normas legais sobre aquisição
de bens e serviços para a realização de despesas públicas, procedi-
mentos internos regularmente aprovados pelo conselho de adminis-
tração do CINEL e suas orientações.

Esta autorização inclui a aquisição de:

a) Materiais de consumo e ferramentas para acções de forma-
ção profissional;

b) Equipamentos para os espaços de formação profissional,
destinados à execução de planos que tenham obtido prévia
aprovação genérica ou específica do conselho de adminis-
tração do CINEL;

c) Mobiliário e equipamento administrativo.

1.2 � Autorizar a celebração e rescisão de contratos de presta-
ção de serviços com formadores, médico do trabalho, enfermeiro,
empregados de limpeza (neste caso até ao máximo de quatro horas
diárias), vigilantes, até ao limite máximo de 2500 contos por con-
trato.

1.3 � Assinar ordens de pagamento e transferências bancárias.
1.4 � Emitir, receber e assinar cheques.
1.5 � Endossar e cobrar vales de correio.
1.6 � Aprovar o plano anual de férias e respectivas alterações.
2 � Notas gerais e finais:
2.1 � As competências atribuídas pela presente deliberação não

podem ser subdelegadas.
2.2 � A realização de qualquer despesa e a prática de qualquer

acto no âmbito da competência delegada pressupõe:

a) O respeito pelas normas e regulamentos em vigor;
b) A existência de verba disponível;
c) O cabimento orçamental;
d) O enquadramento do acto no plano anual de actividades;
e) O cumprimento das instruções emanadas do conselho de

administração do CINEL.

2.3 � Para determinação dos limites da competência delegada deve
ser considerado o somatório dos valores das adjudicações ou aquisi-
ções que se destinem ao mesmo fim e ocorram dentro de um perí-
odo de seis meses.

Exceptuam-se os contratos de fornecimento (arrendamento, lim-
peza, refeitórios, manutenção ou outros equivalentes) que tenham
carácter de necessidade permanente, em que deverá ser considerado
o encargo anual resultante dos mesmos, líquido de eventuais receitas
da sua prestação a terceiros.

2.4 � É expressamente vedada a aquisição de bens sumptuários
ou supérfluos.

2.5 � As contas bancárias só poderão ser movimentadas median-
te duas assinaturas, de entre o director e directores-adjuntos, sendo
a do director obrigatória, excepto em caso de impedimento prolon-
gado ou de licença de férias com o conhecimento e autorização prévia
do conselho de administração do CINEL.

2.6 � A presente delegação aplica-se a partir do próximo dia 1
de Maio de 2000, considerando-se expressamente ratificado pelo con-
selho de administração os actos, com ela conformes, praticados pelo
director até à presente data.

28 de Abril de 2000. � Pelo Conselho de Administração, o Di-
rector, Eduardo Fonseca. 01-2-15 796

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 106/2000-SRH

Rectificação

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
3.ª série, n.º 133, de 8 de Junho de 2000, o aviso n.º 81/2000-SRH,
rectifica-se que onde se lê «Gaspar Albano Marques � jardineiro prin-
cipal, escalão 5, índice 245» deve ler-se «Gaspar Albano Marcos �
jardineiro principal, escalão 5, índice 245» e «Aníbal Ramos Do-
mingos � jardineiro principal, escalão 5, índice 245» deve ler-se
«Aníbal Ramos Domingues � jardineiro principal, escalão 5, índice
245».

É ainda aditado ao referido aviso a situação da seguinte funcio-
nária:

Maria Madalena Nascimento Duarte Salavessa � assistente
administrativo principal, escalão 3, índice 235.

15 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 10-1-98 903
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

CIMPOR � CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

Sociedade aberta

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 35, 1250-009 Lisboa

Capital social: € 672 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 731.

Pessoa colectiva n.º 500722900.

CONVOCATÓRIA

A pedido da accionista SECIL � Investimentos, SGPS, S. A., e
nos termos dos n.os 2 e seguintes do artigo 375.º do Código das So-
ciedades Comerciais, convocam-se os Srs. Accionistas para reuni-
rem em assembleia geral, no auditório da CULTURGEST, edifício
da sede da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa, entrada pela Rua
do Arco do Cego, dado que as instalações da sede social não permi-
tem a reunião em condições satisfatórias. A assembleia reunir-se-á
no dia 11 de Agosto de 2000, pelas 11 horas, com a seguinte ordem
do dia:

Ponto 1 � Deliberar sobre uma proposta de alteração do con-
trato de sociedade destinada a eliminar as limitações ao exer-
cício de direito de voto consagradas no artigo 7.º e de supres-
são do artigo 8.º do referido contrato;

Ponto 2 � Deliberar sobre uma proposta de supressão do arti-
go 22.º do contrato de sociedade.

Informamos os Srs. Accionistas de que as propostas apresentadas
consistem:

 A referida no n.º 1 na supressão dos n.os 5 a 13 do artigo 7.º e
na supressão do artigo 8.º do actual contrato de sociedade da
CIMPOR � Cimentos de Portugal, SGPS, S. A.;

A referida no n.º 2 na supressão do artigo 22.º do mesmo con-
trato de sociedade.

Mais se informa os Srs. Accionistas de que, durante os 15 dias
anteriores à data da assembleia geral, estarão disponíveis, para con-
sulta, na sede social da sociedade, durante as horas de expediente, as
informações referidas no artigo 289.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Chama-se a atenção dos Srs. Accionistas para o disposto no arti-
go 7.º do contrato de sociedade no que se refere ao direito de voto
e de participação em assembleia geral, designadamente para o se-
guinte:

Só podem assistir à reunião da assembleia geral os accionistas
com direito de voto, correspondendo um voto a cada
100 acções;

Só podem fazer parte da assembleia geral e só podem votar
por correspondência os accionistas que detenham pelo me-
nos 100 acções inscritas em seu nome, até 15 dias antes da
realização da assembleia geral e que se mantenham inscritas
em nome do respectivo accionista até ao encerramento da
mesma. Para este efeito, deverão fazer chegar ao presidente
da mesa, até oito dias antes da data de realização da assembleia
geral, a declaração emitida pelo respectivo intermediário fi-
nanceiro;

Nenhum accionista, com excepção do Estado ou de entidades a
ele equiparadas por lei para esse efeito, pode emitir votos,
em nome próprio ou como representante de outro que exce-
dam 10 % da totalidade dos votos correspondentes ao capi-
tal social.

Chamamos especial atenção para as condições estabelecidas no
contrato de sociedade, referentes às situações em que os votos emi-
tidos por outras entidades se consideram como emitidos pelo mesmo
accionista.

Informam-se os Srs. Accionistas de que podem exercer o seu direi-
to de voto por correspondência. Para este efeito, deverão fazer che-
gar ao vice-presidente da mesa da assembleia geral desta sociedade,
até ao 3.º dia útil anterior à data da assembleia geral, declaração de
voto sobre cada um dos pontos da ordem do dia.

Cada uma das declarações de voto deverá ser encerrada em so-
brescrito com a seguinte anotação: «Contém declaração de voto
sobre o ponto n.º [indicação do número respectivo] da ordem do
dia». Os vários sobrescritos, juntamente com carta a remeter as
declarações de voto, contendo a assinatura do votante reconhe-
cida presencialmente, deverão ser introduzidos em sobrescrito
maior, o qual deverá ser entregue ou enviado por carta registada
com aviso de recepção ao vice-presidente da mesa da assembleia
geral desta sociedade, Rua de Alexandre Herculano, 35, 1250-009
Lisboa.

Os Srs. Accionistas deverão fazer chegar ao vice-presidente da mesa
os instrumentos de representação, bem como a indicação dos repre-
sentantes de pessoas colectivas, até ao dia 4 de Agosto do corrente
ano.

Advertem-se ainda os Srs. Accionistas quanto às obrigações que sobre
eles impendem, nos termos do artigo 8.º do contrato de sociedade
relativamente às limitações ao direito de voto e às informações a
prestar a tal respeito.

As referências ao presidente da mesa da assembleia geral foram,
nesta convocatória, substituídas por referências ao vice-presidente da
mesa, sendo, também, a mesma assinada pelo vice-presidente, em
virtude de o presidente da mesa ter apresentado a sua renúncia ao
cargo.

26 de Junho de 2000 � O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Adelino Ribeiro Duarte. 01-2-15 809

AUTOESTE � COMPANHIA
DE VEÍCULOS DO OESTE, S. A.

Sede social: Edifício Autoeste, Caldas da Rainha

Capital social: 250 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Caldas da
Rainha sob o n.º 624.

Contribuinte n.º 500038775.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do disposto no artigo 18.º dos estatutos, con-
voco os Srs. Accionistas da AUTOESTE � Companhia de Veículos
do Oeste, S. A., para se reunirem em assembleia geral extraordinária
na sede social, no dia 4 de Agosto de 2000, pelas 18 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Informações;
2) Conceder poderes ao conselho de administração para aumen-

tar o capital social da AUTOESTE � Companhia de Veícu-
los do Oeste, S. A., em dinheiro, por uma ou mais vezes, até
ao limite de 1 112 320 euros.

Na falta de capital social para o seu legal funcionamento, fica des-
de já convocada a assembleia geral extraordinária para o dia 16 de
Agosto de 2000, no mesmo local e à mesma hora. A participação
dos accionistas na assembleia e o exercício do direito de voto ficam
subordinados às condições fixadas no artigo 14.º dos estatutos, devendo
o depósito das acções ser feito até 15 dias antes da data da assembleia,
no cofre da sociedade ou numa instituição de crédito. O comprovativo
do depósito das acções deverá dar entrada na sede da sociedade até 15
dias antes da assembleia, dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral.

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Carlos Aurélio da Silva Marques dos Santos. 04-2-014 914
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AUTOESTE � COMPANHIA
DE VEÍCULOS DO OESTE, S. A.

Sede social: Edifício Autoeste, Caldas da Rainha

Capital social: 250 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Caldas da
Rainha sob o n.º 624.

Contribuinte n.º 500038775.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do disposto no artigo 18.º dos estatutos, con-
voco os Srs. Accionistas da AUTOESTE � Companhia de Veículos
do Oeste, S. A., para se reunirem em assembleia geral extraordinária
na sede social, no dia 4 de Agosto de 2000, pelas 16 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Informações;
2) Deliberar sobre a redução do capital social da sociedade,

por redução do valor nominal das participações, que se

destina a cobertura de prejuízos (perdas), no montante de
174 819 250$, passando o capital social de 250 000 000$
para 75 180 750$;

3) Deliberar sobre a reconversão do capital social de escudos
em euros � 375 000.

Na falta de capital social para o seu legal funcionamento, fica
desde já convocada a assembleia geral extraordinária para o dia 16
de Agosto de 2000, no mesmo local e à mesma hora. A participa-
ção dos accionistas na assembleia e o exercício do direito de voto
ficam subordinados às condições fixadas no artigo 14.º dos estatu-
tos, devendo o depósito das acções ser feito até 15 dias antes da
data da assembleia, no cofre da sociedade ou numa instituição de
crédito. O comprovativo do depósito das acções deverá dar entrada
na sede da sociedade até 15 dias antes da assembleia, dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral.

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Carlos Aurélio da Silva Marques dos Santos. 04-2-014 915
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4. Empresas � Registo comercial

COIMBRA
OLIVEIRA DO HOSPITAL

FONTINHA CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 656/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503837857;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20000605.

Certifico que foi alterado o contrato social, quanto aos artigos 3.º
e 4.º, e seu § 1.º, passando os mesmos a terem a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 2 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor nominal de 1 000 000$ pertencente ao sócio Luciano José
de Almeida Correia das Neves; e uma quota no valor nominal de
1 000 000$ pertencente ao sócio Luciano José de Almeida Correia
das Neves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio, Luciano José de Al-
meida Correia das Neves, que desde já fica nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura do gerente, Luciano José de
Almeida Correia das Neves.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 08637202

CASCA � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 748/991202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500058580; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição
n.º 31; números e data das apresentações: 6 e 7/20000126.

Certifico que foi extraído daquelas inscrições o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 6/20000126.
Facto: Cessação de funções de administrador de José João Leal

Pacheco Lobo.
Causa: Renúncia.
Data: 31 de Outubro de 1999.

Apresentação n.º 7/20000126.
Facto: Designação do administrador Carlos Francisco de Miranda

Guedes Bianchi de Aguiar.
Prazo: Até ao termo do mandato em curso.
Data da deliberação: 2 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 08637199

SEPORAVI � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
PORCINA E AVÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 77/670209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500244650.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 08637180

ROCAVERDE TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 638/961023; identificação de pessoa colectiva
n.º 503775452.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 08637237

NINAUTO � IDEAL DE REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 199/771128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500703434.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 08637229

TÁBUA

CONSTROITÁBUA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 408/
20000602; identificação de pessoa colectiva n.º 505009242; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000602.

Certifico que entre João Francisco Sousa Almeida; Francisco Ma-
nuel Pereira Batista; e António José Ribeiro de Aquino, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CONSTROITÁBUA � Sociedade de
Construções, L.da

2.º

Tem a sede na vila, freguesia e concelho de Tábua.

3.º

A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação em Portugal, ou no estrangeiro.

4.º

Tem por objecto a construção civil e a compra e a venda de imóveis.

5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros e dividido em três quotas: uma do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio João Francisco Sousa Almeida; e
duas do valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Francisco Manuel Pereira Batista, e António José Ribeiro
de Aquino.

6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até cinquenta vezes
o respectivo capital social.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de sociedades,
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.
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8.º

À cessão de quotas a estranhos, é necessário o consentimento social,
cabendo à sociedade em primeiro lugar, e aos sócios em segundo lugar, o
direito de preferência.

9.º

A gerência incumbe aos sócios, obrigando-se a sociedade em todos
os seus actos e contratos, com a assinatura conjunta de dois gerentes,
sendo todavia indispensável que uma delas, seja a do sócio João Fran-
cisco Sousa Almeida, mas bastando a de qualquer gerente, nos actos
de mero expediente.

Conferida e está conforme.

2 de Junho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
07407386

SEIXAS & NUNES, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 179/
910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502688173;
data: 20000607.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida e está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07407335

SOUSA & DUARTE, L.DA

Sede: Venda da Esperança, Covas, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 80/
680509; identificação de pessoa colectiva n.º 500570035;
data: 20000606.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida e está conforme.

6 de Junho de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07407424

DUARTE & FILHOS, L.DA

Sede: Venda da Esperança, Covas, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 93/
120984; identificação de pessoa colectiva n.º 500088470;
data: 20000606.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida e está conforme.

6 de Junho de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07407394

ÉVORA
ALANDROAL

ORNEXPOR � EXPORTAÇÃO
DE ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Alandroal. Matrícula n.º 65/
270792; identificação de pessoa colectiva n.º 502820004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves Lapão.
01388274

ARRAIOLOS

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA COMENDA, L.DA

Sede: Monte da Comenda, freguesia de Santa Justa,
concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 68/
870708; identificação de pessoa colectiva n.º 501851593.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade, os
documentos relativos à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela de Oliveira
Marcelino. 08319219

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES IRMÃOS PITEIRA, L.DA

Sede: Travessa de Pedro Soares, 3-A, freguesia de São Pedro
da Gafanhoeira, concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 179/
970822; identificação de pessoa colectiva n.º 503942677.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade, os
documentos relativos à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela de Oliveira
Marcelino. 08319243

J. RAIMUNDO, L.DA

Sede: Estrada Nacional 370,  24, Ilhas,
freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 203/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504644807.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade, os
documentos relativos à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela de Oliveira
Marcelino. 08319251

BORBA

CAFETARIA E PASTELARIA DA NORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 204/
961107; identificação de pessoa colectiva n.º 503749923; data de
entrega: 20000529.

Certifico que da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 12336122

LACTOBELAVISTA � FABRICO DE QUEIJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 221/
971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504016040; data de
entrega: 20000531.

Certifico que da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 09792112
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LACTOBELAVISTA � FABRICO DE QUEIJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 221/
971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504016040; data de
entrega: 20000531.

Certifico que da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 08335109

MIXGEST � CENTRO DE FORMAÇÃO
E APOIO À EMPRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 66/
880614; identificação de pessoa colectiva n.º 501775307; data de
entrega: 20000525.

Certifico que da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 12336092

ÉVORA

INFORMAL � INFORMÁTICA, FORMAÇÃO
E APLICAÇÕES, L.DA

Capital social: 400 000$

Sede: Rua de António Aleixo, 31

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1867/
950828; identificação de pessoa colectiva n.º 503480754.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas, referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003272

PORKYCONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Capital social: 6 014 460$

Sede: Parque Industrial e Tecnológico de Évora, Rua I, 15

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 913/
850315; identificação de pessoa colectiva n.º 501527630.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003418

CENTRO MÉDICO-CIRÚRGICO E DE REABILITAÇÃO
DE ÉVORA, L.DA

Capital social: 500 000$

Sede: Praceta Horta do Bispo, 16, 3.º, esquerdo

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2294/
981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504273680.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003400

DISTRIVORA � SUPERMERCADOS, S. A.

Capital social: 12 500 000$

Sede: Ferragial, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1891/
951117; identificação de pessoa colectiva n.º 503525642; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 36 e 37/20000516.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
1 � A cessação das funções do fiscal único e do suplente, Socie-

dade Patrício Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas; e de José Joaquim Januário, por deliberação de 28 de
Março de 1996, e de 31 de Março de 2000.

2 � A designação do fiscal único e do suplente, José Maria Mon-
teiro de Azevedo Rodrigues, revisor oficial de contas; e de José Bata-
lha, revisor oficial de contas, por deliberação de 28 de Março de 1996.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09860568

HORTA DO BISPO HOTELARIA, L.DA

Capital social: 1 000 000$

Sede: Praceta Horta do Bispo, 3, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1554/
950131; identificação de pessoa colectiva n.º 502878096.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003345

FRANCISCO A. B. PITADAS, L.DA

Capital social:  500 000$

Sede: Rua da Mouraria, 22-B

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2048/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503813036.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003337

TEIXEIRA, L.DA

Capital social: 1 000 000$

Sede: Bairro da Comenda, Rua do Padre Américo,

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 381/
640713; identificação de pessoa colectiva n.º 500281505.
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Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003353

TUDEMVÍDEO � REPORTAGENS
E PUBLICIDADE EM VÍDEO, L.DA

Capital social:  400 000$

Sede: Bairro de Frei Aleixo, Rua de Frei Aleixo,
lote 49, 1.º, direito

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1157/
890202; identificação de pessoa colectiva n.º 502110287.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003280

CAMACHO & BOM, L.DA

Capital social:  400 000$

Sede: Rua da Misericórdia, 22, rés-do-chão/E, 1.º

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 818/
830113; identificação de pessoa colectiva n.º 501342575.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003299

PAPELFER � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
E PAPELARIA, L.DA

Capital social:  400 000$

Sede: Bairro da Malagueira, Rua dos Marouços, 16

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1673/
931223; identificação de pessoa colectiva n.º 503108570.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003302

MARCOS SERRANITA, L.DA

Capital social:  500 000$

Sede: Bairro da Cruz da Picada, lote 17, loja, 1

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1685/
940202; identificação de pessoa colectiva n.º 503129224.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003329

PISCINAS AQUAEXPRESSO, L.DA

Capital social: 1 000 000$

Sede: Travessa do Tavolante, 15

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1513/
920602; identificação de pessoa colectiva n.º 502808640.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003310

AUTO QUITO & VÍTOR � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Capital social: 5 212 532$

Sede: Quinta das Pereiras, Estrada do Bairro de Almeirim

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1481/
920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502703407.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003248

AUTOESCAPR EBORENSE � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE ESCAPES, L.DA

Capital social: 400 000$

Sede: Quinta das Pereiras, Bairro de Almeirim

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1332/
900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502437707.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003515

J. A. CORREIA, L.DA

Capital social: 25 000 000$

Sede: Bairro da Torregela, lote 7

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1012/
870330; identificação de pessoa colectiva n.º 501801529.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003256

FARMÁCIA FERRO, UNIPESSOAL, L.DA

Capital social: 600 000$

Sede: Rua de João de Deus, 31

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1776/
941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503316431.
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Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003230

SAVISUL � SOCIEDADE AVÍCOLA DO SUL, L.DA

Capital social: 1 800 000$

Sede: Quintinha Nova, Rua do Padre Américo,
Bairro da Comenda

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 564/
750724; identificação de pessoa colectiva n.º 500408130.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003388

MIGUEL ANTÓNIO FARIA & FILHA, L.DA

Capital social: 400 000$

Sede: Rua do Dr. Augusto Eduardo Nunes, 40

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1366/
910114; identificação de pessoa colectiva n.º 502490292.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003396

SNACK BAR RESTAURANTE A COZINHA DA JOANA, L.DA

Capital social: 1 200 000$

Sede: Avenida de São Sebastião, 25

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2408/
991111; identificação de pessoa colectiva n.º 504798545.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003426

SNACK BAR RESTAURANTE D. JOANA, L.DA

Capital social: 3 000 000$

Sede: Avenida de São Sebastião, 25

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2002/
961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503747963.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003434

MOVIMOLA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Capital social: 2 000 000$

Sede: Bairro das Corunheiras,
Rua de Nuno Martins de Vila Lobos, 26

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2031/
961125; identificação de pessoa colectiva n.º 503772879.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003442

LEBRE E CAÇA � SOCIEDADE DE CAÇA
E TURISMO RURAL, L.DA

Capital social: 400 000$

Sede: Quinta de São João, Bairro de Santa Bárbara,
Nossa Senhora de Machede

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1829/
950426; identificação de pessoa colectiva n.º 503401501.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003450

HERME � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Capital social: 1 000 000$

Sede: Parque Industrial e Tecnológico de Évora, Rua H, lote 12 

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1897/
951127; identificação de pessoa colectiva n.º 503558839.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003477

SOARES & ROMANA � SERRALHEIROS, L.DA

Capital social: 1 002 410$

Sede: Estrada de Reguengos, 426, 1.º

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2343/
990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504535730.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003469

GALERIAS DE MÓVEIS SÃO FRANCISCO, L.DA

Capital social: 14 050 000$

Sede: Quinta da Chã, Estrada da Chaínha

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 565/
751010; identificação de pessoa colectiva n.º 500356068.
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Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003485

GERONTOÉVORA � LARES DE IDOSOS, L.DA

Capital social: 750 000$

Sede: Avenida de D. Leonor Fernandes, 152

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 906/
850125; identificação de pessoa colectiva n.º 501521763.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003493

FLAVIANO GUSMÃO, L.DA

Capital social:  500 000$

Sede: Rua de João de Deus, 50, rés-do-chão

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 828/
830314; identificação de pessoa colectiva n.º 501367993.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada na
pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003264

FARO
FARO

CLÍNICA MÉDICA JOSÉ VIANA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Horta do Ferragial, Rua G, lote 14,
loja, esquerda, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4165/
2000022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000522.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, que por escri-
tura de 19 de Maio de 2000, a fl. 70 do livro de notas n.º 19-A, do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
por José Luís Gonçalves Viana, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médica José Viana,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Horta do Ferragial,
Rua G, lote 14, loja, esquerda, freguesia da Sé, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e a
realização de exames complementares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros (correspondentes a 1 002 410$) e representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 11409940

ITALPORT � ASSISTÊNCIA TÉCNICA A MÁQUINAS, L.DA

Sede: Sítio do Rio Sêco, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4162/
20000515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20000515.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, que por escri-
tura de 15 de Maio de 2000 a fl. 15 do livro de notas n.º 19-A, do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
entre José Carlos Ferreira Urbano; Maria João dos Santos Martins
Urbano; e Cândido Manuel Cabrita Carrusca, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ITALPORT � Assistência Téc-
nica a Máquinas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio do Rio Sêco, freguesia da
Sé, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na assistência técnica a máquinas
e equipamentos de carpintaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros (equivalente a 1 002 410$)
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de três quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 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 compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, todos 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.
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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 seguida,
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 o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 11409967

ABREU & BERNARDO � RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Praça de José Afonso, 21, rés-do-chão, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4158/
20000508; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 75/
20000508.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, que por escri-
tura de 8 de Março de 2000, a fl. 82 do livro de notas n.º 18-A, do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
entre Maria Isabel Gonçalves Abreu; e Sandra Isabel Bernardo Gon-
çalves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abreu & Bernardo � Restau-
ração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de José Afonso, 21,
rés-do-chão, direito, na freguesia da Sé, na cidade de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de snack-bar, res-
taurante, pastelaria, catering e serviços conexos. Fabrico e confec-
ção de produtos de pastelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$)
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócio ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

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 o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 11409991

ANALÍDIO ROQUES BORRALHO & FILHO, L.DA

Sede: Sítio da Igreja, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4166/
20000523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 90/
20000523.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, que por escri-
tura de 23 de Maio de 2000, a fl. 90 do livro de notas n.º 19-A, do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
entre Analídio Roques Borralho; e Sérgio Afonso Borralho, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Analídio Roques Borralho &
Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio da Igreja, freguesia de
Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de carpintaria mecâ-
nica e marcenaria; montagem de trabalhos de carpintaria; fabricação
e montagem de móveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, (correspondentes a
1 202 892$) encontra-se integralmente realizado em dinheiro e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Os sócios poderão efectuar suprimentos nas condições acor-
dadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 11409932

O SABOR DO LEITÃO � RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Teófilo Braga, 38, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4163/
20000517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20000517.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, que por escri-
tura de 17 de Maio de 2000, a fl. 50 do livro de notas n.º 19-A, do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
por Maria Isabel Teixeira Gonçalves, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Sabor do Leitão � Restaura-
ção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Teófilo Braga, 38, na
cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurante, bar,
snack-bar e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 11409916

RECANTOS DE SÃO PEDRO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Praça de Silva Porto, 19, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4164/
20000519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000519.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, que por escritura
de 11 de Maio de 2000, a fl. 21 do livro de notas n.º 18-A, do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, entre Rui Miguel Matinhos Cristina; e Jorge Pereira
Tendeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Recanto de São Pedro � Investi-
mentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Silva Porto, 19, na
cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

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 lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro,
onde e quando aos negócios sociais mais convenha, e bem assim,
adquirir bens móveis ou imóveis, participar em quaisquer socieda-
des, mesmo com objectivo diferente do seu e associar-se a pessoas
singulares ou colectivas e em agrupamentos complementares de
empresas e consórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na importação, exportação e co-
mercialização, distribuição e representação de automóveis, peças e
acessórios usados e novos. Gestão e administração de imóveis. Com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Pro-
moção imobiliária, exploração de restaurantes e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondentes a 1 002 410$)
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral, para
o efeito reunida, podendo a gerência ser entregue a terceiro não sócio.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas entre os sócios são livremente permi-
tidas; e cessão a estranhos fica dependente do consentimento da so-
ciedade, a quem é reservado o direito de preferência, direito que se
devolverá aos sócios não cedentes, se aquela, dele não quiser usar.

ARTIGO 6.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles pre-
tenderem fazer parte dela, nomeando um de entre si, que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

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, ou quando fora dos casos previstos
pela lei, for cedida sem o consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 11409924

LOULÉ

AGAPE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida dos Estados Unidos da América, Edifício Ténis
Golfmar, bloco A, rés-do-chão, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2048/
890606; identificação de pessoa colectiva n.º 502169478; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12;
números e datas das apresentações: 28 e 30/991119 e 88/990429.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 4.º, os n.os 1 e 3 do
artigo 6.º, e o aditamento do artigo 9.º do contrato da sociedade em
epígrafe, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AGAPE � Actividades Hoteleiras, L.da,
e tem a sua sede na Avenida dos Estados Unidos da América, Edifício
Ténis Golfmar, bloco A, rés-do-chão, Vilamoura, freguesia da
Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 6000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1500 euros, uma
de cada sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem ao sócio António Correia
Madeira.

2 � (Mantém-se).
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3 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatura
do sócio-gerente António Correia Madeira.

4 � (Mantém-se).
ARTIGO 9.º

Nas assembleias gerais os sócios podem fazer-se representar por
qualquer pessoa, mesmo que estranha à sociedade, desde que devida-
mente credenciada.

Mais certifico que José Alexandre Tiago de Castro Biabri, renun-
ciou ao cargo de gerente.

Data: 11 de Novembro de 1999.

Certifico ainda que foi efectuado o registo de prestação de contas,
referente ao exercício do ano de 1998.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 11693010

QUINTA DA RIA � EMPREENDIMENTOS DO ALGARVE, S. A.

Sede: Quinta da Ria, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1408/851210;
identificação de pessoa colectiva n.º 500831120; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/980917.

Certifico que foram reconduzidos para o triénio de 1998-2000, o
conselho de administração e o conselho fiscal, cujos membros são os
seguintes:

Conselho de administração: presidente � José Francisco Lisboa;
vogais � Loes Vooys de Ricjke; e John Healey.

Conselho fiscal: Elisabeth Williams Lisboa; Dini Maria de Rijcke
Groenwoudt; e Amável Calhau, Justino Romão & José Maria Ribeiro
da Cunha, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente �
Amável Calhau, revisor oficial de contas, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 06924263

PORTIMÃO

JOAQUIM MARQUES � EMPREITADAS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2521/
921222; identificação de pessoa colectiva n.º 502908459; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 2/980813.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1997.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09196587

GUARDA
ALMEIDA

BA-101 � VESTUÁRIO E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 502891793.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito na pasta respectiva, dos documentos de prestação de contas,
referente ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria de Fátima Pereira.
07848552

JORGE & GODINHO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 206;
identificação de pessoa colectiva n.º 503851825.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito na pasta respectiva, dos documentos de prestação de contas,
referente ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria de Fátima Pereira.
07848560

SNACK-BAR E MARISQUEIRA-BA-101, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 157;
identificação de pessoa colectiva n.º 503071455.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito na pasta respectiva, dos documentos de prestação de contas,
referente ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria de Fátima Pereira.
07848544

CELORICO DA BEIRA

EXPORSERRA � EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 171; identificação de pessoa colectiva n.º 503113727; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
200000609.

Certifico que foi averbada a cessão de funções dos gerentes Eurico
Afonso Inocêncio, e de Maria Cristina de Matos Sampaio e Melo
Inocêncio, por renúncia de 1 de Junho de 2000.

Conferida e está conforme.

9 de Junho de 2000. � O Conservador, António Pires Nunes
Cameira. 10883070

GOUVEIA

H. M. V. B. � ARTIGOS ÓPTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 435/
991123; identificação de pessoa colectiva n.º 504720180.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 07108788

JOSÉ GUILHERME MARQUES MENDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 247/
880606; identificação de pessoa colectiva n.º 501990674.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 07108796
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LEIRIA
MARINHA GRANDE

A. L. � FÁBRICA DE MATERIAL ELÉCTRICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 558; identificação de pessoa colectiva n.º 501440348.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido e está conforme.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 12598020

DOLAR � VIDROS DECORATIVOS E UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1160; identificação de pessoa colectiva n.º 503008524; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000223.

Certifico que Marina Marques Domingues Sousa, foi exonerada de
funções de gerente, por renúncia em 27 de Agosto de 1999.

Conferido e está conforme.

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08871159

CORA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1168; identificação de pessoa colectiva n.º 502741470.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido e está conforme.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 12598054

PEDRÓGÃO GRANDE

PADARIA DE SANTA CATARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 112; identificação de pessoa colectiva n.º 503477559;
data: 20000531.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

Conferida e está conforme.

5 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima da
Conceição Fernandes. 06842658

LISBOA
AZAMBUJA

AUTOIMPOR � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 412-A/
920428; data: 20000608.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depositado
em pasta os documentos, anotados sob o n.º 68.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 07481055

CASCAIS

TEREVE � IMOBILIÁRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 957;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/981110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEREVE � Imobiliária, Serviços
e Comércio, S. A.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida de Costa Pinto, 387, freguesia e
concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, ou do
administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do concelho
de Cascais ou para concelhos limítrofes, e poderão ser criadas sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o estudo, promoção, gestão e exe-
cução de empreendimentos e investimentos industriais, imobiliários e
de construção civil e obras públicas, prestação de serviços de con-
sultadoria e assessoria de empresas, elaboração de estudos prévios de
viabilidade económica, compra e venda de imóveis para revenda e
seu arrendamento, gestão de patrimónios imobiliários e representa-
ção de produtos e equipamentos para a indústria e o comércio.

CAPÍTULO II
Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de
5 000 000$ e divide-se em 5000 acções com o valor nominal de
1000$ cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e livremente con-
vertíveis.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500 e 1000 acções, sendo
permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma
ser de chancela, ou do administrador único.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de
empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico, e bem
assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em
sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto
destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 7.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade, os accionistas terão o
direito de preferência, na subscrição de novas acções, relativamente
a quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior, será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no ar-
tigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.
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ARTIGO 9.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, converter
acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em conformida-
de com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das formas
previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais
ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade, a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � As representações de accionistas serão comunicadas ao presi-
dente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarialmente
ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até 5 dias úteis
antes da data designada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos 100 ac-
ções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede
social ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da data
designada para a reunião da assembleia geral, comprovado perante a
sociedade tal depósito até 5 dias antes da data da reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completarem esse número,
fazendo-se então representar por um accionista dos agrupados, o que
terá de ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral,
por meio de carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 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.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convocató-
ria, estando presentes ou representados accionistas titulares de pelo
menos 50% das acções ordinárias.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma Se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
15 dias, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accio-
nistas presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 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.

2 � Se o capital social não exceder 30 000 000$ poderá a socie-
dade funcionar com um único administrador.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras de
funcionamento do conselho, de acordo com a lei e o contrato de
sociedade em vigor.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores, mediante simples carta diri-
gida ao presidente.

5 � Os membros do conselho de administração, ou o administra-
dor único, dispensados de caução, terão ou não remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, sendo que a sua remuneração
poderá ser certa ou consistir total ou parcialmente, numa percenta-
gem dos lucros distribuídos do exercício.

6 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração,
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 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 con-
voque, por iniciativa própria ou a pedido do fiscal único ou de dois
administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente re-
presentados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto de qua-
lidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num administrador ou numa comissão executiva, forma-
da por três administradores, fixando os poderes que decida delegar-lhes,
nos termos e limites da lei.

ARTIGO 18.º

Compete ao conselho de administração, ou ao administrador úni-
co, exercer os mais amplos poderes de gerência, representando a
sociedade, em juízo e fora dele, e praticando todos os actos e exer-
cendo todas as funções necessárias à realização do objecto social, e
nomeadamente, deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-los
ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a socie-
dade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer socie-
dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercício dos direitos sociais relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade;
i) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos do

artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros e determi-
nados fins;

j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimentos.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes;
d) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi con-

ferido pelo conselho de administração e constantes da respectiva
procuração;

e) Do administrador único, se a sociedade assim funcionar.
2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 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 qual-
quer limitação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal, composto por um número ímpar de
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membros, com um suplente, eleitos por período igual de 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 iniciati-
va própria, quer a pedido de qualquer dos restantes membros, ou a
solicitação do conselho de administração ou administrador único.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados
ARTIGO 21.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre a constituição
de reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por maio-
ria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à constituição
e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplicações espe-
cíficas do interesse da sociedade, ou atribuí-lo a dividendos aos accio-
nistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação
ARTIGO 23.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 24.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extra-judicialmente, à respec-
tiva liquidação, e salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.

Administrador único � Maria do Céu Veloso Brito Thorbjorsen,
casada, residente na Avenida de Costa Pinto, 387, Cascais.

Fiscal único: efectivo � João Fernandes & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas n.º 132, com sede no Edifício Monu-
mental, Avenida Praia da Vitória, 71-A, 11, Lisboa, e representada
por Rui Miguel Nogueira Machado, revisor oficial de contas n.º 1012;
suplente � João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de contas n.º 109, com sede no Edifício Monumental, Avenida
Praia da Vitória, 71-A, Lisboa, e representada por João Albino Cor-
deiro Augusto, revisor oficial de contas n.º 632.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 1999. � A Adjunta do Conservador, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 06820778

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JONES � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8651/980929; identificação de pessoa colectiva n.º 502575794;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 23 e 24/981006.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
aos artigos 2.º, 4.º e 5.º, eliminando os artigos 7.º e 11.º, pelo que os
artigos 7.º, 8.º e 9.º, alterando a alínea b) do actual artigo 8.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa de Santa Marta, 4, 4.º,
Lisboa, e a gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000$ e corresponde à soma de seis quotas dos sócios: José
Fernandes Estevens com duas quotas, sendo uma de 250 000$, e ou-
tra de 750 000$; Maria Helena Muge Nóbrega Gomes da Silva, com

uma quota de 1 500 000$; José Manuel Picanço Matias, com uma
quota de 1 000 000$; e Carlos José Muge Nóbrega, com duas quotas,
sendo uma de 500 000$, e outra de 1 000 000$.

ARTIGO 5.º

A gerência social será exercida por todos os sócios, desde já no-
meados gerentes, e pelo não sócio, Armando Eduardo Alberto Mi-
randa Jones, já atrás identificado, podendo ser ou não remunerados,
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de três ge-
rentes, sendo sempre necessária a assinatura dos gerentes José Fer-
nandes Estevens, e José Manuel Picanço Matias.

§ 2.º É vedado a qualquer dos gerentes ou seus procuradores obriga-
rem a sociedade em abonações, livranças, letras de favor, avales, fian-
ças e actos semelhantes, sob pena de a responsabilidade assumida ser
individual e não social.

Certifico ainda que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Fernandes Estevens, por ter

renunciado em 9 de Dezembro de 1929.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Maio de 1999. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 08492654

IMOLISBOA PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3128/920630; identificação de pessoa colectiva n.º 502398612;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 6, inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 44, 45 e 46/20000322.

Certifico que foi registado a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 3.º, 7.º e 16.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a administração, o arrendamento, a
compra e a venda de imóveis e a revenda de imóveis adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão das acções da sociedade pode fazer-se livre-
mente entre os accionistas.

2 � A transmissão de acções nominativas está sujeita à condição
de o comprador não ser uma sociedade cujos objectivos ou activida-
des sejam concorrentes com as actividades principais ou acessórias da
sociedade ou que o comprador não seja uma sociedade que se integre
num grupo de sociedades no qual uma das sociedades pertencentes a
esse grupo possua objectivos ou desenvolva actividades concorrentes
com as actividades principais ou acessórias da sociedade, excepto se
a assembleia geral aprovar por unanimidade, uma deliberação autori-
zando a transmissão em causa.

3 � Para os efeitos do n.º 2, uma sociedade concorrente será con-
siderada como pertencente ao mesmo grupo da sociedade adquirente,
quando esta:

a) Controle, directa ou indirectamente a sociedade concorrente;
b) Seja, directa ou indirectamente, controlada pela sociedade con-

corrente;
c) Seja controlada pela sociedade que controla, directa ou indirec-

tamente a sociedade concorrente.
4 � A sociedade não registará no livro de registo de acções, nem

reconhecerá quaisquer direitos a qualquer terceiro que invoque a qua-
lidade de accionista se a respectiva transmissão de acções tiver sido
feita com violação do disposto nos n.os 2 e 3 supra.

5 � A transmissão a favor de terceiros é submetida ao direito de
preferência dos outros accionistas na proporção da percentagem que
eles detêm no capital.

6 � Se um accionista desejar vender a totalidade ou parte das suas
acções a terceiros, deve comunicar por carta registada ao conselho
de administração, o número de acções a alienar, as condições da trans-
missão e o nome do adquirente.
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7 � No prazo de 10 dias o conselho de administração deve comu-
nicar aos outros accionistas o projecto da transmissão para que eles
possam exercer o seu direito de preferência.

8 � O direito de preferência não pode ser exercido parcialmente,
tendo contudo os restantes accionistas preferência para ratearem a
parte daquele que não tenha querido exercer o seu direito.

9 � Num prazo de 30 dias os preferentes deverão informar o con-
selho se exercem ou não o seu direito de preferência, sendo a falta de
resposta entendida como renúncia ao direito de preferência.

10 � Se no período de 30 dias supra mencionado, um accionista
tendo direito de preferência, declarar que pretende exercer o seu di-
reito, mas que não aceita o preço da oferta, será então preço fixado
definitivamente por uma sociedade de auditores de contas de reputa-
ção internacional a designar de comum acordo entre o accionista
preferente e o accionista vendedor, e na falta de acordo, num prazo
máximo de 15 dias, a nomear pelo presidente da Câmara de Comér-
cio de Lisboa (Secção Portuguesa da Câmara de Comércio Internacio-
nal). O accionista vendedor conservará a possibilidade de renunciar à
venda pelo preço fixado e o accionista comprador conservará a pos-
sibilidade de renunciar à compra por esse preço.

11 � Se nenhum accionista exercer o direito de preferência ou se,
após a auditoria referida no número anterior, a ele renunciar, a trans-
missão poderá ser feita livremente, num prazo de 60 dias.

ARTIGO 16.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete especialmente ao conselho de administração, sem
prejuízo das competências que lhe são genericamente atribuídas por lei:

a) Definir as orientações estratégicas da sociedade e aprovar os
planos anuais e plurianuais de actividade, assim como os seus orça-
mentos e relatórios periódicos da sua execução;

b) Decidir sobre a participação no capital social de outras sociedades;
c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e realizar

quaisquer outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei;
d) Constituir mandatários, incluindo um ou mais administradores,

para o exercício de actos específicos;
e) Representar a sociedade judicial e extra-judicialmente, como

autora e como ré, podendo contrair obrigações, propor e acompa-
nhar processos, confessar, desistir ou transigir em processo,
comprometer-se em árbitro, assinar termos de responsabilidade, e regra
geral, decidir sobre todos os assuntos que não sejam da competência
de outros órgãos;

f) Definir a delegação de poderes nos termos do artigo 16.º do
contrato de sociedade.

2 � As deliberações do conselho de administração sobre as seguin-
tes matérias terão de ser aprovadas por pelo menos, quatro membros
do conselho de administração:

a) Compra, venda ou promessa de compra ou de venda e a cons-
tituição ou promessa de constituição de responsabilidades ónus e/ou
encargos sobre os imóveis da sociedade, bem como a celebração ou
promessa de celebração de contratos de locação financeira, excepto
no caso de alguns destes actos ter sido previsto no plano anual de
actividades;

b) A compra, venda ou promessa de compra ou venda e a consti-
tuição ou promessa de constituição de responsabilidades ónus e/ou
encargos sobre participações sociais de que a sociedade seja titular,
excepto no caso de algum destes actos terem sido previstos no plano
anual de actividades;

c) A compra, venda ou promessa de compra ou de venda e a cons-
tituição ou promessa de constituição de responsabilidades ónus e/ou
encargos sobre bens da sociedade, excepto no caso de algum destes
actos ter sido previsto no plano anual de actividades;

d) A celebração de contratos de suprimentos ou outros contratos
financeiros, bancários ou em geral, financiamentos bancários que
possam implicar a emissão de valores mobiliários, títulos de dívida e/
ou concessão de garantias, nomeadamente através de encargos sobre
bens da sociedade, excepto no caso de algum destes actos terem sido
previstos no plano anual de actividades;

e) A locação financeira de bens móveis ou imóveis ou a cessão de
exploração dos estabelecimentos em termos ou condições que não
tenham sido previamente aprovadas no plano anual de actividades;

f) A constituição e delegação de poderes na comissão executiva,
bem como a designação dos seus membros;

g) A aprovação do relatório de gestão e as contas anuais e as pro-
postas para a distribuição de dividendos.

3 � As deliberações sobre as matérias não incluídas no número
anterior deverão ser aprovadas por pelo menos, maioria simples e,
desde que votem a favor administradores indicados por ambos os
accionistas, incluindo designadamente, as seguintes matérias:

a) Celebração de contratos no contexto do objecto social da socie-
dade;

b) Aprovação e apresentação às autoridades competentes dos pro-
jectos de construção e reparação e a celebração de contratos de em-
preitada, bem como quaisquer contratos acessórios ou complementa-
res, aditamentos ou alterações aos mesmos;

c) Aprovação da política de recursos humanos incluindo contrata-
ção e despedimento de pessoal e acordos salariais.

Certifico ainda que foi averbada a cessação de funções do vogal do
conselho de administração, de José de Almeida Guerra, por ter renun-
ciado em 22 de Abril de 1999.

Certifico também que foi registada a nomeação do vice-presidente
e vogal do conselho de administração, até ao final do quadriénio de
1996-1999, por deliberação de 28 de Abril de 1999.

Vice-presidente � Francisco Montoro Muñoz; vogal � Simon
Mark Foxley.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12310883

GEOTUR � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1705/910122; identificação de pessoa colectiva n.º 502485558;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 11/990322.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, para o

quadriénio de 1999-2002, por deliberação de 11 de Dezembro de 1998.
Conselho de administração: presidente � João António Pires Pom-

bo; vogais � Purificação Guilhermina Pires de Noronha; José Pedro
Albuquerque de Fezas Vital; Luís Manuel Dinis da Cruz Tenreiro; e
João Manuel da Costa Monteiro Vieira Matias.

Fiscal único: efectivo � Moreira Valente & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Carlos de Jesus Pinto de
Carvalho.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela Mon-
teiro. 08449880

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FONTE DA PRATA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7209/961230; identificação de pessoa colectiva n.º 501699252;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 14/20000201.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 150 000 000$ para 186 000 000$, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato quanto ao artigo 5.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 186 000 000$ integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e noutros bens que constituem o património da
sociedade.

2 � O capital social será representado em 186 000 acções no valor
nominal de 1000$ cada uma, nominativas ou ao portador, reciproca-
mente convertíveis a expensas dos seus possuidores.

3 � (Mantém-se).

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Certifico ainda a reprodução integral do relatório do revisor oficial
de contas, relativo às entradas em espécie.

Relatório para os efeitos previstos no artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de
Setembro.
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(Veificação das entradas em espécie)
1 � Introdução � O presente relatório emitido nos termos pre-

vistos no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, tem por
objectivo fundamentar o valor de realização pela nova accionista
Sociedade Imobiliária e Turística Pinhal do Castanho, S. A., da sua
participação no aumento de capital de 150 000 000$ para
186 000 000$, a efectuar pela Sociedade Agrícola Fonte da Prata, S.
A., com sede na Rua Garrett, 62, 5.º, em Lisboa, com a identificação
de pessoa colectiva n.º 501699252 e matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 7209/961230.

2 � Capital social e accionistas � A Sociedade Agrícola Fonte da
Prata, S. A., tem actualmente o capital social de 150 000 000$ inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro e dividido em 150 000 ac-
ções ao portador de valor nominal de 1000$ cada que, de acordo com
os últimos registos da empresa, se apresentava repartido da seguinte
forma:

Comitur, S. G. P. S., S. A. ............................................ 149 700 acções
Sociedade Imobiliária e Turística Pinhal do Forno, S. A. .... 100 acções
Sociedade Imobiliária e Turística do Cojo, S. A. ............ 100 acções
Comitur Imobiliária, S. A. ........................................... 100 acções

150 000 acções

3 � Aumento de capital � A Sociedade Agrícola Fonte da Prata,
S. A., vai aumentar o seu capital social para 186 000 000$, sendo a
sua realização assegurada pela nova accionista Sociedade Imobiliária
e Turística Pinhal do Castanho, S. A., através da entrega em espécie
de um prédio rústico, denominado por ��MATÃO�, constituído por
terras de semeadura, ao qual foi atribuído, por avaliação efectuada, o
valor de 36 000 000$.

4 � Descrição da propriedade � A propriedade a avaliar, denomi-
nada por ��MATÃO�, é um prédio rústico inscrito na matriz cadastral
rústica da freguesia de Alhos Vedros sob o artigo 5.º, secção U, está
descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o n.º 628/
240387 da referida freguesia e tem a área de 89 960 m2. É terra de
semeadura, olival, horta e dependência e confronta a norte com mari-
nha do Cais e Figueirôa, a sul com Estrada Nacional e caminho parti-
cular das referidas marinhas, a nascente com esteiro e a poente com
vala hidráulica e caminho particular das marinhas (V. P. 333 808$).

Verificámos as descrições e inscrições relativas à propriedade atra-
vés da certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial da
Moita.

5 � Titularidade � A propriedade rústica identificada no ponto
4 deste relatório, sobre a qual não incidem quaisquer ónus, está inscri-
ta a favor da Sociedade Imobiliária e Turística Pinhal do Castanho, S.
A., com sede na Quinta da Fonte da Prata (Velha), freguesia de Alhos
Vedros, concelho da Moita, conforme comprovámos pelo registo
efectuado na Conservatória respectiva.

6 � Avaliação da propriedade. Critério seguido � Com base em
informação disponibilizada em relatório técnico de avaliação, elabo-
rado por uma credenciada empresa da especialidade, a situação daque-
la propriedade apresenta-se como segue:

A propriedade consiste num terreno de topografia plana e frente
ribeirinha, sem quaisquer construções ou possibilidade de desenvol-
vimento urbanístico;

O PDM da Moita prevê este terreno como destinado à construção
de equipamento social, nomeadamente escolas primárias e prepara-
tórias, piscinas e campos desportivos;

Está localizado próximo da cidade da Moita, e por essa razão, o
PDM considerou-o destinado a equipamento de apoio à Cidade;

Deste modo, o seu valor em termos de mercado é nulo, uma vez
que não poderá ser rentabilizado pelos actuais proprietários. O seu
valor residirá no facto de poder ser utilizado como contrapartida nas
negociações de taxas de urbanização dos outros terrenos contíguos a
este, pertencentes a Empresas do Grupo, e que são considerados no
PDM como destinados à construção de habitação e comércio;

Para efeitos da presente avaliação, foram admitidas duas
hipóteses: uma considerando a propriedade de acordo com o definido
pelo PDM; e uma segunda considerando um valor de terreno agríco-
la, ou seja, admitindo que a propriedade seria colocada no mercado
como uma Quinta de lazer ou uma pequena propriedade agrícola;

O valor que a dita propriedade poderá ter em termos negociais e
ou estratégicos não é possível de avaliar em termos monetários, pelo
que não se lhe atribui nessa hipótese qualquer valor baseado em di-
nheiro;

No entanto, se for considerado o terreno como uma propriedade
agrícola, admite-se um valor de mercado para a mesma de
36 000 000$.

Neste valor de avaliação não foram consideradas taxas de lotea-
mento.

Desta forma, tomamos o valor de 36 000 000$, como o valor de
avaliação da referida propriedade, sendo o critério de avaliação aque-
le que foi acima descrito.

7 � Declaração � Em consequência do exposto, certificamos que
o valor indicado no ponto 6, de 36 000 000$, satisfaz a realização
em espécie pela nova accionista Sociedade Imobiliária e Turística
Pinhal do Castanho, S. A., no aumento de capital da Sociedade Agrí-
cola Fonte da Prata, S. A., de 150 000 000$ para 186 000 000$.

Após esse aumento de capital, a composição accionista passa a ser
a seguinte:

Comitur, S. G. P. S., S. A. ..................................... 149 700 acções
Sociedade Imobiliária e Turística Pinhal do Castanho, S. A. .... 36 000 acções
Sociedade Imobiliária e Turística Pinhal do Forno, S. A. .... 100 acções
Sociedade Imobiliária e Turística do Cojo, S. A. ... 100 acções
Comitur Imobiliária, S. A. ..................................... 100 acções

186 000 acções.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11459689

S. P. A. C. E. � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE AVIAÇÃO COMÉRCIO E EXCURSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 156/800708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501061126; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 9/
20000418.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerentes, em 3 de Março de 2000, de Maria Teresa
Capão dos Santos, Francisco Maria Malheiro Calheiros e Menezes, e
de Francisco Maria Godinho de Sá Nogueira.

Período: Até 3 de Março de 2002.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12569755

SOCIEDADE DE TÁXIS ESTRELA LISBONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 903/630413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500449805; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 21 e 22/20000418.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Mário Lopes Nunes, por renún-
cia, em 24 de Março de 2000, e a seguinte designação:

Designação de gerente, em 24 de Março de 2000, de Manuel San-
tos de Carvalho.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12549371

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA TRÓIA B 3, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 239/860606; identificação de pessoa colectiva
n.º 501676724; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data
da apresentação: 1/20000418.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções do administrador Pedro Manuel Alves Cardoso
Lopes, por renúncia, em 4 de Março de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12569810
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TÁXIS SIMÕES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 105/670624; identificação de pessoa colectiva
n.º 500626308; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/20000419.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede: Azinhaga do Reguengo, lote A. N. S., 1.º, fre-
guesia da Charneca, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11351179

UNIVERSUS CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6674/960417; identificação de pessoa colectiva n.º 502404728;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 40/20000419.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
recondução dos órgãos sociais, em 20 de Março de 1999.

Período: Triénio de 1999-2001.
Conselho de administração: presidente � Maria Manuela Alves

Marreiros.
António Joaquim Marques Correia.
Pedro Manuel Alves Evangelista.
Fiscal único: efectivo � Duarte Giesta, Esteves Rodrigues & Asso-

ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Duarte
Tavares Giesta, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12552240

TR / 3 � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTO
DE INFORMÁTICA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 596/850926; identificação de pessoa colectiva
n.º 501521568; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 28/
20000419.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao corpo dos artigos 3.º e 5.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

Corpo

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores que constituem o activo da sociedade, é de 10 000 000$ e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
9 500 000$ da sócia GESTRIUDO � Serviços de Gestão e Comer-
cialização de Informática, L.da; e outra de 500 000$ da sócia Maria
de Lurdes da Silva Gomes.

5.º

Corpo

A gerência dispensada de caução, e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria de
Lurdes da Silva Gomes, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar
validamente a sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12552267

Z. Z. D. � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7963/971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504006746;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 10 e 11/20000420.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Zhong Min, por renúncia, em
10 de Agosto de 1999, e foi aumentado o capital social de 402 000$
para 1 005 000$, tendo sido alterado parcialmente o contrato, quan-
to ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social é de 1 005 000$ está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 670 000$
pertencente ao sócio Zhou Qing; e uma de 335 000$ pertencente ao
sócio Dong Zhen Yu.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12552160

TOQUES DECORATIVOS � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 311/20000417; identificação de pessoa colectiva
n.º 504808001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20000417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Toques Decorativos � Artigos para o
Lar, L.da, e tem a sua sede na Rua de Coelho da Rocha, 66-B, Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação e a comercialização de
artigos para o lar; decorações.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades
e agrupar-se em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 1 202 892$
e corresponde à soma de três quotas iguais de 400 964$ cada, sendo
uma de cada um dos sócios, Vítor Manuel Ferreira Simões, Maria Ma-
dalena Adrião Neves Simões, e Célia Cristina Neves Simões.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida entre
os sócios. A cessão a estranhos necessita do consentimento da sociedade,
tendo os outros sócios o direito de opção quanto à mesma cessão.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante do respectivo capital social e os sócios poderão fazer à so-
ciedade os suprimentos de que ela carecer, os quais não vencerão juros.

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento das
entradas a fim de poder fazer face a despesas com o início da activi-
dade social.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12765937
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S. M. X. � SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 320/20000419; identificação de pessoa colectiva
n.º 503177105; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 32/
20000419.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma S. M. X. � Serviços, Equipamentos de
Telecomunicações e Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Abel Salazar, 36-B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, e criar e extinguir sucursais,
agências ou outras formas locais de representação, onde e quando achar
conveniente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Mais certifico o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e à apresentação n.º 36/

20000419.
Cessação das funções de Jorge Fernando de Magalhães Madureira

Pinto, e de Hernâni Alves Capela, por renúncia, em 4 de Junho de
1998.

Inscrição n.º 11 à apresentação n.º 38/20000419.
Designação de gerente em 18 de Maio de 1998, de Luís Filipe de

Deus Figueira Rombert, casado, residente na Rua do Professor Salazar
de Sousa, lote 5, 6.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12552259

TERBLOCO � SOCIEDADE TERMO-BLOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 921/640525; identificação de pessoa colectiva
n.º 501066888; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/
20000414.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 300 000$ para 1 002 410$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais é de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor de 726 410$ do sócio António Luís Llorente Castel-Branco;
e uma de 276 000$ do sócio João Manuel Porto d� Assa Castel-Branco.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura do gerente António
Luís Llorente Castel-Branco para vincular a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12569844

TRANSPORTES MENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 998/680217; identificação de pessoa colectiva

n.º 500454418; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
20000420.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 6000 euros, com redenominação
do capital em euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 6000 euros (1 202 892$) está integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo so-
cial e corresponde à soma das seguintes quotas: duas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Adrião da Costa
Mateus, e Ermelinda da Assunção Folgosa Mateus; e uma de 1000 eu-
ros pertencente ao sócio Fernando Manuel dos Prazeres Mateus.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12552178

TÁXIS VENTURA, SIMÃO & PATRIARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 695/681205; identificação de pessoa colectiva
n.º 500474257; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/
20000420.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 6000 euros, com redenominação
do capital em euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros (1 202 892$) está integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo so-
cial e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros
(601 446$), pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12552186

OCIOMÉDIA � REALIZAÇÃO DE EVENTOS
E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9341/990528; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 15 e 16/20000418.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções do administrador António Alexandre de Almeida
e Noronha da Cunha Reis, por renúncia em 20 de Janeiro de 2000, e
a seguinte designação:

Designação de membro do conselho de administração, em 20 de
Janeiro de 2000, de Sérgio Lorca Fernandez, casado, residente em
Gran Via, 32, 7.º, 28013 Madrid.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12569712

SAGE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6656/960408; identificação de pessoa colectiva n.º 503618829;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20000530.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 18 de Abril de 1996.
Período: Triénio de 1996-1998.
Conselho de administração: presidente � Carlos Adolfo Coelho

Figueiredo Rodrigues, residente na Avenida da Bélgica, 7, Estoril;
vogais � Nicholas Leo Racich, residente na Avenida do Infante D.
Henrique, 620, 4.º, direito, Cascais; e Pedro Rogério Lopes Barata do
Ouro Lameira, residente na Avenida do Infante Santo, 53, 3.º, es-
querdo, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � António Luís Pinho de Teles, resi-
dente na Rua do Duque de Palmela, 27, 5.º, esquerdo, Lisboa; vo-
gais � Ariadne Prata Arsénio Nunes, casada, residente na Rua de
Eduardo Coelho, 58, 1.º, Lisboa; e Magalhães, Neves & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sita nas Amoreiras, torre
1, 7.º, Lisboa; suplentes � Tiago José Ramos Cid, solteiro, maior,
residente na Rua do Professor Reynaldo dos Santos, 1, 6.º, Lisboa; e
Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, sita nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13721496

SAGE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6656/960408; identificação de pessoa colectiva n.º 503618829;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 22/20000530.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 15 de Março de 2000.
Período: Triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente � José António de Melo

Pinto Ribeiro, divorciado, residente na Rua do Duque de Palmela, 27,
5.º, esquerdo, Lisboa; vogais � Nuno Ricardo Gaioso Jorge Ribeiro,
casado, residente na Avenida de João Crisóstomo, 38, 7.º, esquerdo,
Lisboa; e João Pedro Alves Peralta de Figueiredo, casado, residente
na Avenida da República, 90, São Pedro do Estoril.

Conselho fiscal: presidente � Tiago José Ramos Cid, casado, resi-
dente na Rua do Duque de Palmela, 27, 5.º, esquerdo, Lisboa; vogais �
Ariadne Prata Arsénio Nunes; e António Dias & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, sita nas Amoreiras, torre 1, 7.º,
Lisboa; suplentes � Maria José Mateus Pinto, solteira, maior, residen-
te na Rua do Duque de Palmela, 27, 5.º, esquerdo, Lisboa; e Magalhães,
Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13721500

SAGE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6656/960408; identificação de pessoa colectiva n.º 503618829;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/20000530.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$ para 1 000 000 de euros, com redeno-
minação do capital em euros, e foi alterado totalmente o contrato,
cujos artigos passaram a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto
ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade constituída sob a forma de sociedade anónima e
por tempo indeterminado, denominada SAGE � Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S. A., e tem a sua sede social na Rua do
Duque de Palmela, 27, 5.º, esquerdo, em Lisboa, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá mudar a sede da socie-
dade e criar, transferir ou encerrar outros estabelecimentos, sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação social, no
País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma directa de exercício de actividades
económicas, nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 495/
88, de 30 de Dezembro.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar noutras sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, de objecto igual ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas, consórcios, associações em participação e
semelhantes.

CAPÍTULO II

Capital social e acções
ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social é de 1 000 000 de euros integralmente subs-
crito e realizado.

2 � O capital social está dividido em acções com o valor de 1 euro
cada uma, podendo ser representado por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
1000, 10 000 ou 100 000 acções, podendo os accionistas exigirem a
expensas suas, a sua divisão ou concentração.

3 � As acções são ao portador ou nominativas, registadas ou não,
podendo também assumir a forma meramente escritural, recíproca e
livremente convertíveis por iniciativa dos respectivos titulares que
suportarão os custos inerentes.

4 � Os títulos representativos das acções, quer provisórios, quer
definitivos, serão sempre assinados por dois administradores, ou por
um administrador e um procurador, com poderes especiais para o acto,
podendo contudo, as assinaturas serem apostas por meio de chancela,
por eles autorizadas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que até 5 dias
antes do designado para a reunião da assembleia geral, tenham pelo
menos 100 acções averbadas em seu nome no competente livro de
registo da sociedade ou depositadas na sede da sociedade ou em qual-
quer instituição bancária.

2 � Os accionistas titulares de um número de acções inferior a
100 poderão agrupar-se de forma a completarem esse número ou
número superior, fazendo-se então representar por qualquer um dos
agrupados, o que deverá ser comunicado ao presidente da mesa da
assembleia geral, por meio de carta, até à véspera do dia em que a
assembleia geral houver de reunir-se.

3 � Poderão assistir às reuniões da assembleia geral e intervir, sem
direito a voto, na discussão de todos os assuntos que aí forem trata-
dos, os membros do conselho de administração, fiscal único e os
membros da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Representação

1 � Qualquer accionista que seja pessoa singular poderá fazer-se
representar pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por um
membro da administração ou por outro accionista, bastando que a
procuração conste de simples carta assinada pelo accionista, dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral ou de instrumento notarial,
devendo aquela ou este serem entregues na sede social até à hora em
que a assembleia geral houver de reunir-se.

2 � A representação das pessoas colectivas, para efeitos de parti-
cipação na assembleia geral e de exercício de funções nos órgãos sociais,
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poderá ser feita por qualquer pessoa e será comunicada ao presidente
da mesa da assembleia geral, por simples carta emanada do órgão
competente da pessoa colectiva representada.

ARTIGO 7.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, que poderão não ser accionistas, todos eleitos trienal-
mente, sendo sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 8.º

Funcionamento

A assembleia geral poderá deliberar validamente em primeira con-
vocação, logo que estejam presentes ou representados accionistas ti-
tulares de pelo menos, metade do capital social, e em Segunda con-
vocação, qualquer que seja o seu número.

ARTIGO 9.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Por meio de deliberação dos sócios, podem ser derrogados os pre-
ceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

Composição, eleição e caução

1 � A condução dos negócios sociais será exercida por um conse-
lho de administração, composto por um número ímpar de membros,
no mínimo de três e no máximo de nove, eleitos pela assembleia
geral, por um período de três anos, e reconduzíveis uma ou mais vezes.

2 � Na falta de designação pela assembleia geral, o conselho de
administração escolherá o seu presidente, podendo substituí-lo a todo
o tempo.

3 � Os administradores prestarão individualmente caução, por
qualquer forma admitida na lei e pelo montante mínimo por ela exi-
gido, excepto se tal for dispensado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Competência

Ao conselho de administração compete especialmente:
a) Gerir os negócios e praticar todos os actos e operações inseri-

dos no objecto social que não caibam na competência atribuída a
outros órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos, e
bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

c) Adquirir, alienar ou onerar bens e direitos móveis e imóveis;
d) Decidir sobre a participação no capital social de outras sociedades;
e) Emitir obrigações;
f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e reali-

zar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;
g) Constituir mandatários para o exercício de actos determinados;
h) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e

as normas de funcionamento interno, designadamente sobre os em-
pregados e a sua remuneração;

i) Constituir procuradores para a prática de actos determinados ou
categorias de actos;

j) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propôr e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em processo, comprometer-se em árbitros,
assinar termos de responsabilidade, e em geral, resolver acerca de todos
os assuntos que não caibam na competência de outros órgãos ou de
serviços subalternos;

l) Designar e instruir o representante da sociedade às assembleias
gerais das sociedades participadas;

m) Designar um secretário da sociedade e o respectivo suplente;
n) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por

lei, pelos presentes estatutos ou pela assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Delegação de poderes

1 � O conselho de administração, através de simples acta, poderá
delegar a gestão corrente da sociedade, num ou mais administradores

ou numa comissão executiva composta por um número ímpar de
membros.

2 � A delegação prevista no número anterior não poderá abran-
ger as matérias constantes das alíneas a) a d), f), l) e m), do ar-
tigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 13.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração deve reunir ordinariamente pelo
menos uma vez em cada três meses, podendo no entanto, fixar outra
periodicidade para as suas reuniões ordinárias, e reunirá extraordina-
riamente sempre que for convocado pelo presidente ou por dois ad-
ministradores.

2 � São permitidos os votos por correspondência e a representa-
ção de administradores por outros administradores, devendo esta ser
conferida por meio de carta dirigida ao presidente do conselho.

3 � O conselho de administração não pode reunir sem que esteja
presente ou representada a maioria dos seus membros em exercício,
salvo se com os votos por correspondência dos membros ausentes,
os votos dos presentes ou representados, constituírem um número
pelo menos igual à maioria.

4 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta e serão tomadas por maioria, tendo o presidente, ou quem
legalmente o substitua, voto de qualidade em caso de empate.

ARTIGO 14.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado no âmbito da res-

pectiva delegação de competência;
c) Pela ou pelas assinaturas de procuradores constituídos, nos ter-

mos e condições e limites dos poderes a cada um conferidos.
2 � Em assuntos de mero expediente, que não sejam fonte de

obrigações para a sociedade, basta a assinatura de um administrador.
3 � O conselho de administração pode nos termos legais, delibe-

rar que certos documentos da sociedade, sejam assinados por proces-
sos mecânicos ou chancela.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 15.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por fiscal
único e um suplente, que serão ambos revisores oficiais de contas ou
Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, e que não serão accionis-
tas da sociedade.

2 � A assembleia geral designará o fiscal único e o respectivo
suplente.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 16.º

Secretário da sociedade

Por deliberação do conselho de administração, poderá ser designa-
do um secretário da sociedade e um suplente, que terão as competên-
cias estabelecidas na lei, e cujos mandatos coincidirão com o manda-
to do conselho de administração que os designar, podendo esses
mandatos serem renovados uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias
ARTIGO 17.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

1 � As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral,
do conselho de administração e do fiscal único e do suplente, sem
prejuízo do legalmente disposto quanto aos revisores oficiais de con-
tas, são fixadas pela assembleia geral, que poderá deliberar que algum,
alguns ou todos não sejam remunerados ou o sejam por meio de se-
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nhas de presença, podendo ainda para o efeito, mandatar uma comis-
são de remunerações, que eleja, composta por três membros, que não
têm de ser accionistas.

2 � Compete ao conselho de administração celebrar os contratos
com os revisores oficiais de contas, que nessa qualidade, integrem os
órgãos sociais.

ARTIGO 18.º

Aplicação dos resultados apurados

1 � Os resultados líquidos de cada exercício, devidamente aprova-
dos, terão a aplicação que a assembleia geral determinar.

2 � A distribuição de dividendos aos sócios, bem como o respec-
tivo montante, tem de ser deliberada por maioria dos votos corres-
pondentes ao capital.

3 � A sociedade poderá realizar, no decurso de um exercício, adian-
tamentos sobre lucros.

ARTIGO 19.º

Foro competente

Fica estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renúncia a qualquer outro, para todos os litígios, emergentes ou não
destes estatutos, entre accionistas e a sociedade.

ARTIGO 20.º

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais, ou median-
te deliberação tomada em assembleia geral pela maioria absoluta do
capital social.

2 � Dissolvendo-se a sociedade, a liquidação e a partilha do patri-
mónio social serão efectuadas, segundo as disposições legais aplicá-
veis, pelos liquidatários, assumindo essa qualidade os administradores
em exercício à data da dissolução, salvo se a assembleia geral eleger
outros.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12529303

RODATRÁFEGO � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 317/20000418; identificação de pessoa colectiva
n.º 504884379; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20000418.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RODATRÁFEGO � Transportes Na-
cionais e Internacionais, L.da, e tem a sua sede na Rua de Oliveira
Cadornega, lote 52, 5.º, esquerdo, na cidade de Lisboa, freguesia de
Marvila, concelho de Lisboa.

§ único. A sociedade poderá mediante deliberação da gerência, des-
locar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de merca-
dorias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
João Manuel Pardal Grilo, e Mariana Rosa Coelho Mira Pardal.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes, os sócios João Manuel Pardal Grilo, e Mariana Rosa

Coelho Mira Pardal, e a um estranho à sociedade que possua a neces-
sária capacidade profissional reconhecida pela Direcção-Geral dos
Transportes Terrestres, ficando desde já nomeada gerente, Sandra Isabel
Mendes Sereno, solteira, maior, residente no lugar e freguesia de
Asseiceira, concelho de Rio Maior.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos, nomeadamente na compra e venda de veículos auto-
móveis de e para a sociedade, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente que tiver a
capacidade profissional.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, e a fa-
vor dos seus descendentes. Nos restantes casos, a cessão carece do
consentimento da sociedade, a qual em primeiro lugar, e os sócios em
segundo lugar, têm o direito de preferência na cessão.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judicial

da quota;
d) Por falecimento do sócio titular, se os herdeiros no prazo de

30 dias após o falecimento, não nomearem o seu representante na
sociedade;

e) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, impedir
o seu normal funcionamento ou violar gravemente o pacto social.

§ único. A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo de
90 dias a contar da data em que a gerência tiver conhecimento do
facto que a justifique.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que ela ca-
recer, sendo deliberado em assembleia geral, quais as condições, no-
meadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, nos termos a estabelecer em assembleia geral, até ao décuplo do
capital social.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12569704

VING VING � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8598/980727; identificação de pessoa colectiva n.º 504198505;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20000420.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Kenneth Loy, por renúncia, em
10 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12552151

RAÚL CÉSAR FERREIRA (HERDEIRA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 137/600805; identificação de pessoa colectiva
n.º 500227705; inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 19/
20000420.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 4 de Janeiro de 2000, de Eduardo Ro-
mano de Arantes e Oliveira, casado, residente na Rua de Carlos José
Barreiros, 14, rés-do-chão, Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12549444
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SOLEILÕES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 241/20000322; identificação de pessoa colectiva
n.º 504379941; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20000322.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOLEILÕES � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida
do Brasil, 40, 1.º, esquerdo, sala A, freguesia do Campo Grande.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e está dividido em três quotas, sendo duas iguais de 2250 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Eduardo Manuel Cunha da
Silva, e Rui Noel da Silva Perdigão; e outra de 500 euros pertencente
à sócia Soleilões e Antiguidades, L.da

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, por acordo unânime de to-
dos, prestações suplementares até ao montante global de 20 000 000$.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, remuneradas ou
não, conforme for deliberado, serão exercidas por dois ou mais ge-
rentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes, ambos os sócios.
3 � Para obrigar validamente a sociedade, é necessária a interven-

ção de dois gerentes.
ARTIGO 7.º

Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fianças, letras
de favor e outros actos semelhantes.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou morte do seu titular;
d) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais, por mais de três anos consecutivos;
e) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens, ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez de
quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem
alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Transitório

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento das
entradas dos sócios, depositadas para fazer face às despesas de cons-
tituição, registo e publicação, bem como à instalação da sede social.

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de negó-
cios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem como a
aquisição para a sociedade, de quaisquer direitos, antes do registo de-
finitivo do contrato social.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11435402

LISBOA � 4.A SECÇÃO

COOPERATIVA DE MORADIAS ECONÓMICAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 327/851017; identificação de pessoa colectiva n.º 500074852;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20000403.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 4/20000403.
Nomeação da direcção e do conselho fiscal, por deliberação de 16 de

Março de 2000, para o triénio de 2000-2002.
Direcção: presidente � António José Simões de Almeida, casado, re-

sidente na Rua dos Cravos, 23, rés-do-chão, esquerdo, Carcavelos; secre-
tário � João António da Silva Neto Diniz, casado, residente na Avenida
de João Crisóstomo, 49, 4.º, esquerdo, Lisboa; tesoureiro � Manuel
Marques Carvalho, casado, residente na Rua de Ramalho Ortigão, 2, Póvoa
de Santo Adrião; vogal � João Arménio Gonçalves Pereira da Costa,
casado, residente na Avenida de Gonçalves Zarco, 307, Sassoeiros; vo-
gal � Miguel Francisco Aleixo Nunes, casado, residente na Rua de D.
José I, 32, 1.º-F, Oeiras; suplente � Maria dos Anjos Mendes de Jesus,
solteira, maior, residente na Rua de Pascoal de Melo, 66, 2.º-E, Lisboa;
suplente � Luís Manuel Domingues Rodrigues Roxo, solteiro, maior,
residente na Rua das Rosas, 6, rés-do-chão/E, Carcavelos; suplente �
José Ricardo Teixeira, casado, residente na Rua de Antero de Quental,
18, 1.º, Póvoa de Santo Adrião; suplente � José Fernandes Mata e Costa,
casado, residente na Rua de Damasceno Monteiro, 108, 2.º-E, Lisboa;
suplente � Telma Monteiro de Oliveira, solteira, maior, residente na
Rua de João Vilaret, 26, rés-do-chão/B, Parede.

Conselho fiscal: presidente � José Jorge Prata, solteiro, maior,
residente na Rua de Pascoal de Melo, 66, 2.º, esquerdo, Lisboa; secre-
tário � Américo de Jesus Rodrigues, casado, residente na Avenida de
D. José I, 24, rés-do-chão, Oeiras; relator � Carlos Santos Ricardo,
casado, residente na Calçada da Picheleira, 169, 2.º, esquerdo, Lisboa;
suplente � Carlos Alberto Lucas, casado, residente na Rua dos Capi-
tães de Abril, 32, 7.º-C, Alforrel; suplente � José Ribeiro Garcia
Branco, casado, residente na Rua do Professor Celestino da Costa, 3,
2.º, frente, Lisboa; suplente � Vítor Manuel Cordas Palma, casado,
residente na Rua Principal, 14, 3.º, esquerdo, Carcavelos.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria Mo-
reira da Silva. 11948612

LOURES

CONSTRUÇÕES DO FORTE DA CASA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9483;
identificação de pessoa colectiva n.º 971846294; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20000308.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Facto: Actualização.
Sede: Bairro da Junqueira, Vivenda Diogo, lote 9, lugar e freguesia

de São Julião do Tojal.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430877

BAR SEPTUAGÉSIMO LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 245;
identificação de pessoa colectiva n.º 504506218; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/991231.
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Certifico que por escritura de 4 de Novembro de 1999, exarada de
fls. 21 a fls. 22 do livro de notas n.º 539-B, do 4.º Cartório Notarial
de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Bar Septuagésimo
Lisboa, L.da, e tem a sua sede em Loures, na Avenida da Liberdade, 7,
3.º, direito, Ramada, freguesia da Ramada, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação, a gerência pode deslocar a sede den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a abertura e a exploração de restauran-
tes, estabelecimentos de bebidas, cantinas, fornecimento de refeições
ao domicílio e similares no que respeita a prestação de serviços relacio-
nados com a alimentação.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 1 002 410$,
equivalente a 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma quota
de 952 410$ pertencente à sócia Maria de Lourdes de Jesus dos Santos;
e outra quota de 50 000$ pertencente à sócia Aida Graça Guimarães
Gonçalves da Silva.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
à sócia Maria de Lourdes de Jesus dos Santos.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
3 � A sociedade poderá consistir mandatários, aos quais serão dados

poderes para a prática de determinados actos ou categorias.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; porém, a cessão a favor
de estranhos depende sempre do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11354615

LITHO FORMAS & DRESCHER � IMPRESSOS
EM CONTÍNUO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7388;
identificação de pessoa colectiva n.º 502216298; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 18 e 19/20000301.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Cessação da gerência.
Gerente: António Soares de Oliveira.
Causa: Renúncia.
Data: 20 de Agosto de 1999.

Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: Nuno Pinheiro, casado, residente na Rua de António

Medina Júnior, 31, Sintra.
Data da deliberação: 26 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430214

MÁRIO CAMPOS, MONTEIRO & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5086;
identificação de pessoa colectiva n.º 501489746; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 15/20000301.

Certifico que por escritura de 12 de Janeiro de 2000, exarada de
fls. 52 a fls. 52 v.o do livro de notas n.º 318-H, do 13.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 1999.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430192

DESAL � DESPENSA ECONÓMICA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2410;
identificação de pessoa colectiva n.º 500598800; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: Of. 13/20000301.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação da gerência.
Gerente: Elsa Maria Florêncio Antunes.
Causa: Renúncia.
Data: 13 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
07935765

GLOBALRENT � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 390;
identificação de pessoa colectiva n.º 501489290; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 12, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 24 e aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 35; números e da-
tas das apresentações: 10 e 11/20000301 e 1 e 2/20000316.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Cessação da gerência.
Gerente: João de Sousa Rodrigues.
Causa: Renúncia.
Data: 17 de Dezembro de 1999.

Facto: Cessação da gerência.
Gerente: Christian Jean Charles Février.
Causa: Renúncia.
Data: 17 de Dezembro de 1999.

Facto: Cessação da gerência.
Gerente: Francisco José Branco Dias.
Causa: Renúncia.
Data: 17 de Dezembro de 1999.

Facto: Nomeação de gerentes.
Gerentes: Christian Jean Charles Février, casado, residente na Rua

do Poeta Bocage, 6-A, 1.º, escritório A, Lisboa; Rui Eduardo Ferreira
Rodrigues Pena, casado, residente na Avenida do Conselheiro Fer-
nando de Sousa, 19, 18.º, Lisboa; e Francisco José Fonseca da Silva,
solteiro, maior, residente na Rua de Carlos Oliveira, 8, Edifício
Mozart, apartamento 10, Lisboa.

Data da deliberação: 20 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430184

NUNES & ESTRELA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 242/
971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504015427; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 26/20000302.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 10 à apresentação n.º 26/20000302.
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: Álvaro Martins Fernandes.
Data da deliberação: 3 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11430354

REINALDO JOSÉ RAMINHOS, CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 471;
identificação de pessoa colectiva n.º 504691112 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20000302.
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Certifico que por escritura de 2 de Dezembro de 1999, exarada de
fls. 47 a fls. 47 v.o do livro de notas n.º 305-B, do Cartório Notarial
de Mora, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Reinaldo José
Raminhos, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Reinaldo José Raminhos,
Construção Civil, Unipessoal, L.da, sociedade unipessoal por quotas, e
tem a sua sede na Rua da Liberdade, lote 2, 1.º, esquerdo, Vale Peque-
no, Pontinha, concelho de Odivelas.

2.º

O seu objecto social é a construção civil, pinturas, decorações, res-
taurações, remodelações, todos os trabalhos ligados à construção civil.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma quota no valor de 5000 euros do único só-
cio, Reinaldo José Raminhos.

4.º

A gerência da sociedade é remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, e pertence à não sócia Sónia Maria Pin-
to Raminhos, e aos sócio Reinaldo José Raminhos, desde já nomea-
dos gerentes, sendo suficiente a assinatura de um dos gerentes para
obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos.

5.º

Por deliberação do sócio poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

6.º

A gerência fica autorizada a deslocar a sede desta sociedade dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

7.º

Todos os actos ou negócios celebrados depois da escritura e antes
do registo devem ser condicionados ao registo da sociedade e à assun-
ção por esta dos respectivos efeitos.

8.º

Todos os actos ou negócios efectuados pelo sócio-gerente ou pela
não sócia-gerente, entre o início da constituição desta sociedade e a
celebração da escritura, são expressamente por ela aqui ratificados no
que respeita a empreitadas de construção civil, compra de material
para o exercício da actividade.

9.º

A gerência fica autorizada a partir desta data a celebrar qualquer negó-
cio jurídico por conta da sociedade no âmbito do respectivo objecto.

10.º

A sociedade fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital depositado a fim de fazer face às despesas de constituição.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
11430346

O ARMAZÉM � DISCOTECA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 018/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503685640; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 18 e 19/20000302.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 18/20000302.
Cessação de funções dos gerentes, Maria de Lurdes Lopes, e de José

Ambrósio Lopes, por renúncia, a partir de 8 de Junho de 1999.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro já entrado na
Caixa Social, é de 1 200 000$ e corresponde à soma de três quotas

iguais, no valor nominal de 400 000$ cada uma delas, pertencendo
ao sócio João Luís Vizinha Cardoso, outra ao sócio Manuel Martins
Guerreiro, e outra ao sócio João Manuel Bento Rovisco.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 10593942

GONÇALVES & PARDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 470;
identificação de pessoa colectiva n.º 504778757 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20000302.

Certifico que por escritura de 16 de Dezembro de 1999, exarada de
fls. 35 a fls. 36 v.o do livro de notas n.º 227-I, do 15.º Cartório No-
tarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Paula
Cristina Marques de Oliveira; e Maria Manuela Marques Oliveira
Pardal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Gonçalves & Pardal, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua da Liberdade, lote V. S. B., loja B, Bairro de Santiago,
freguesia de Camarate, concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto, churrasqueira, snack-bar.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 500 000$, pertencendo uma a cada sócia.

§ único. A sociedade por deliberação unânime da assembleia geral,
poderá exigir aos sócios prestações suplementares de capital, até ao
triplo do capital social, e os sócios poderão fazer suprimentos à so-
ciedade, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, serão exercidas por ambas as só-
cias, as quais desde já ficam nomeadas gerentes, obrigando-se a socie-
dade em todos os seus actos e contratos, com as assinaturas de ambas.

§ único. Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças e abonações.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece sempre do consentimento
da sociedade, tendo esta em primeiro lugar, e os restantes sócios em
segundo lugar, o direito de preferência.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios, nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento,

falência ou insolvência;
c) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não for sócio;
d) No caso de uma cessão de quota efectuada sem o prévio consen-

timento da sociedade; e
e) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade

lesando os seus interesses.
2 � O preço da amortização será o que for ajustado, no caso da

alínea a), e o valor nominal da quota para os restantes casos, se ou-
tro não resultar imperativamente da lei.

7.º

A sociedade poderá subscrever e adquirir participações de qualquer
espécie em sociedades nacionais ou estrangeiras, com objecto social
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idêntico ou diferente do seu, bem como participações em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
10576622

PLACOFIRME � ARMAZÉM DE VENDAS
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 469/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504317873 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.ª Ana Paula Ferreira Paiva, casada no regime da comunhão de
adquiridos com Carlos Duarte Bernardino, natural de Moçambique,
residente em Lisboa, na Rua das Amoreiras, 91, 2.º, esquerdo, contri-
buinte fiscal n.º 215286499.

2.º Carlos Duarte Bernardino, natural de França, casado com a
primeira outorgante no indicado regime de bens, com quem reside,
contribuinte fiscal n.º 209120436.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente n.os 10569863, de 25 de Agosto de
1998, e 10706814, de 25 de Agosto de 1998, emitidos pelos respec-
tivos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que estabelecem entre si, um contrato
de sociedade comercial por quotas, nos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma PLACOFIRME � Armazém de Ven-
das de Material de Construção, L.da, e vai ter a sua sede em Vale de
Figueira, Bairro da Vista Alegre, Rua da Veiga, lote 18, armazém,
freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

§ único. A gerência pode por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção social, em qualquer lugar do território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é o armazém de vendas de material para
acabamentos da construção civil.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsabi-
lidade limitada ou de responsabilidade ilimitada, mesmo que o objecto
seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, e em
agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico.

3.º

O capital social é de 1 002 410$, correspondente a 5000 euros,
integralmente realizado em dinheiro e dividido em duas quotas iguais
do valor nominal de 501 205$, correspondente a 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Ana Paula Ferreira Paiva, e Car-
los Duarte Bernardino.

§ único. Em assembleia geral pode deliberação unânime dos sócios,
representado todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao montante de 10 000 000$.

4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo com
o que for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Ana Paula
Ferreira Paiva, que desde já fica nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos
respectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem objecto

de arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de apreensão judi-
cial, ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência
de um processo judicial.

2 � As quotas poderão ainda serem amortizadas sem o consenti-
mento dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de
alguma obrigação sem o prévio e expresso consentimento da socie-
dade, bem como se os respectivos titulares forem declarados falidos
ou insolventes.

3 � O valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar do
último balanço aprovado, e o respectivo preço será pago na sede da
sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se ven-
cerá no trigésimo dia a contar da data da deliberação da amortização.

4 � As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que em sua vez, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios, ou a terceiros.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11430311

TRIGRAMA � AGRUPAMENTO PORTUGUÊS
DE ALIMENTAÇÃO NATURAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 362;
identificação de pessoa colectiva n.º 500729220; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 9/20000302.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação de funções.
Administradores: Maria Cristina Pereira Trepa Torres, e José de

Sousa Cintra.
Causa: Renúncia.
Datas: 31 de Março de 1997, e 31 de Julho de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Oliveira Rosa Varela. 11430290

TERVINHOS � VINHOS DE PORTUGAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 974728241; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20000302.

Certifico que por escritura de 11 de Setembro de 1998, exarada a
de fls. 24 a fls. 25 do livro de notas n.º 87-J, do 8.º Cartório Notarial
de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TERVINHOS � Vinhos de Por-
tugal, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Alameda de Fernando
Namora, 11, 6.º, esquerdo, na freguesia da Póvoa de Santo Adrião,
concelho de Loures.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode mudar a sua sede
para outro local no mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais, ou qualquer outra forma de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exportação, importação, armaze-
nagem e comercialização de bebidas alcóolicas, comércio e transfor-
mação de produtos alimentares.

3.º

O capital social é de 1 000 000$ totalmente realizado e subscrito
e representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à
sócia Maria Teresa Pereira da Costa Duarte.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
Maria Teresa Pereira da Costa Duarte, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura da gerente.
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3 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, delegan-
do neles competência para determinados negócios ou espécies de
negócios.

5.º

Fica expressamente vedado, obrigar a sociedade em quaisquer actos
e contratos alheios aos negócios sociais, designadamente fianças, avais
ou outros actos de favor semelhantes.

6.º

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto social
diferente do seu, ou reguladas em lei especial.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430303

CANILÉCTRIGÁS � MONTAGENS ELÉCTRICAS
E TUBAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 355/
950919; identificação de pessoa colectiva n.º 503493791; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20000302.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 8/20000302.
Facto: Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Fernando Manuel Valente Mestre, e Rui Car-

los Serrão de Almeida.
Data da deliberação: 1 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11430273

TEJO 2002 � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 77; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504900609 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/20000302.

Certifico que por escritura de 9 de Fevereiro de 1998, exarada a
fl. 116 v.o do livro de notas n.º 578-L, do Cartório Notarial de Lou-
res, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a cooperativa em epígrafe, que se rege pelos seguintes
estatutos:

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede e fins
ARTIGO 1.º

1 � É constituída, regendo-se pelo Código Cooperativo, por estes
estatutos, pelo Regulamento Interno e de mais legislação aplicável, a
Tejo 2002 � Cooperativa de Habitação, C. R. L.

2 � A cooperativa insere-se no ramo da habitação e construção
do sector cooperativo.

ARTIGO 2.º

A cooperativa tem a sua sede na Rua de Timor, lote 123, 3.º, di-
reito, Olival Basto, podendo caso se justifique, ser transferida, sem
prejuízo das inerentes obrigações registrais, bem como abrir delega-
ções ou filiais.

ARTIGO 3.º

1 � A cooperativa tem como objecto principal a construção ou a
sua promoção e a aquisição de fogos para habitação dos seus mem-
bros, bem como a sua reparação ou remodelação e administração dos
mesmos.

2 � Subsidiariamente, pode a cooperativa desenvolver actividades,
que embora próprias de outros ramos do sector cooperativo, contri-
buam para a satisfação das necessidades, culturais, sociais ou econó-
micas dos seus membros.

CAPÍTULO II

Do capital e reservas
ARTIGO 4.º

1 � O capital cooperativo é variável e ilimitado, no montante
mínimo de 400 000$, constituído por títulos de capital, nominati-
vos, no valor unitário de 500$ cada um.

2 � O capital da cooperativa será aumentado, pela emissão de
novos títulos, sempre que se torne necessário pela admissão de novos
cooperadores ou por novas subscrições por parte dos já existentes.

3 � Cada cooperador obriga-se a subscrever pelo menos, 60 títu-
los de capital no acto da admissão.

ARTIGO 5.º

Poderá a direcção da cooperativa determinar que os cooperadores,
no acto da admissão paguem uma jóia, cujo montante será determi-
nado de acordo com o estabelecido no Código Cooperativo.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão dos títulos de capital e a sua aquisição pela
cooperativa serão feitos nos termos legais, mediante autorização da
direcção.

ARTIGO 7.º

Poderá a cooperativa, por decisão da assembleia geral, emitir títu-
los de investimento e fixar o juro, se for caso disso.

ARTIGO 8.º

1 � A cooperativa constitui as seguintes reservas:
a) Reserva legal;
b) Reserva para educação e formação cooperativas;
c) Reserva para conservação;
d) Reserva para construção.
2 � Por deliberação da assembleia geral, poderá a cooperativa

constituir outras reservas.
3 � As reservas serão subvencionadas por decisão da assembleia

geral que fixará as percentagens a atribuir a cada uma delas, das jóias,
dos excedentes anuais e outras receitas, tendo em consideração o
previsto no Código Cooperativo e na legislação do ramo da habita-
ção e construção.

CAPÍTULO III
Dos cooperadores, direitos e deveres, penalidades

ARTIGO 9.º

1 � Podem ser membros da cooperativa todas as pessoas maiores
e pessoas colectivas que declarem estarem dispostas a ela aderirem
livremente, acatando os princípios e legislação cooperativa e subs-
creverem os presentes estatutos e o regulamento interno, e ainda:

a) Apresentem à direcção uma proposta de inscrição, subscrita pelo
proposto e por dois cooperadores;

b) Paguem em numerário, todos os títulos de capital, a jóia e a
quota administrativa, no valor fixado pela assembleia geral;

c) A admissão de novos membros é sempre condicionada à exis-
tência de projectos de habitação onde os novos candidatos possam
ser integrados.

ARTIGO 10.º

1 � Os direitos e deveres dos cooperadores são os previstos nos
artigos 31.º e 32.º do Código Cooperativo.

2 � O exame da escrita a que todos os cooperadores têm direito,
será fixado nos termos legais pela direcção.

ARTIGO 11.º

1 � Os membros da cooperativa poderão solicitar a sua demissão
com um pré-aviso de 30 dias em relação ao final do ano social.

2 � Em caso de demissão ou exclusão os valores a que tiver direi-
to, títulos de capital e de investimento, serão devolvidos no prazo
máximo de doze meses.

ARTIGO 12.º

1 � Aos cooperadores que desrespeitem os presentes estatutos, os
regulamentos internos, as decisões dos órgãos sociais da cooperativa,
ou de qualquer forma a lesarem ou atentarem ao seu bom nome,
poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

a) Advertência ou multa;
b) Suspensão de direitos sociais até 60 dias;
c) Exclusão.
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2 � A aplicação das sanções compete à direcção, com excepção
da exclusão que é da competência da assembleia geral, mediante a
organização pela direcção, de um processo disciplinar escrito.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais, assembleia geral,
direcção e conselho fiscal

ARTIGO 13.º

1 � Os órgãos sociais da cooperativa são a assembleia geral, a
direcção, e o conselho fiscal.

2 � Os titulares dos órgãos sociais serão eleitos por dois anos, por
listas indicando o lugar para que cada cooperador é proposto, e dois
suplentes para cada órgão social, podendo haver reeleição.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral é o órgão máximo de decisão da coopera-
tiva, nela tomando parte todos os cooperadores no pleno exercício
dos seus direitos, cabendo a cada um, um voto.

2 � A assembleia geral pode deliberar a constituição de comissões
especiais com vista à melhor prossecução dos objectivos da cooperativa.

3 � A assembleia geral é dirigida por uma mesa composta por um
presidente, e um vice-presidente.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral reúne com sessões ordinárias e extraordi-
nárias de acordo com as determinações do Código Cooperativo.

2 � A assembleia geral para eleição dos titulares dos órgãos so-
ciais da cooperativa, reunirá até 31 de Dezembro do ano correspon-
dente às eleições.

ARTIGO 16.º

1 � A convocatória da assembleia geral, o quorum, a sua compe-
tência, deliberação e votação, obedecem ao respectivo articulado do
Código Cooperativo.

ARTIGO 17.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão em regra tomadas
por maioria simples de votos com excepção das que a lei exige maio-
ria qualificada de dois terços.

2 � As alterações dos estatutos serão apreciadas em assembleia
geral, expressamente convocada para o efeito, requerendo a votação
maioria qualificada.

ARTIGO 18.º

A direcção é composta por um presidente, um tesoureiro e um
secretário, competindo-lhes nos termos legais, a administração e a
representação da cooperativa, sendo a sua competência e responsabi-
lidade as definidas pelo Código Cooperativo e ainda:

a) Negociar e contratar quaisquer empréstimos ou financiamentos,
outorgando em nome da cooperativa;

b) Negociar e contratar quaisquer empreitadas ou fornecimentos
que visem a prossecução do objecto da cooperativa.

ARTIGO 19.º

1 � A cooperativa obriga-se com as assinaturas de dois membros
da direcção, sendo uma a do presidente.

2 � Nos documentos de pagamento e levantamento de fundos é
obrigatória a assinatura do tesoureiro.

3 � Nos actos de mero expediente, basta a assinatura de qualquer
membro da direcção.

ARTIGO 20.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário e
um vogal, competindo-lhes nos termos legais, o controle e a fiscali-
zação.

CAPÍTULO V

Da propriedade dos fogos
ARTIGO 21.º

A cooperativa pratica os seguintes regimes de propriedade dos fogos:
a) Propriedade colectiva, com manutenção na cooperativa da pro-

priedade dos fogos;
b) Propriedade individual.

CAPÍTULO VI

Dos exercícios sociais, receitas
e distribuição de excedentes

ARTIGO 22.º

Constituem receitas da cooperativa:
1 � As jóias.
2 � As resultantes da sua actividade.
3 � Quaisquer donativos ou subsídios recebidos.

ARTIGO 23.º

Os excedentes anuais líquidos serão distribuídos pelas reservas exis-
tentes em percentagem a definir pela assembleia geral que fixará a
aplicação do remanescente.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação
ARTIGO 24.º

A dissolução, liquidação e destino do património da cooperativa
far-se-á tendo em conta o articulado do Código Cooperativo referen-
te a este capítulo.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais e transitórias
ARTIGO 25.º

1 � Os casos omissos nos presentes estatutos regem-se pelas dis-
posições do Código Cooperativo e demais legislação aplicável.

2 � É escolhido o foro da comarca da sede da cooperativa para
todas as questões a dirimir entre cooperadores e a cooperativa ou
entre aqueles relativamente a esta.

Está conforme o original.

8 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 11430265

C. M. � CENTRO MÉDICO DE SANTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4928/
840625; identificação de pessoa colectiva n.º 501448756; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11, inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14;
números e data das apresentações: 4 a 6/20000302.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 4/20000302.
Cessação de funções do gerente João Bogas da Fonseca, por renún-

cia, a partir de 18 de Fevereiro de 2000.

Certifico ainda que foi alterado o artigo 3.º do pacto que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores constantes da respectiva escri-
turação, correspondendo à soma de quatro quotas iguais, do valor
nominal de 25 000 euros cada uma, uma na titularidade do sócio Luís
Manuel Correia Passarinho, uma na titularidade do sócio David
Resende Barros de Andrade, uma na titularidade da sócia Maria Vitó-
ria Lopes Ferreira dos Santos, e outra na titularidade do sócio João
José Mota do Rosário Silva.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Luís Manuel Correia Passarinho.
Data da deliberação: 21 de Fevereiro de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11430257



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 152 � 4 de Julho de 200014 144

H. L. � ACTIVIDADES METALOMECÂNICAS
E DE FUNDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 491;
identificação de pessoa colectiva n.º 503713686; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 16/20000308.

Certifico que por escritura de 26 de Novembro de 1999, exarada de
fls. 10 a fls. 12 v.o do livro de notas n.º 21-F, do Cartório Notarial da
Azambuja, foi aumentado o capital de 1 000 000$ para 25 000 euros, tendo
sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato social, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma H. L. � Actividades Metalomecânicas
e de Fundição, L.da, e tem a sua sede na Quinta de Santa Rosa, Estra-
da de Camarate, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

§ único. (Mantém-se).

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros integralmente realizado e corresponde
à soma de quatro quotas, sendo uma do valor nominal de 4375 euros, na
titularidade do sócio Carlos José da Silva Leitão; uma quota do valor no-
minal de 5000 euros, na titularidade do sócio Hugo André de Campos
Leitão; outra do valor nominal de 9375 euros, na titularidade do sócio
Luís Filipe Ramos Santos; e outra no valor nominal de 6250 euros, na
titularidade do sócio Rogério Paulo da Fonseca Guerra.

§ único. (Mantém-se).

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada, se tal for deliberado em as-
sembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes, os sócios Carlos José da
Silva Leitão, e Luís Filipe Ramos Santos.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430745

MONTALGRUA � REPRESENTAÇÕES
E ALUGUER DE GRUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3155;
identificação de pessoa colectiva n.º 500830118; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20000308.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Actualização.
Sede: Rotunda de Nuno Rodrigues dos Santos, 1-B, 8.º-C/D, lugar e

freguesia da Portela.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
09792104

MONTALGRUA � REPRESENTAÇÕES
E ALUGUER DE GRUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3155;
identificação de pessoa colectiva n.º 500830118; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/20000308.

Certifico que por escritura de 21 de Dezembro de 1999, exarada de
fls. 83 a fls. 84 v.o do livro de notas n.º 124-J, do Cartório Notarial de
Moscavide, foi aumentado o capital de 7 200 000$ para 52 200 000$,
tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que passam
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 52 200 000$ está integralmente realizado em
dinheiro e é correspondente à soma das quotas dos sócios: uma quota

de 17 400 000$ pertencente à sócia Fernanda da Silva Pinheiro; uma
quota do valor nominal de 17 400 000$ pertencente ao sócio Fer-
nando Américo Silva Pinheiro; e uma quota de 17 400 000$ perten-
cente ao sócio Carlos Alberto da Silva Pinheiro.

ARTIGO 4.º

Poderão ser pedidos aos sócios:
a) Suprimentos no montante e condições a estabelecer em assem-

bleia geral;
b) Prestações suplementares até ao montante global de

90 000 000$, na proporção das respectivas quotas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11395818

VIP-SEGUROS � SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 503376787; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/20000308.

Certifico que por escritura de 13 de Dezembro de 1999, exarada de
fls. 22  a fls. 23 v.o do livro de notas n.º 300-H, do 6.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi aumentado o capital de 6 000 000$ para
10 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato social, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 10 000 000$
e corresponde à soma das seguintes quotas: três, sendo uma de 1 000 0004,
pertencente ao sócio Paulo Jorge Dias Ricardo, com a natureza de seu
bem próprio; e duas, cada uma, de 4 000 000$, pertencentes ao mesmo
sócio, com a natureza de bens comuns do casal; e uma quota de
1 000 000$, pertencente ao sócio Manuel Neves da Graça.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430729

TROVIPLACAS � MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 063;
identificação de pessoa colectiva n.º 503697036; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 3 e 4/20000308.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Cessação da gerência.
Gerentes: Hugo Filipe Pereira Cardoso, e Adelaide Maria Pereira

Cardoso.
Causa: Renúncia.
Data: 10 de Fevereiro de 2000.

Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: João Manuel de Carvalho Cardoso, separado judicialmen-

te de pessoas e bens, residente na Rua 11 de Março, 12, Bairro
Mealheiro, Santa Iria da Azóia, Loures.

Data da deliberação: 10 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430710

AUTO TÁXIS ESTRELA DO JUNCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 468/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 500528420; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 2/20000302.
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Certifico que foi alterado o artigo 1.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Auto Táxis Estrela do
Juncal, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua de Pedro Soares, Vivenda
Mateus, lote 76, Catujal, freguesia de Unhos, concelho de Loures.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11430249

ATOMIKWHEEL � SERVIÇOS DE ESTAFETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 360/
990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504488716; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 4 e 5/20000302.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 4/20000204.
Cessação de funções dos gerentes Manuel Alexandre Moutinho

Duarte, e de Nuno Alexandre Belo Bravo, por renúncia, a partir de
12 de Dezembro de 1999.

Certifico ainda que foi alterado o artigo 1.º do pacto, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo Estêvão, lote 198,
loja, freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

Gerentes nomeados: Ambos os sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11375817

CLÍNICA DO GINÁSIO � CENTRO DE MEDICINA
FÍSICA E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 464;
identificação de pessoa colectiva n.º 504725297 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20000229.

Certifico que por escritura de 15 de Novembro de 1999, exarada
de fls. 63 a fls. 64 v.o do livro de notas n.º 136, do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, entre Patrícia Isabel Fernandes Rodrigues; e Gertrudes
Luísa Leal Fernandes Rodrigues, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica do Ginásio � Centro de
Medicina Física e Reabilitação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Mata, Sete Casas,
freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da saúde; fisioterapia, fisiatra, ortopedia e dermatologia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$ encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de

751 808$ da sócia Patrícia Isabel Fernandes Rodrigues; e outra de
250 602$ da sócia Gertrudes Luísa Leal Fernandes Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia, Patrícia Isabel Fernan-
des Rodrigues.

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
11430168

FERGAB � MATERIAL DE ESCRITÓRIO
E ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 463;
identificação de pessoa colectiva n.º P504723529; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20000229.

Certifico que, por escritura de 18 de Janeiro de 2000, exarada a
fl. 55, do livro n.º 210-E, do 17.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe por Fernando José Alves Mota,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERGAB � Material de Escritório e
Artes Gráficas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Castelo
de Vide, 26, porta 3, Caneças, freguesia de Caneças, concelho de
Odivelas.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de máquinas e outro
material para escritório; artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, correspondente à quota do sócio
Fernando José Alves Mota.

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida por um ou mais gerentes designados
por decisão do único sócio, que atribuirá, ou não, remuneração e
caução.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º Fica desde já designado gerente, dispensado de caução, o seu

único sócio.
§ 3.º A gerência poderá designar mandatário ou mandatários para

representar a sociedade.

Está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430150

SABARIGO & GIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 462;
identificação de pessoa colectiva n.º P504831615; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20000229.
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Certifico que, por escritura de 20 de Janeiro de 2000, exarada a
fl. 22 v.º, do livro n.º 117-B, do 7.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, entre Vítor Manuel Pomares
Sabarigo e António Bento Direitinho Gião, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sabarigo & Gião, L.da, e fica com a sua
sede na Rua de Mouzinho de Albuquerque, vivenda Sabarigo, Casal
Novo, freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como, criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em compra, venda, aluguer e exploração
com reposição de stocks de máquinas de venda automática de tabaco,
bebidas quentes e frias, pipocas, gelados, snacks e outros produtos.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, a que corresponde o montante de 1 002 410$, dividido em duas
quotas iguais de 2500 euros, a que corresponde o montante de
501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-
to prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em
segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em as-
sembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade
em todos os seus actos e contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em

actos estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de
favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por qual-
quer forma em outras sociedades mesmo com objecto diferente do
seu e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430095

G. L. � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 192;
identificação de pessoa colectiva n.º 504012185; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 9 e 10/20000229.

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2000, exarada a
fl. 90, do livro n.º 96-D, do 22.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerentes. Gerentes: Francisco Luís
Ró-Ró Gancinho e António Lopes Martinho. Causa: renúncias.
Data: 27 de Janeiro de 2000.

2) Aumentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$, correspon-
dente a 5000 euros, tendo também sido alterados os artigos 4.º e 5.º
§ 1.º, que passam a ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração é de 5000 euros, e está dividido
em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada, perten-
centes cada uma delas a cada um dos sócios Arlindo da Cruz Matança
e Adélia da Silva Matança.

ARTIGO 5.º

§ 1.º A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que, ambos os sócios são nomeados gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430060

G. C. FRANCO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 699;
identificação de pessoa colectiva n.º 503086207; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 6 e 7/20000229.

Certifico que, por escritura de 28 de Fevereiro de 2000, exarada a
fl. 8, do livro n.º 134-J, do Cartório Notarial de Moscavide, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente. Gerente: Abílio José
Galrito Cardoso Franco. Causa: renúncia. Data: 28 de Fevereiro de
2000.

2) Alterados os artigos 4.º, 10.º e 11.º do contrato, que passam a
ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado, em numerário,
é de 22 000 000$, e está dividido em duas quotas, sendo uma com o
valor nominal de 21 900 000$, pertencente à sócia Graça Maria
Gonçalves Angelo Reduto e outra no valor nominal de 100 000$,
pertencente ao sócio José do Nascimento Ângelo.

ARTIGO 10.º

A gerência será exercida por ambos os sócios Graça Maria Gonçal-
ves Angelo Reduto e José do Nascimento Ângelo, que ficam desde já
nomeados gerentes, podendo ou não ser remunerada, conforme for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com as-
sinatura de um gerente ou com assinatura de um procurador da socie-
dade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 11430052

ARGESTE � GESTÃO DE ÁREAS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9684;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831979; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20000221.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 1999, exarada
de fls. 53 a 54, do livro n.º 326-I, do 12.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi alterado o artigo 4.º do contrato social que passa a ter a se-
guinte redacção:

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, será exercida por todos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, ou só a as-
sinatura do gerente Domingos Manuel Pinto Bigode.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11375701

VIP SEGUROS � SOCIEDADE DE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 503376787.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
10578536

TEISA DIALOG � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 091;
identificação de pessoa colectiva n.º 500379050.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11412100

COUTO PEREIRA & AMÉRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2520;
identificação de pessoa colectiva n.º 500639990.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11395800

VIDEOCOLOR � LABORATÓRIO
DE FOTOACABAMENTOS A CORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2185;
identificação de pessoa colectiva n.º 500429200.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430672

JOSÉ MOURA BASTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 487;
identificação de pessoa colectiva n.º 504720457; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 37/20000315.

Certifico que, por escritura de 11 de Novembro de 1999, exarada de
fls. 102 a 103, do livro n.º 135 do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Moura Bastos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomás da Anunciação,
20, 5.º, direito, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a distribuição e comercialização de
produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 9976 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor, pertencente ao sócio
único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11431563

LAVANDARIA VILA EXPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 467;
identificação de pessoa colectiva n.º 504846604; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20000301.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2000, exarada de
fls. 45 a 46, do livro n.º 208-J do 26.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lavandaria Vila Expo, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Teófilo Braga, 2, 2.º, C, freguesia da Portela,
concelho de Loures.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para outro local,
sempre que o entenda necessário, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar outros
estabelecimentos, sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação social.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de
lavandaria, de limpezas domésticas e industriais e ainda a venda de
produtos para lavandaria, compreendendo-se na sua actividade todos
os actos e contratos de natureza comercial ou financeira necessários
à realização do objecto social ou acessórios deste.

2 � A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
com objecto igual ou diferente do seu, e ainda em sociedades regula-
das por leis especiais e agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas de 500 euros
cada, pertencentes, respectivamente, a Ana Catarina Almeida Costa
Justino de Abreu e a Pedro Tiago Almeida Costa Justino de Abreu; e
uma de 4000 euros, pertencente a António José Justino de Abreu.
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2 � Poderão ser exigidas aos sócios, por uma ou mais vezes, pres-
tações suplementares de capital, até ao montante global máximo de
100 000 euros.

4.º

1 � É necessário o consentimento da sociedade para as cessões de
quotas realizadas a terceiros, sendo o mesmo dispensado nas cessões
entre sócios ou em favor de ascendentes, descendentes e cônjuges,
sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 � A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios têm direito de
preferência na aquisição de quotas que sejam objecto de cessão one-
rosa em benefício de terceiro.

3 � O sócio que quiser ceder a sua quota, ou parte dela, a terceiro
tem de obter, prévia e expressamente, a autorização da sociedade, e
ser dada de acordo com o procedimento previsto nos números se-
guintes.

4 � O cedente deve comunicar a sua intenção à gerência, por meio
de carta registada com aviso de recepção, especificando o nome do
cessionário, os termos e as condições de cessão projectada.

5 � A gerência convocará a assembleia geral, para reunir no
prazo máximo de 45 dias a contar da recepção da comunicação, a
fim de deliberar sobre o exercício do direito de preferência da so-
ciedade.

6 � Se a sociedade não exercer o direito de preferência, ou não
puder ou quiser fazê-lo na totalidade, este caberá, em segundo lugar,
aos sócios. Se mais de um deles preferir, a quota a ceder será dividida
entre eles na proporção das suas entradas de capital.

7 � Se nem a sociedade nem os sócios exercerem o seu direito
de preferência, nem for deliberada a proposta ao cedente, nos
termos do artigo 231.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comer-
ciais, a amortização da sua quota, pode esta ser livremente cedi-
da ao terceiro.

8 � São dispensadas as formalidades previstas nos n.os 4 e 5 deste
artigo, se a deliberação sobre a cessão for unânime, se estiverem reu-
nidos todos os sócios e todos estejam de acordo em deliberar sobre
essa matéria, ou se todos outorgarem a escritura de cessão.

9 � Realizando-se a assembleia geral referida no n.º 5, ficam os
sócios que nela comparecerem obrigados a declarar se pretendem ou
não exercer o seu direito de preferência, entendendo-se que renun-
ciam a esse direito se o não fizerem, ou se, devidamente convocados,
não participarem nem se fizerem representar nessa assembleia.

5.º

1 � A sociedade poderá efectuar a amortização de quotas sempre
que a lei expressamente a admitir e ainda:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando se trate de quota que a sociedade tenha adquirido;
c) Quando o sócio for judicialmente declarado falido ou insolvente;
d) Se a quota tiver sido arrestada, arrolada, penhorada ou, de qual-

quer outra forma, apreendida judicialmente;
e) Quando a quota seja cedida com infracção do disposto no ar-

tigo 4.º ou seja dada em garantia com violação do disposto no ar-
tigo 6.º;

f) Por morte do sócio seu titular, se os seus sucessores não se opu-
serem no prazo de 30 dias, depois de a amortização ter sido delibera-
da e lhes ter sido comunicada.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota determinado com
base no último balanço aprovado ou pelo respectivo valor nominal,
consoante o mais elevado, salvo disposição legal imperativa em con-
trário, sendo o pagamento dessa contrapartida efectuado em quatro
prestações trimestrais, iguais e sucessivas.

3 � A deliberação de amortização deverá ser tomada pelos votos
correspondentes a, pelo menos, metade da totalidade do capital so-
cial mais um.

4 � Deliberada a amortização, esta considerar-se-á desde logo rea-
lizada, deixando o respectivo titular da quota de poder exercer quais-
quer direitos sociais, sem prejuízo do disposto na alínea f) do
n.º 1 deste artigo.

6.º

É absolutamente proibido aos sócios constituir as suas quotas em
garantia ou caução de qualquer obrigação, sem prévio consentimento
da sociedade.

7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por apenas um
gerente, vinculando-se apenas com a sua assinatura, ficando, desde já,
nomeado gerente o sócio António José Justino de Abreu, sem prejuí-
zo da possibilidade de nomeação de procuradores nos termos legais.

2 � A gerência terá os mais amplos poderes de gestão e represen-
tação social permitidos por lei e pelo presente contrato, designada-
mente para:

a) Abrir contas bancárias, emitir cheques, contrair empréstimos ou
obter financiamentos e, bem assim, para realizar quaisquer operações
de crédito comercial e aplicações financeiras;

b) Negociar e outorgar todos os contratos no âmbito do objecto social
e em que a sociedade seja parte, bem como nomear procuradores;

c) Adquirir, alugar, vender ou onerar veículos automóveis para e da
sociedade, bem como os direitos a eles inerentes;

d) Alienar ou onerar bens imóveis, alienar ou onerar e locar o
estabelecimento;

e) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades e aliená-las
ou onerá-las;

f) Designar, em caso de impedimento definitivo, um gerente subs-
tituto;

g) Designar um revisor oficial de contas, caso a nomeação do
mesmo seja necessária por imperativo da lei.

3 � O gerente auferirá ou não remuneração, consoante vier a ser
deliberado pelos sócios em assembleia geral.

8.º

Qualquer dos sócios se poderá fazer representar em assembleia ge-
ral, sendo a representação voluntária do sócio conferida a quem este
entender.

9.º

As disposições do Código das Sociedades Comerciais que sejam su-
pletivas podem ser derrogadas por deliberação dos sócios tomada pelos
votos correspondentes a, pelo menos, dois terços do capital social.

10.º

Para todas as questões emergentes deste contrato, designadamente
quanto à validade dos respectivos artigos e ao exercício dos direitos
sociais entre os sócios e a sociedade, ou entre esta e os membros dos
seus corpos gerentes ou liquidatários, é exclusivamente competente o
tribunal da Comarca correspondente à sede da sociedade, com expressa
renúncia dos sócios a qualquer outro.

11.º

1 � Todas as despesas com a constituição da sociedade, designada-
mente as de escritura, registos e publicações legais, são da responsa-
bilidade da sociedade, que assume igualmente as despesas efectuadas
ou a efectuar pelos sócios antes da sua constituição e que sejam rela-
tivas à sua criação e instalação, nomeadamente as relativas ao paga-
mento de serviços, à aquisição de bens necessários ao seu funciona-
mento e à contratação de trabalhadores, bem como as referentes a
todos os actos expressamente previstos no número seguinte.

2 � O gerente designado neste contrato fica ainda autorizado,
entre esta data e a do registo definitivo da sociedade a:

a) Adquirir para esta quaisquer bens, móveis ou imóveis, necessá-
rios ao exercício da sua actividade, designadamente para instalar a
sede da sociedade, assim como celebrar contratos de locação, simples
ou financeira, sobre esses bens;

b) Liquidar todas as despesas que tenham sido necessárias para a
criação e constituição da sociedade;

c) Celebrar e praticar todos os actos indispensáveis ao início da
actividade e iniciar a actividade social, promovendo todos os actos ade-
quados para o efeito, contratando trabalhadores e celebrando contratos
de prestação de serviços, bem como efectuando os respectivos pagamen-
tos, e celebrando todos os contratos referentes ao objecto social;

d) Recorrer a financiamentos bancários e a suprimentos, que se
destinem a financiar os actos expressamente autorizados;

e) Movimentar e levantar livremente a totalidade do capital social
depositado em Instituição de Crédito à ordem da sociedade, para satis-
fação de todas as despesas autorizadas e previstas, bem como daquelas
que sejam necessárias ao normal funcionamento da sociedade, podendo
nomear qualquer um dos sócios para o exercício destes poderes.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430206

J. M. & SILVA � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 289;
identificação de pessoa colectiva n.º 974847453; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/20000114.
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Certifico que, por escritura de 27 de Novembro de 1998, exarada
de fls. 53 a 54 v.º, do livro n.º 176-F do 15.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre João Maria
Bernardino da Silva e Maria Isabel Mendes Lopes da Silva, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. M. & Silva � Transporte de
Mercadorias, L.da, e vai ter a sua sede no Bairro da Castelhana, Rua
das Camélias, lote 77-A, na freguesia de São João da Talha, concelho
de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5 000 000$, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio João
Maria Bernardino da Silva, o qual desde já fica nomeado gerente,
obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos com a
sua assinatura.

§ único. Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças e abonações.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece sempre do consentimento
da sociedade, a qual terá direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá subscrever e adquirir participações de qualquer
espécie em sociedades nacionais ou estrangeiras, com objecto social
idêntico ou diferente do seu, bem como participações em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11355913

INSTITUTO COOPERATIVO PARA A INOVAÇÃO,
CRIATIVIDADE E APOIO

PSICOLÓGICO � ICICAP � CRL.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 75; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P504652591; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 13/20000113.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Estatutos do Instituto Cooperativo para a Inovação,
Criatividade e Apoio Psicológico � ICICAP

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação, objecto e sede

1 � É constituído o Instituto Cooperativo para a Inovação, Cria-
tividade e Apoio Psicológico � ICICAP, cooperativa de prestação
de serviços, a qual será regida pelo Código Cooperativo, pelos pre-
sentes estatutos, pelo regulamento interno e demais legislação espe-
cífica aplicável.

2 � Esta Cooperativa insere-se no ramo de Serviços do Sector
Cooperativo.

3 � O fim da sua actividade é a prevenção e educação para a saúde
da população em geral, e em particular dos grupos de risco e comu-
nidades vulneráveis.

4 � A Cooperativa tem a sua sede social na Rua da República,
116, 2.º, esquerdo, em Loures.

ARTIGO 2.º

Duração e âmbito territorial

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado, desde a data
da sua constituição em 30 de Setembro de 1999, sendo o seu âmbito
nacional.

ARTIGO 3.º

Objecto social

Em obediência aos princípios cooperativos, a Cooperativa visa a
prevenção e educação para a saúde da população em geral, e em parti-
cular dos grupos de risco e comunidades vulneráveis, nomeadamente:

Intervenção e apoio psicológico à comunidade: psicoterapias indi-
viduais e de grupo; actividades de aconselhamento a jovens, informa-
ção e orientação vocacional e profissional;

Prestação, lançamento e apoio a projectos de intervenção psico-
lógica e social;

Serviço de apoio às empresas tais como: formação, selecção e acom-
panhamento profissional;

Formação e orientação à comunidade, serviços de saúde, serviços
educativos e outras instituições;

Ocupação de tempos livres, dinamização de ateliers de criatividade,
wokshops para a inovação e dinâmica de grupos, psicomotricidade;

Promoção de projectos de investigação científica nas diferentes
áreas da psicologia e afins.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é no montante de 2500 euros e é representa-
do por títulos de capital nominativos de 50 euros.

2 � Cada membro obriga-se a subscrever sete títulos de capital no
acto da admissão.

3 � A jóia de admissão de novos membros é fixada em 4220 eu-
ros, pagável em dinheiro e de um só vez.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores

Podem ser membros da Cooperativa todos os indivíduos que pos-
suam habilitações e experiência profissional compatível com as acti-
vidades desenvolvidas pela Cooperativa.

ARTIGO 6.º

Admissão

A admissão dos cooperadores será feita mediante proposta dirigida
à direcção, assinada pelo candidato, da qual deverão constar, além
dos respectivos elementos de identificação, certificado de habilita-
ções e outros documentos julgados necessários pela direcção.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais e mandatos

1 � Os órgãos sociais da Cooperativa, são a assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal.

2 � O mandato da direcção, do conselho fiscal e da mesa da as-
sembleia é de dois anos, com possibilidade de recandidatura.

ARTIGO 8.º

Definição e composição da assembleia geral

A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa, sendo a
respectiva mesa composta por um presidente e um vice-presidente.
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ARTIGO 9.º

Composição e definição da direcção

A direcção é o órgão de administração e representação da Coope-
rativa, sendo composta por um presidente titular.

ARTIGO 10.º

Composição e definição do conselho fiscal

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Coopera-
tiva e é composto por um presidente, um vice-presidente e um secre-
tário.

Está conforme o original.

A Ajudante, Isabel Paula. 11431075

IDEAL DO TRANCÃO � RECTIFICAÇÃO
E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 486/
20000315; identificação de pessoa colectiva n.º P504891154; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20000315.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação Ideal do Trancão � Rec-
tificação e Manutenção Industrial, L.da, e a sua sede fica instalada na
Rua de São Vicente, lote 219, Bairro da Boavista, freguesia de Cama-
rate, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como podem ser criadas, transferidas
ou fechadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social as recuperações mecâni-
cas, tornearia, frezagem e soldadura, serralharia mecânica civil, rec-
tificação e manutenção industrial, comercialização, exportação e
importação de peças e acessórios para indústria e outras actividades
conexas.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por lei especial e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas: uma de 2500 euros, perten-
cente ao sócio Albertino dos Santos Elias Maximino e duas de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Carlo-
ta Figueiredo e Manuel António Barreiras Pernica.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade é exercida por todos os sócios, desde
já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, são livres entre os sócios,
mas a favor de estranhos dependem do consentimento da sociedade,
gozando esta em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar do di-
reito de preferência nas ditas cessões.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais deliberarão sobre o destino a dar aos lucros
do exercício, depois de retirada a percentagem destinada à reserva
legal.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11431539

TÁXIS SIM SIM & BAGUINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 476;
identificação de pessoa colectiva n.º P504850733; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20000314.

Certifico que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2000, exarada a
fl. 116, do livro n.º 96-D, do 22.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, entre Arsénio Sim Sim dos
Santos e mulher, Antónia da Conceição Henriques Baguinho dos San-
tos, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Sim Sim & Baguinho, L.da, vai
ter a sua sede na Rua de Jaime Martins Barata, 13, rés-do-chão, C,
freguesia e concelho de Odivelas.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro ponto do
país.

2.º

A sociedade tem por objecto transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 010 000$, que corresponde a 5037,86 euros, e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 505 000$, cada, que corresponde a 2518,93 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Arsénio Sim Sim
dos Santos, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada basta a
assinatura de um gerente.

§ 3.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos os actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em le-
tras de favor, avais, abonações ou outras semelhantes.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
favor de terceiros depende do consentimento da sociedade, à qual é
reconhecido em primeiro e aos sócios em segundo lugar, o direito de
preferência.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11351080

CARLOS & RUI � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 528;
identificação de pessoa colectiva n.º P504806327; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20000323.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2000, exarada a
fl. 140, do livro n.º 148-A, do Cartório Notarial de Odivelas, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, entre Rui Martins Moreiro
e Carlos Augusto Martins Moreiro, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos & Rui � Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Ary dos Santos,
10, loja B, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de
Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.
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CAPÍTULO II

Objecto

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: snack-bar, pastelaria, café e
cervejaria.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Capital

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$ (5000 euros), e está dividido em
duas quotas iguais, do valor nominal de 501 250$ cada (2500 euros),
pertencentes uma a cada um dos sócios.

CAPÍTULO IV

Órgãos e representação

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a Car-
los Augusto Martins Moreiro, desde já designado gerente.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
3 � Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, finanças, abonações e actos análogos.

CAPÍTULO V

Sócios e direitos dos sócios

ARTIGO 5.º

Por morte de qualquer dos sócios a sociedade continuará com os
herdeiros do falecido, devendo estes nomear um de entre si que a todos
represente, enquanto a respectiva quota permanecer em conti-
tularidade.

ARTIGO 6.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-lhes,
podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição ou
reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

CAPÍTULO VI

Quotas

ARTIGO 7.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as
cessões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios
dependem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado
o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios
não cedentes em segundo.

2 � A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se esta for objecto de penhora arresto, penhora, arrolamento

ou outra providência que possibilite a sua venda judicial ou for dada
em caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que a
prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

c) Interdição ou falência do seu titular;
d) Morte do seu titular;
e) Quando em virtude de partilha a quota não fique a pertencer

integralmente ao seu titular;
f) Se a quota for cedida em infracção do disposto no artigo 7.º deste

contrato de sociedade;

g) Se o sócio não comparecer nas assembleias gerais regular-
mente convocadas durante um período consecutivo superior a dois
anos;

h) Se o sócio exercer, por conta própria ou alheia, actividade
concorrencial com a da sociedade.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão ser posteriormente criadas, por deliberação dos sócios,
uma ou mais quotas em vez da quota amortizada, destinadas a ser
alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � A contrapartida da amortização, no caso da alínea f) do nú-
mero um deste artigo, será igual ao valor nominal da quota.

4 � Nas assembleias gerais que deliberem sobre a amortização
da quota nos casos previstos no número um deste artigo não serão
admitidos a votar os respectivos titulares, herdeiros ou represen-
tantes.

CAPÍTULO VII
Disposição final

ARTIGO 9.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

28 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11307765

FRIOPIRES � INDÚSTRIA DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9156;
identificação de pessoa colectiva n.º 502695803; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 22/20000301.

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2000, exarada de
fls. 22 v.º a 24, do livro n.º 53-E do Cartório Notarial de Alcobaça,
foi aumentado o capital de 400 000$ para 10 024 100$, tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 10 024 100$, e corresponde à soma
de duas quotas iguais dos valores nominais de 5 012 050$ cada, per-
tencentes uma a cada um deles sócios, Sérgio Paulo Ferreira Pires
Silva e mulher, Maria Isabel de Oliveira e Silva Pires.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430230

SANTOS FERREIRA & FILHOS � ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6939;
identificação de pessoa colectiva n.º 502066989; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 21/20000301.

Certifico que, por escritura de 9 de Setembro de 1999, exarada de
fls. 28 a 29, do livro n.º 248-H do Cartório Notarial de Queluz, foi
aumentado o capital de 500 000$ para 10 000 000$, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato social e aditado o artigo 6.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$, divi-
dido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de 6 000 000$ e
outra do valor nominal de 4 000 000$, pertencentes, respectivamente,
ao sócio João Miguel Domingues Ferreira, e à sócia Andreia Anto-
nieta João Espírito Santo Ferreira.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 000$, nos termos aprovados por
unanimidade dos votos representativos de todo o capital social.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430222

TÁXIS RATO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 465;
identificação de pessoa colectiva n.º P504861921; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20000229.

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2000, exarada a
fl. 60, do livro n.º 154, do Cartório Notarial de C. F. E. de Lisboa,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, entre José de Jesus Rato e
mulher, Maria da Nazaré Ribeiro Alves Rato, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Rato & Alves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Clara, lote 91,
freguesia de Camarate, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

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 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11307730

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES POMARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 044;
identificação de pessoa colectiva n.º 504670620; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: (Of.) 26/
20000221.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação da gerência. Gerente: José Carlos da Silva Fernan-

des. Causa: renúncia. Data: 1 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
10591672

FERNANDO DIAS & MONTEIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 496;
identificação de pessoa colectiva n.º P504898825; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 22/20000314.

Certifico que, por escritura de 10 de Março de 2000, exarada de
fls. 135 a 137, do livro n.º 158, do Cartório Notarial de C. F. E. de
Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre, Fernando Joa-
quim Dias Avelino, Isabel Maria Soares Lourenço Dias, Fernando de
Jesus Monteiro e Maria do Carmo de Melo Monteiro, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Dias & Monteiro �
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Junqueira, vivenda
Diogo, lote 9, freguesia de São Julião do Tojal, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 em construção civil e compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais,
do valor nominal de 6250 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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 con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 socieda-
des, 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 seguida,
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 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 consen-

timento 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 ba-
lanço aprovado.
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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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
11431024

UNIVERSAL SOL � SERVIÇOS DE LOGÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 478;
identificação de pessoa colectiva n.º P504888269; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 31/20000302.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Ana Catarina Teixeira Damas Mota, solteira, maior, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa e residente
na Rua de Miraflores, lote 214, Bairro da Fraternidade, São João da
Talha.

Verifiquei a identidade da outorgante, por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 11896425, de 24 de Junho de 1996, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pela outorgante foi dito que, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é a única sócia, e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Universal Sol � Serviços de Lo-
gística, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Formosa, lote 5,
rés-do-chão, Bairro da Belavista, freguesia da Bobadela, concelho de
Loures.

§ único. A sociedade poderá deslocar livremente a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de artes grá-
ficas e acabamentos. Serviços de logística.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, ficando desde já, nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permitidos
por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares
e, ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a
sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11431628

CIVILSAN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 477;
identificação de pessoa colectiva n.º P504842684; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 30/20000302.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Fernando Louro dos Santos, identificação fiscal n.º 179773208, natural
da freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa, casado no regime de
comunhão de adquiridos com Nélia do Céu Parreira Repas dos Santos,
residente na Rua de Amélia Rey Colaço, 12, 4.º, direito, na Portela, con-
celho de Loures e Carlos Francisco Nunes dos Santos, identificação fiscal
n.º 104255560, natural da freguesia de Fundada, concelho de Vila de Rei,
casado no regime de comunhão geral com Maria Celeste Louro Cristóvão
dos Santos, residente na Rua de Amélia Rey Colaço, 12, 4.º, esquerdo, na
Portela, Loures, titulares dos bilhetes de identidade n.os 5667094, de 2 de
Novembro de 1994 e 691488, de 3 de Novembro de 1992.

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 dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CIVILSAN � Sociedade de
Construções, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Amélia Rey Colaço, 12,
4.º, direito, freguesia da Portela, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na compra e venda de imóveis, cons-
trução civil, engenharia civil, urbanização, revenda dos imóveis adquiridos
para o mesmo fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 25 000 euros cada, pertencente uma a cada sócio.

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 con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

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 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.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11431652

SUPER ÁFRICA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS AFRICANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 730/
970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503880957; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 29/20000302.

Certifico que, foram alterados os artigos 1.º e 2.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Super África � Importação e
Exportação, L.da, e tem a sua sede na Rua de Teófilo Braga, 198 A,
7.º, D, freguesia da Portela, concelho de Loures.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na criação e comercialização de
animais, nomeadamente enguias, caracóis, codornizes e peixes de
aquário. Importação e exportação.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11431660

SANTOS & LAGES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 214/
971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504015699; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 28/20000302.

Certifico que, foram alterados os artigos 3.º e 4.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para o mesmo fim, construção civil, engenharia
civil, urbanização.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes da escrita social é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas de igual valor nominal de
25 000 euros cada, pertencente uma a cada sócio.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11431849

GABRIEL & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 475/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º P504807064; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20000302.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Celestino Nunes Gabriel, identificação fiscal n.º 126487898, na-
tural da freguesia de Fundada, concelho de Vila de Rei, e mulher,
Edviges Maria Domingos Martins Gabriel, identificação fiscal
n.º 126487901, natural da referida freguesia de Fundada, concelho
de Vila de Rei, casados no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dentes na Avenida de Ary dos Santos, lote 48 A, Quinta das Pretas,
Famões, Odivelas.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente n.os 4208658, de 15 de Novembro de
1996 e 6324254, de 5 de Maio de 1993, emitidos em Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que, entre si, constituem uma sociedade
comercial por quotas, que se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gabriel & Martins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Ary dos Santos,
lote 48 A, Quinta das Pretas, freguesia de Famões, concelho de Odi-
velas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de alu-
guer de veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte
de táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 902 169$, pertencente ao sócio Celestino Nunes
Gabriel e uma do valor nominal de 100 241$, pertencente à sócia
Edviges Maria Domingos Martins Gabriel.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 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, compete a sócios ou não sócios.

2 �Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Celestino Nunes Ga-
briel.

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 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 cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11431644

PORTES & PORTES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 474/
000302; identificação de pessoa colectiva n.º P504858459; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/000302.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Elton Portes dos Santos, identificação fiscal n.º 204415497, casa-
do com Leila Maria de Paula Portes, no regime da comunhão de
adquiridos, natural do Brasil, de onde é nacional, residente na Rua de
Dona Estefânia, 4, 1.º, A, em Odivelas, titular do bilhete de identida-
de n.º 18000520, de 29 de Maio de 1996, dos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa; e Edson Portes dos Santos, identificação fis-
cal n.º 219141630, casado, segundo declara, com Elda Salles de
Lima Portes, no regime da comunhão de adquiridos, natural do
Brasil, de onde é nacional, residente na Rua Dr. Mário Sacra-
mento, 19, rés-do-chão, esquerdo, Póvoa de Santo Adrião, Odi-
velas, titular do passaporte n.º C F 184186, emitido no dia 4 de
Maio de 1993, pelo Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Frontei-
ras, Goiânia, no Brasil.

Verifiquei a identidade da outorgante, por exibição dos seus do-
cumentos de identificação.

E disseram que, entre si, constituem uma sociedade comercial por
quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Portes & Portes � Construção
Civil, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Dona Estefânia, 4, 1.º,
A, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 24 940 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 470 euros cada, uma de cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao dobro do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 socieda-
des, 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 seguida,
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 cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, 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 direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto, no prazo de três meses, a contar de hoje.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11431636

ÓPTICA MÉDICA BOA VISÃO, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente ÓPTICA MÉDICA BOA VISÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 473;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392987; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 23/000302.

Certifico que, por escritura de 20 de Julho de 1999, exarada de
fls. 143 a 144 v.º do livro n.º 124 do Cartório Notarial de C. F. E. de

Lisboa, foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º, e tendo a vista a trans-
formação da sociedade em unipessoal, decide:

a) Unificar as quotas ficando a ser titular de uma quota do valor
nominal de 400 000$;

b) Aumentar o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo
a importância do aumento de 6 002 410$, totalmente subscrito em
dinheiro para reforço da quota do sócio único;

c) Redenominar o capital para euros;
d) Proceder à transformação para sociedade unipessoal, mantendo

a firma, acrescida da partícula unipessoal, o objecto e a gerência,
deslocando a sede, passando o contrato social a reger-se pelas cláusu-
las seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Óptica Médica Boa Visão,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Infantado, Rua de
Pedro Álvares Cabral, lote 47 A, 6.º direito, freguesia e concelho de
Loures.

3 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e
encerrar filiais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de óculos, lentes,
armações e produtos afina, bem como consultas de deficiência de
acuidade visual e patologias afins.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Que, a importância relativa ao aumento já deu entrada na Caixa
Social, o que ele declara sob sua inteira responsabilidade e que não são
devidas pela lei ou pelo contrato a realização de outras entradas.

Que não é sócio de outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Paula. 11431016

LA MAISON DU CAFFÉ, CAFETARIA E GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 472;
identificação de pessoa colectiva n.º P504809695; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 22/000302.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2000, exarada de
fls. 54 a 56 do livro n.º 156, do Cartório Notarial de C. F. E. de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre António Cordeiro
Malcato, Joaquim José da Silva Malcato, Paula Sofia da Silva Malcato
e Vítor Manuel da Mota Dourado, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma La Maison du Caffé, Cafetaria e
Gelataria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça Ordem de Cristo, lote 7,
Centro Comercial Chapim, loja 3, freguesia e concelho de Odivelas.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 em cafetaria e gelataria e pastelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio António Cordeiro
Malcato, duas iguais do valor nominal de 1000 euros cada uma e uma
de cada um dos sócios, Joaquim José da Silva Malcato e Paula Sofia
da Silva Malcato e uma do valor nominal de 500 euros pertencente
ao sócio Vítor Manuel da Mota Dourado.

2 � 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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios António Cordei-
ro Malcato e Joaquim José da Silva Malcato.

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 seguida,
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 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 terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
11431008

DOMINGUES & BERNARDO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 485;
identificação de pessoa colectiva n.º P504830341; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/000306.

Certifico que, por escritura de 2 de Março de 2000, exarada de
fls. 59 a 61 do livro n.º 157, do Cartório Notarial de Lisboa, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, entre Maria de Lurdes Domingues da
Silva, Rui Pedro da Silva Bernardo e Rui da Luz Bernardo, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Domingues & Bernardo � Acti-
vidades Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda do Infante D. Henri-
que, 1 A, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 em estabelecimento de café, cer-
vejaria, snack-bar, actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas iguais
de 2000 euros cada, uma de cada um dos sócios Maria de Lurdes
Domingues da Silva e Rui Pedro da Silva Bernardo e outra de
1000 euros, do sócio Rui da Luz Bernardo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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 con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Maria de Lurdes
Domingues da Silva e Rui Pedro da Silva Bernardo.

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 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 seguida,
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 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 terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
11430990

BRICKCONS � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 484;
identificação de pessoa colectiva n.º P504887530; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/000306.

Certifico que, por escritura de 2 de Março de 2000, exarada de
fls. 37 a 38 do livro n.º 157, do Cartório Notarial de C. F. E. de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre António Emídio
da Silva Santos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRICKCONS � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Ribeirada,
lote 69, 6.º, direito, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, recuperação de
edifícios, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá fazer prestações suplementares até ao mon-
tante global correspondente a 100 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
11430974

SAVESYSTEM � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 483;
identificação de pessoa colectiva n.º P504867628; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/000303.

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2000, exarada a
fl. 99 do livro n.º 46, do Cartório Notarial de C. F. E. de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SAVESYSTEM � Serviços
Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guerra Junqueiro, edifí-
cio 11, 3.º, G, Cidade Nova, freguesia de Santo António dos Cavalei-
ros, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 comercialização, importação,
investigação de hardware e software. Consultadoria, formação, alu-
guer de equipamentos. Montagem de redes estruturadas, assistên-
cia técnica. Representação de marcas, distribuição. Serviços infor-
máticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas, uma do valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Car-
los António Xavier e uma do valor nominal de 2250 euros, perten-
cente à sócia Maria Regina Tavares da Rocha Marques Xavier.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

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 ao sócio Carlos António
Xavier, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção do gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11307749

TÁXIS PINTO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 502;
identificação de pessoa colectiva n.º 504866435; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 26/000309.
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Certifico que, por escritura de contrato de sociedade exarada de fls. 64 a
65 v.º do livro n.º 155, do Centro de Formalidades de Empresas, Cartório
Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Joaquim
Manuel Pinto e Maria Antónia Mira Garcia, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Pinto & Garcia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alfredo Ruas, lote 74,
1.º, B, Pedernais, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma 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 automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 501 205$, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

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 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Paula. 11412313

REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS
DE SACAVÉM RECASAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 207/
991221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/991221.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Revendedores de Combustíveis de Sa-
cavém Recasal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Estado da Índia, 43,
cave, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a revenda de combustíveis e óleos,
simples administração de bens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de
1875 euros pertencente ao sócio João Manuel de Almeida Pereira,
uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Acácio
Neves Pereira, uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao
sócio Amadeu Pereira, e uma do valor nominal de 625 euros, perten-
cente à sócia Maria Amorosa Ferreira de Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � É livremente permitida a cessão, total ou parcial de quotas,
entre sócios, dispensando-se o consentimento da sociedade para as
divisões necessárias para esse efeito.

2 � Porém, a cessão de quotas a favor de estranhos, fica depen-
dente do prévio consentimento da sociedade, a quem é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar e aos sócio não cedentes em
segundo.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, sem caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

 § único. A sociedade considera-se validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, pelas assinaturas conjuntas de dois geren-
tes, bastando uma só assinatura em actos de mero expediente.

ARTIGO 6.º

Os suprimentos feitos por qualquer sócio à sociedade, vencerão o
juro que for aprovado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócio com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11336943

LIGHT SPEED � TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 332;
identificação de pessoa colectiva n.º 504851616; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000308.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: actualização � sede: Rua dos Combatentes da Grande Guer-

ra, lote 113, loja B, freguesia de Odivelas.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430141

CELEIRO DE SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 261;
identificação de pessoa colectiva n.º 502970502; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/000306.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 6; apresentação n.º 1/000306. Facto: dissolução e

encerramento da liquidação. Data da aprovação de contas: 28 de Fe-
vereiro de 2000.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Paula. 11430958

PONTIFRUTAS � SOCIEDADE DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7640;
identificação de pessoa colectiva n.º 502343990; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 9/000306.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 7; apresentação n.º 9/000306. Facto: dissolução e

encerramento da liquidação. Data da aprovação de contas: 25 de Ja-
neiro de 2000.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Paula. 11430966

AGROSEBER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 906;
identificação de pessoa colectiva n.º 503440124; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 7/000306.
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Certifico que, por escritura de 7 de Fevereiro de 2000, exarada a
fl. 139, do livro n.º 563-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Alterado o artigo 2.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste genericamente na exploração agrí-
cola e pecuária, nomeadamente: recolha, tratamento, produção e
comercialização de leite e derivados; produção e comercialização de
vinhos próprios e seus derivados.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 11307617

FIRSTECH � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 425;
identificação de pessoa colectiva n.º P504844962; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 4 e 5/000306.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 4/000306.

Facto: cessação de funções de gerente. Gerente: António José Carva-
lho e Pina. Causa: renúncia. Data: 2 de Março de 2000.

Inscrição n.º 2; apresentação 5/000306. Facto: nomeação de ge-
rente. Gerente: Júlia Maria Neto Maltez de Carvalho, casada, resi-
dente na Rua de Santo Eloy, 31-B, Pontinha. Data da deliberação: 2 de
Março de 2000.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Paula. 11430842

H. PARENTE � MULTISERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9491;
identificação de pessoa colectiva n.º 502779195; inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 15 e 16/000303.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Bárbara de Jesus Parente Alves. Causa: renúncia.

Data: 24 de Fevereiro de 2000.
2) Facto: nomeação de gerente:
Gerente: Maria Helena Parente Alves. Data da deliberação: 24 de

Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430885

RESTIPRO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 482;
identificação de pessoa colectiva n.º P504675540; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/000303.

Certifico que, por escritura de 16 de Dezembro de 1999, exarada a
fl. 78, do livro n.º 549-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RESTIPRO � Empreendimentos
Imobiliários, L.da, vai ter a sua sede na Rua dos Heróis dos Dembos,
lote 183, freguesia de Camarate, concelho de Loures, e durará por
tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade pode transfe-
rir a sua sede social nos termos da lei, assim como pode abrir e encer-

rar sucursais, delegações ou quaisquer outras formas de representação
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios, gestão
de empreendimentos imobiliários, construção civil e obras públicas e
compra e venda de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
501 205$, da sócia Haywood Marketing And Investments Limited;
uma de 167 069$, do sócio Joaquim Cadaval Queiroz de Sousa Cou-
tinho, e duas de 167 068$, uma de cada um dos sócios Fernando
Adalberto Vieira da Silva e Joaquim Eduardo Pereira Ferreira.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que deliberado por unanimidade em assembleia geral até
ao montante de 30 000 000$.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre; porém a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, que para
tanto deverá ser avisada com a antecedência mínima e 30 dias.

ARTIGO 6.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remuneração
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios
Joaquim Cadaval Queiroz de Sousa Coutinho, Fernando Adalberto
Vieira da Silva e Joaquim Duarte Eduardo Pereira Ferreira, e o não
sócio Carlos Alberto Tavares Amaral de Brito, nesta escritura iden-
tificado, sendo necessárias duas assinaturas para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos, sendo sempre uma delas a do
gerente Carlos Alberto Tavares Amaral de Brito.

ARTIGO 7.º

É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios e interesses sociais, designadamente
em aceite e saque de letras de favor, prestar fianças, subfianças, cau-
ções e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio desde
que a mesma seja:

a) Arrestada, arrolada, penhorada ou sujeita a qualquer outro pro-
cedimento cautelar ou administrativo;

b) Acordo com o titular.
2 � A contrapartida da amortização, salvo disposição legal em

contrário, será o valor que corresponder ao valor nominal da quota
acrescido das reservas existentes no último balanço.

3 � A quota poderá figurar no balanço como quota amortizada e
pode, em vez de amortizada, ser dividida e criada uma ou mais quotas
destinadas a serem alienadas a sócio ou terceiros.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades com
objecto igual, em sociedades de espécie diferente ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 10.º

Os lucros de exercício, depois de deduzida a reserva legal, terão o
destino que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430818

PERFER � MATERIAL E EQUIPAMENTO ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 2670; identificação de pessoa colectiva n.º 500686874;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresen-
tação: 12/000303.
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Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Narciso Manuel Marques Mendes. Causa: renúncia.

Data: 2 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430800

CIBERCROMO, EDIÇÕES DE CROMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 673;
identificação de pessoa colectiva n.º 503868655; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/000303.

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro de 1999, exarada a
fl. 77, do livro n.º 635-A, do Cartório Notarial de Loures, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação
das contas: 6 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430109

MARTFIL � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7602;
identificação de pessoa colectiva n.º 502306750; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data da apresen-
tação: 7/000303.

Certifico que, por escritura de 25 de Novembro de 1999, exarada a
fl. 8, do livro n.º 225-I, do 15.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente. Gerente: Feliciano Jor-
ge Barnardo da Silva. Causa: renúncia. Data: 25 de Novembro de
1999.

2) Aumento de capital de 400 000$ para 1 100 000$, tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro já entra-
do na caixa social é de 1 100 000$ e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 550 000$ cada. Pertencente uma a cada um dos
sócios.

Mais certifico que a sócia Aldina Maria Queirós de Carvalho, é
nomeada gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 07774060

OMROM ELECTRONICS COMPONENTES
E SISTEMAS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9354;
identificação de pessoa colectiva n.º 502035323; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 6/000303.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: nomeação de gerente. Gerente: Dave Sanders, casado, resi-

dente em Shopinlann 100, 2253, B2 Voorschoten, Holanda. Data da
deliberação: 16 de Agosto de 1999.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Paula. 11430664

BANANACHICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8135;
identificação de pessoa colectiva n.º 502461381; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/000303.

Certifico que, por escritura de 11 de Fevereiro de 2000, exarada a
fl. 51, do livro n.º 131-D, do Cartório Notarial de Moscavide, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação
das contas: 11 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430648

A. P. S. � ASSISTÊNCIA PRIVADA DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 481;
identificação de pessoa colectiva n.º P504813838; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/000303.

Certifico que, por escritura de 21 de Fevereiro de 2000, exarada a
fl. 147, do livro n.º 642-A, do Cartório Notarial de Loures, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma A. P. S. � Assistência Privada de
Saúde, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Brasília, 8, rés-do-chão,
direito, freguesia e concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e ainda criar e encerrar filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país.

2.º

O objecto social consiste na actividade de serviços médicos de se-
gurança, higiene e saúde no trabalho.

§ único. A sociedade pode em qualquer momento, livremente subs-
crever, adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espécie
em sociedades com objecto social idêntico ou diferente do seu, ou,
ainda, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 010 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 980 000$,
pertencente ao sócio António José Areias Pereira da Silva e outra de
30 000$, pertencente à sócia Maria Jacinta Pereira Lima da Silva.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa ou passiva, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pelo sócio António José Areias Perei-
ra da Silva, que desde já fica nomeado gerente.

 § único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas, a estranhos depende
do consentimento da sociedade à qual é reservado o direito de prefe-
rência em primeiro lugar e em segundo aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430397

BEIJOQUINHO � ENXOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 480;
identificação de pessoa colectiva n.º P504741861; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/000303.
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Certifico que, por escritura de 21 de Fevereiro de 2000, exarada a
fl. 145, do livro n.º 642-A, do Cartório Notarial de Loures, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma BEIJOQUINHO � Enxovais, L.da, e
vai ter a sua sede na Urbanização Jardim da Radial, Avenida da Liber-
dade, 30-B, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
ainda, criar e encerrar filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país.

2.º

O objecto social consiste no comércio de roupa para crianças,
enxovais.

§ único. A sociedade pode em qualquer momento, livremente subs-
crever, adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espécie
em sociedades com objecto social idêntico ou diferente do seu, ou,
ainda, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 010 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 990 000$,
pertencente à sócia Aldina Maria dos santos Loureiro Simões e outra
de 20 000$, pertencente ao sócio Vasco Manuel Cardoso Simões.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa ou passiva, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pela sócia Aldina Maria dos Santos
Loureiro Simões, que desde já fica nomeada gerente.

 § único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura da gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a estranhos depende
do consentimento da sociedade à qual é reservado o direito de prefe-
rência em primeiro lugar e em segundo aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430389

MECBES � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 479;
identificação de pessoa colectiva n.º P504548506; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/000303.

Certifico que, por escritura de 25 de Novembro de 1999, exarada a
fl. 53, do livro n.º 327-L, do 20.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MECBES � Metalomecânica, L.da

2 � A sede social é na Rua de Luís de Camões, 20, freguesia de
Unhos, concelho de Loures, podendo a gerência, por simples delibe-
ração, transferir a sede social dentro do seu concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como estabelecer e encerrar filiais, sucursais ou
delegações, em qualquer ponto do país ou do estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objectivo a actividade de serralharia civil,
metalúrgica e metalomecânica, comércio e indústria de máquinas e
componentes para pré-esforçados, centrais de betão e a prestação de
serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e encontra-se dividido em duas quotas, uma de

4750 euros e a outra de 250 euros, pertencente a cada um dos sócios
Luís Miguel dos Reis Ribeiro e Helena Maria da Veiga de Melo e cas-
tro Ribeiro, respectivamente.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, mediante deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a divisão e cessão de quotas, parcial ou total, entre os
sócios, os quais terão direito de preferência.

2 � A cessão de quotas a estranhos, parcial ou total, fica depen-
dente do consentimento da sociedade.

3 � Para obter o consentimento previsto no número anterior, de-
verá o sócio comunicar à sociedade a sua intenção de ceder a quota,
mediante carta registada com aviso de recepção, devendo esta última
informá-lo no prazo de 15 dias, a contar da recepção da referida carta.

4 � No caso de falta de comunicação pela sociedade, no prazo
indicado no número anterior, considera-se dado o consentimento.

5 � São dispensadas as formalidades previstas nos n.os 3 e 4 ante-
cedentes, caso o sócio comunique à sociedade, em assembleia geral, a
sua pretensão de ceder a quota.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios nas
seguintes condições:

a) Por acordo com o sócio;
b) Quando a quota tenha sido penhora, arrolada ou arrestada;
c) Nos casos da falência, insolvência ou interdição do sócio;
d) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, impe-

dir o seu normal funcionamento, ou violar o pacto social.
2 � A amortização da quota será feita pelo valor apurado por

balanço dado para o efeito e o pagamento da sua contrapartida far-se-á
nos termos da lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade será administrada e representada por um gerente,
eleito em assembleia geral, remunerado ou não, conforme delibera-
ção da mesma assembleia, e dispensado de caução.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou de
um procurador, este último no âmbito dos poderes que lhe forem
conferidos.

ARTIGO 8.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais, sendo liquidatá-
rios os gerentes em exercício ao tempo da liquidação.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11394765

MARIA DE FÁTIMA ALVES CAMENHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 240;
identificação de pessoa colectiva n.º 503757110; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/000309.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: nomeação de gerente. Gerente: Bartolomeu António Cardoso

Perestrello, solteiro, maior, residente na Rua do Dr. Marques da Mata,
16, Carcavelos. Data: 24 de Fevereiro de 2000.

2) Facto: nomeação de gerente:
Gerente: Maria Helena Parente Alves. Data da deliberação: 19 de

Março de 2000.

Está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11430753

G. I. GÁS INTERNACIONAL, S. A.
(anteriormente TRANSGÁS TELECOMUNICAÇÕES

SOCIEDADE PORTUGUESA DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 099;
identificação de pessoa colectiva n.º 504783870; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/000322.
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Certifico que, por escritura de 21 de Março de 2000, exarada a
fl. 60, do livro n.º 417-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Alterados os artigos 1.º, 3.º, 6.º e 10.º n.os 1 e 2 do contrato social,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de G. I. Gás Internacional, S. A..

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade poderá prestar serviços de distribuição de gás
canalizado nos termos da lei, bem como prestar serviços complemen-
tares ou acessórios daqueles primeiros.

2 � A sociedade poderá deter participações sociais em sociedades
com objecto social similar, complementar ou acessório.

ARTIGO 6.º

Acções

As acções representativas do capital social da sociedade serão no-
minativas, convertíveis em acções ao portado e, em qualquer caso,
tituladas ou escriturais.

ARTIGO 10.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções nominativas a terceiros só produz
efeitos em relação à sociedade se houver sido respeitado o direito de
preferência dos restantes accionistas, nos termos estabelecidos no
presente artigo.

2 � O accionista que pretender alienar acções nominativas deverá
comunicar a todos os restantes accionistas e ao conselho de adminis-
tração o número de acções a alienar, a identidade do transmissário, o
respectivo preço e as demais condições do negócio.

O texto completo do contrato n sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 11412461

MAQUINOX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 200;
identificação de pessoa colectiva n.º 503456896.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Isabel Paula. 11430117

CENTRO EQUESTRE DE LOURES, SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 705;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000519.

Certifico que, por escritura de 26 de Junho de 1995, exarada a
fl. 25 v.º, do livro n.º 309-E, rectificada por escritura de 2 de Junho
de 1998. a fl. 67 do livro n.º 128-I, ambas do 16.º Cartório Notarial
de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Centro Equestre de Lou-
res, Sociedade de Agricultura de Grupo, L.da, tem a sua sede em
Loures, no Casal do Maneta, Fanqueiro e durará por tempo inde-
terminado.

2 � É uma Sociedade civil sob a forma comercial de sociedade por
quotas e rege-se nos termos do Decreto-Lei n.º 336/89, e em parti-
cular segundo as disposições do artigo 3.º do referido diploma.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto a exploração agrícola, pastagens
e produção de ferragens, bem como criação, treinamento, tratamen-
to e exploração de equídeos, ovinos e outras espécies animais.

2 � Para a realização dos seus fins a Sociedade terá especial aten-
ção promover o aperfeiçoamento técnico e económico das condi-
ções de produção e organização do trabalho, por forma a proporcio-
nar aos sócios a melhoria da sua situação económica, social e
profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 400 000$,
corresponde ao valor nominal das quotas subscritas pelos sócios Car-
los Manuel da Costa, 360 000$; Ricardo José, 40 000$.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis aos sócios prestações suplementares de capital,
no entanto qualquer deles pode fazer à Sociedade os suprimentos de
que esta carecer, nas condições que forem acordadas pela assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

1 � O sócio que pretenda ceder total ou parcialmente a sua quota,
dará conhecimento à Sociedade por meio de carta registada, indican-
do o preço e mais condições e a identidade do ou dos cessionários,
devendo a assembleia geral deliberar no prazo de 30 dias.

2 � A cessão de quotas entre sócios é livre; a cessão a estranhos
depende no entanto do consentimento da Sociedade, dispondo esta e
os sócios, pela ordem indicada do direito de preferência, o qual deve-
rá ser exercido no prazo de 10 dias.

3 � Se a assembleia geral não autorizar a cessão, e bem assim no
caso de exoneração ou exclusão de um sócio ou não admissão de
herdeiros, não pretendendo a Sociedade ou os sócios proceder à sua
aquisição, haverá lugar à amortização da quota.

4 � A Sociedade tem direito de amortizar pelo valor nominal as
quotas que sejam arrestadas, penhoradas ou sujeitas a ser vendidas
judicialmente.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio que pretenda exonerar-se dará conhecimento dos
motivos à Sociedade por meio de carta registada enviada com pelo
menos seis meses de antecedência, devendo a assembleia geral
pronunciar-se sobre o pedido no prazo de 30 dias.

2 � Poderá ser excluído da Sociedade o sócio que:
a) Se recuse sem justo motivo ao cumprimento da sua obrigação de

trabalho para com a Sociedade ou se mostre indisponível para o efei-
to de forma definitiva;

b) Cometa infracção grave das disposições dos estudos, regulamen-
to interno ou deliberações da assembleia geral.

3 � A Sociedade tem o direito de amortizar, adquirir ou fazer ad-
quirir por um sócio ou um terceiro a quota do sócio que se exonere
ou seja excluído, sendo o correspondente pagamento efectuado em
dinheiro.

ARTIGO 7.º

1 � Em caso de falecimento de um sócio, enquanto a quota se
mantiver indivisa, os seus herdeiros ou representantes legais, designa-
rão um entre si para o exercício dos respectivos direitos, o qual par-
ticipará na assembleia geral, devendo esta deliberar, no prazo de
90 dias, sobre a admissão ou não dos herdeiros que o desejem.

2 � A admissão de novos sócios, incluindo herdeiros, carece do
consentimento da assembleia geral, o qual em todo os caso só poderá
ser dado desde que não resultem contrariados os requisitos obrigató-
rios estabelecidos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 336/89.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios, os quais
poderão fazer-se representar, mediante notificação escrita, pelo côn-
juge, um seu ascendente ou descendente, ou por outro sócio e é pre-
sidida por aqueles de entre os sócios presentes for designado.

2 � Para além das assembleias gerais extraordinárias que forem
realizadas, haverá uma assembleia geral ordinária no decurso do pri-
meiro trimestre de cada ano, destinada a discutir e votar o relatório
da gerência e as contas do exercício, deliberar sobre a aplicação e
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partilha dos resultados e proceder, quando houver lugar a tal, à elei-
ção dos gerentes.

3 � No âmbito das suas atribuições compete também A assem-
bleia geral discutir e votar o plano anual de actividades, o regulamen-
to interno e suas alterações e deliberar nomeadamente sobre:

a) Forma, periodicidade e montante da remuneração a pagar aos
sócios pelo seu trabalho prestado à Sociedade e outras regalias a eles
destinadas, incluindo descanso semanal e férias;

b) Participação da Sociedade como associada de cooperativas agrí-
colas ou associações em geral de natureza e fins agrícolas, sua inte-
gração numa associação regional de sociedade de agriculturas de gru-
po e prossecução, com outras empresas agrícolas ou sociedades
congéneres de actividades ou iniciativas de interesse comum.

4 � A acta da reunião é elaborada sob a responsabilidade do sócio
que preside, sendo transcrita para o livro respectivo e assinada por
todos os sócios que nela participaram.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é convocada por qualquer dos gerentes, com
antecedência de pelo menos 15 dias, por meio de carta registada en-
viada a todos os sócios ou convocatória por todos eles assinada, com
a indicação da data, hora e local da reunião e relação dos assuntos a
tratar. As formalidades da convocação poderão no entanto ser dis-
pensadas desde que a assembleia se constitua e delibere sobre determi-
nado assunto.

2 � A convocatória poderá indicar que se na hora e local fixados
não estiverem reunidos mais de metade dos sócios a assembleia geral
terá lugar passada uma hora, deliberando validamente com qualquer
número de sócios.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas pela maioria
simples dos sócios, cabendo a cada sócio um único voto.

2 � As deliberações que impliquem alteração dos estatutos e bem
assim a dissolução e liquidação da Sociedade e a partilha dos seus bens
só serão no entanto válidas desde que a maioria dos sócios que as
aprovar represente pelo menos três quartos do capital social.

ARTIGO 11.º

1 � Compete à gerência a representação da Sociedade e a sua ad-
ministração, de acordo com poderes de orientação que forem defini-
dos pela assembleia geral.

2 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
é exercida por ambos os sócios desde já designados gerentes.

3 � Os documentos de mero expediente podem ser assinados por
um qualquer dos gerentes, no entanto os actos ou contratos de que
resulte obrigação para a Sociedade só serão válidos desde que assina-
dos por ambos os sócios gerentes.

ARTIGO 12.º

Com ressalva da disposição transitória do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 336/89, a Sociedade fica sujeita às disposições obri-
gatórias estabelecidas no artigo 3.º e n.os 2 e 3 do artigo 10.º do re-
ferido diploma, de que depende o seu reconhecimento e a manuten-
ção do mesmo.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2000. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 11423366

PORTALEGRE
CASTELO DE VIDE

L. M. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 150/951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503541540;
data da apresentação: 20000608.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
de 1998.

Conferido, está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Augusta Massena Pinto.
08194874

L. M. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 150/951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503541540;
data da apresentação: 20000608.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
de 1997.

Conferido, está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Augusta Massena Pinto.
08194882

L. M. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 150/951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503541540;
data da apresentação: 20000608.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
de 1999.

Conferido, está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Augusta Massena Pinto.
08194866

CRATO

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
CRUZ DA MALTA DO CRATO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 5/801121;
identificação de pessoa colectiva n.º 500687919; averbamento
n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 1 e 2/20000418.

Certifico que, conforme acta depositada na pasta respectiva foram
reconduzidos os directores e membros do conselho fiscal para o bié-
nio 2000-2001.

Data da deliberação: 10 de Março de 2000.
Directores reconduzidos: presidente � Severino Vicente da Con-

ceição; secretário � Joaquim da Luz Bento Caldeira; tesoureiro �
Francisco da Rosa Severino; directores suplentes � João Pitacas
Libório e Manuel Joaquim Folgado Pinto.

Conselho fiscal reconduzido: presidente � José António Correia
Raposo; 1.º vogal � Francisco José Clemente Charneca; 2.º vocal �
José dos Santos Varela; suplentes � João Fradique Mendes e Paulo
José Canetas Grilo.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Ermelinda Gonçalves
Monteiro dos Santos. 07544219

PONTE DE SOR

JOÃO DA ROSA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 130; identificação de pessoa colectiva n.º 501514929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 1998.

Está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
Oliveira. 08181217

CONSTRUTORA SORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 112; identificação de pessoa colectiva n.º 501277978; averba-
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mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
000602.

Certifico que, a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Ave-
nida Marginal, 101, Ponte de Sor.

Está conforme.

6 de Junho de 2000. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
Oliveira. 08181209

PORTO
FELGUEIRAS

BASEDIGITAL � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E MULTIMÉDIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2002/
000411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/000411.

Certifico que, por Mário Hélder Garcez Marques da Cunha Reis, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BASEDIGITAL � Tecnologias
de Informação e Multimédia, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na
Praceta de Aniceto Pinto Ferreira, 12, freguesia de Margaride (Santa
Eulália), concelho de Felgueiras.

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 construção e manutenção
de sites para a internet, consultadoria em áreas relacionadas com a
internet, desenvolvimento e gestão de base de dados. Nebdesign,
desenvolvimento de software, implementação e gestão de redes, con-
sultadoria em equipamentos e software, tecnologias de informação e
multimédia. Formação profissional na área da informática, prestação
de serviços de engenharia.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao pró-
prio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer
contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que neces-
sários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma exigida
por lei e de acordo com a deliberação próprio, quando necessária.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10965050

R. BROCHADO � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1995/
000331; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000331.

Certifico que, entre Joaquim Horácio da Rocha Brochado e Maria
do Carmo de Freitas Nogueira, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma R. Brochado � Componentes para
Calçado, L.da, e tem a sua sede no lugar do Monte de Ruas, freguesia
de Lagares, concelho de Felgueiras.

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 no comércio, importação,
exportação e representação de componentes para o calçado.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4500 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Horácio da Rocha Brochado, e outra
do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria do Carmo
de Freitas Nogueira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Joaquim Horácio da Rocha Brochado, que desde já
fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua intervenção para vin-
cular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � 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 financiamento e realizar

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias 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.

ARTIGO 6.º

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 ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10965017

RUMAREL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1776/
981019; identificação de pessoal colectiva n.º 504260979; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/000418.

Certifico que, foi alterado o artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
10 000 000$ do sócio Márcio Daniel da Costa Azevedo e outra de
5 000 000$, do sócio Rui Miguel da Costa Azevedo.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10993894

DESIABRE � FABRICAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1161/
940204; identificação de pessoal colectiva n.º 503152072; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/000418.
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Certifico que, foram alterados o corpo do artigo 1.º e o artigo 3.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firme DESIABRE � Fabricação
de Calçado, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua das Pedreiras, fregue-
sia de Vizela (São Paio), concelho de Vizela.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 2 000 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 1 000 000$, cada, perten-
centes uma a cada uma das sócias.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10964193

J. COSTA � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1424/
960229; identificação de pessoal colectiva n.º 503618586; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/000413.

Certifico que, foi alterado o artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 10 000 000$, e corresponde à soma de duas
quotas, de 5 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10993843

FÁBRICA DE CALÇADO KILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 286/
790210; identificação de pessoal colectiva n.º 500822263; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º E-14; número e data da apresenta-
ção: 18/000412.

Certifico a cessação de funções de gerente de José Carlos Mendes,
em 22 de Março de 1996, por renúncia.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10993835

FÁBRICA DE CALÇADO KILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 286/
790210; identificação de pessoal colectiva n.º 500822263; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 31/000218.

Certifico que, foram alterados os artigos 3.º e 5.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constante da escrituração, é de
200 000 000$, dividido em cinco quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 116 800 000$, pertencente ao sócio Carlos Alírio Pinto Mar-
tins da Fonseca, duas iguais do valor nominal de 9 733 000$, perten-
cendo cada uma delas a cada um dos sócios Francisco Fernando Teixeira
Gomes e Armindo de Freitas Novais, outra do valor nominal de
9 734 000$, pertencente ao sócio José Manuel Guedes Raimundo e
uma quota do valor nominal de 54 000 000$, pertencente à própria
sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por três ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam designados gerentes os sócios Francisco Fer-
nando Teixeira Gomes, Armindo de Freitas Novais e José Manuel
Guedes Raimundo.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de três ge-
rentes.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo deste
acto dentro do prazo de três meses.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10957790

PINTO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1352/
950705; identificação de pessoal colectiva n.º 503471771; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 14/000411.

Certifico que, foram alterados os artigos 1.º, 5.º e 6.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Pinto Lopes, L.da, fica com
sede no lugar de Pedras Agudas, lote 14, freguesia de Revinhade, con-
celho de Felgueiras.

ARTIGO 5.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme venha a ser deli-
berado em assembleia geral, compete à sócia Maria Sara de Azevedo
Correia Pinto Lopes, desde já designada gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos pela
intervenção da referida gerente Maria Sara.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10993827

PROJELTEG � PROJECTOS ELECTROTÉCNICOS,
TELEFÓNICOS E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2000/
000410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/000410.

Certifico que, entre Agostinho Manuel Macedo de Lemos e Susana
Maria de Freitas Teixeira, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PROJELTEG � Projectos Electro-
técnicos, Telefónicos e Gás, L.da, e tem a sua sede no Largo de Ma-
nuel Baltazar, Edifício Campo da Feira, 2.º, sala 211, fracção BK, da
freguesia de Margaride, deste concelho.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de engenharia, nomeadamente
na elaboração de projectos electrotécnicos, telefónicos e gás, presta-
ção de serviços às empresas na área da consultoria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais, no 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 afecta ao sócio Agostinho Ma-
nuel Macedo de Lemos, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Fica expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, designa-
damente abonações, letras de favor, avais, fianças e outras obriga-
ções.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, vender, tomar de arrendamento ou trespasse quais-
quer imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de locação financeira; e

c) Obter empréstimos, pelos prazos e condições que entenderem.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vir a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se
farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota de
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

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) Falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pessoas e bens,
se por partilha do respectivo património, a quota na for adjudicada
no todo ou em parte ao respectivo titular; e

e) Interdição ou inibição permanente ou morte do respectivo sócio.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, desde que se destinem a
investimentos, déficit de tesouraria e sempre que a assembleia geral
os aprove, recaindo a obrigação igualmente sobre todos os sócios, na
proporção do capital subscrito.

ARTIGO 10.º

Ambos os sócios não podem exercer actividade concorrencial com
a sociedade, por si ou por interposta pessoa, à excepção feita com o
consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10993800

TAZMÂNIA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1999/
000406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/000406.

Certifico que, entre Manuel de Castro Rodrigues e Manuel Tavares
de Oliveira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação TAZMÂNIA � Comércio de
Equipamentos para Indústria de Calçado, L.da, e tem a sua sede no

Edifício Santa Luzia, loja 1, freguesia de Lagares, do concelho de
Felgueiras.

§ único. Fica, desde já, a gerência autorizada a transferir, por sim-
ples deliberação, a sede social para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no comércio e assistência técnica de equi-
pamentos para indústria do calçado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Manuel de Castro Rodrigues e Manuel Tavares
de Oliveira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que, desde
já, são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas dos dois gerentes.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10993797

EQUILIX � EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1998/
000406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000406.

Certifico que, entre José Oliveira da Fonseca, Adão Augusto da Silva
Moreira e José Luís Sousa da Fonseca, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EQUILIX � Equipamentos e Sistemas
de Segurança, L.da, fica com sede no lugar da Cerdeira das Ervas, fre-
guesia de Vila Cova da Lixa, deste concelho de Felgueiras, e durará
por tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do
registo definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais, ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de alarmes,
extintores e sinalizadores e a instalação alarmes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, dividido em três quotas, uma do
valor nominal de 6500 euros, pertencente ao sócio José Oliveira da
Fonseca, outra do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao só-
cio Adão Augusto silva Moreira, e outra do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José Luís Sousa Fonseca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios que, desde
já, são nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros
gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente José Oliveira da Fonseca, ou então com as
assinaturas conjuntas de dois dos restantes gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência
incluem-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade,
independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.
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ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém a favor de estranhos,
depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de preferência
em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10993789

EUROFLEX � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 624/
871013; identificação de pessoal colectiva n.º 501890378; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/000330.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10964150

JOSÉ FERNANDO & AZEVEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 483/
841218; identificação de pessoal colectiva n.º 501492585; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 11, 12 e 13/000330.

Certifico a cessação de funções de gerente do ex-sócio Armando
Duarte Azevedo, em 28 de Março de 2000 e que foi alterado o corpo
do artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º
(corpo)

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 000$, dividido em duas quotas de 15 000 000$, uma de cada
um dos sócios José Fernando Ribeiro da Costa e Adriano Pereira de
Azevedo.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10964126

CEILHIT PORTUGAL � MATERIAL DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1614/
971104; identificação de pessoal colectiva n.º 504014480; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/000331.

Certifico que, foram alterados os artigos 3.º e 5.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
5 000 000$, e acha-se dividido em duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 4 750 000$, de que é titular o sócio Bernardino Leite
Gomes Fanha e outra do valor nominal de 250 000$, de que é titular
a sócia Ana Cristina Teixeira Fanha Gomes.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, continuam nomeados gerentes o sócio Bernardino
Leite Gomes Fanha e ainda Carlos Alberto de Oliveira Ferreirinha.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um só gerente.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10964185

RIBEIRO & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1266/
941027; identificação de pessoal colectiva n.º 503289841; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/000331.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 17 de Março de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10964169

CEILHIT AVE � MATERIAL DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1994/
000328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/000328.

Certifico que, entre Bernardino Leite Gomes Fanha e Carlos Al-
berto de Oliveira Ferreirinha, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ceilhit Ave � Material de
Climatização, L.da, vai ter a sua sede no lugar de Lagoas, da freguesia
de Santo Adrião de Vizela, do concelho de Vizela.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em trabalhos para a construção civil, desig-
nadamente fornecimento e aplicação de materiais e equipamentos,
nomeadamente de energia, aquecimento, ar condicionado bem como
prestação de serviços conexos. Material de climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de 3500 euros
do sócio Bernardino Leite Gomes Fanha e outra do valor nominal de
1500 euros, do sócio Carlos Alberto de Oliveira Ferreirinha.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Alberto
de Oliveira Ferreirinha.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios e seus descendentes é livremente
permitida; porém, a favor de estranhos, necessitam sempre do consen-
timento da sociedade que goza do direito de preferência na alienação.

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação dos sócios, poderão ser exigidas prestações suple-
mentares, até ao limite máximo de 20 vezes o montante das suas quotas.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10957987
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PIMENTA & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1428/
960313; identificação de pessoal colectiva n.º 503618810; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/000330.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10957995

CALÇADO PATRIZÉ DE FÉLIX & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1143/
940110; identificação de pessoal colectiva n.º 503132500; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/000330.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10964134

FRUTILIXA � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1761/
980907; identificação de pessoal colectiva n.º 504244728; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/110400.

Certifico que, foram alterados os artigos 2.º e 3.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, o comércio por grosso e a retalho de
frutas e produtos agrícolas. Outro comércio a retalho com predomi-
nância de géneros alimentícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, cada, pertencente
uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10993819

CORTE E COSTURA DE CALÇADO, RIBEIRO & DURÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1997/
000406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000406.

Certifico que, entre Alberto da Mota Ribeiro e Emília Manuela da
Costa Durães Ribeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Corte e Costura de Calçado, Ribeiro &
Durães, L.da, fica com sede no lugar de São Tiago, freguesia de Vár-
zea, concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado,
contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo deste con-
trato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais, ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte e costura de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio
Alberto da Mota Ribeiro e outra à sócia Emília Manuela da Costa
Durães Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios que, desde
já, são nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros
gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10993770

MADEIGENS � ARMAZÉM DE MADEIRAS DE S. GENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1996/000404; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/000404.

Certifico que, entre Paulo Alexandre Alves da Silva e Carlos
Alcibiades Sousa Gonçalves, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade adopta a denominação MADEIGENS � Armazém de
Madeiras de S. Gens, L.da, e terá duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Senhora das Vitórias,
freguesia de Borba de Godim, concelho de Felgueiras, podendo a ge-
rência, por simples deliberação social, transferir o domicílio social
para outro local.

2 � A sociedade poderá, por deliberação dos sócios, criar, instalar,
deslocar ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou quais-
quer outras formas locais de representação, onde e quando o julgar
conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social consiste no comércio a retalho de bricolage, equi-
pamento sanitário, ladrilhos e materiais similares.
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ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, que se encontra integralmente realizado, em di-
nheiro, é de 5000 euros, e encontra-se distribuído da seguinte forma: ao
sócio Carlos Alcibíades de Sousa Gonçalves, pertence uma quota no
valor de 1250 euros; ao sócio Paulo Alexandre Alves da Silva per-
tence uma quota no valor de 3750 euros, estando assim preenchido o
capital social, totalmente realizado, em dinheiro.

ARTIGO 5.º

Gerência

A gerência da sociedade ficará afecta a ambos os sócios, que são,
desde já, nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Poderes dos gerentes e forma de obrigar

1 � Aos gerentes incumbem os mais latos poderes de gestão dos
negócios sociais, sem qualquer limitação, incluindo os de aquisição,
oneração ou alienação dos bens móveis e imóveis e ainda a represen-
tação da sociedade, em juízo e fora dele, activa e passivamente, no-
meadamente com poderes para confessar, desistir ou transigir nos
pleitos em que a sociedade se ache envolvida.

2 � A sociedade fica legalmente obrigada com a assinatura dos dois
gerentes em conjunto.

ARTIGO 7.º

Actos ou contratos estranhos aos fins sociais

Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos ou contra-
tos estranhos aos fins sociais, designadamente em cauções, letras de
favor, fianças, avais, abonações e responsabilidades semelhantes, sob
pena de responderem individualmente perante os sócios e a socie-
dade.

ARTIGO 8.º

Aquisição de quotas próprias

A sociedade poderá adquirir quotas próprias, verificado o condi-
cionalismo legal, ou participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto social diferente do seu.

ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

A sociedade terá, se a assembleia geral assim deliberar e ou se tal se
tornar necessário face ao disposto no artigo 262.º do Código das
Sociedades Comerciais, um conselho fiscal, que será, nesse caso, com-
posto por três membros efectivos e um suplente, a eleger pela as-
sembleia geral.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 10965025

LOUSADA

CONSTRUTORES CIVIS, MENDES PINTO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Alto do Cruzeiro ou Vila Nova, casa B, Pias, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1169/
000526; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000526.

Certifico que, entre Francisco Mendes, casada com Maria Adelaide
Pereira em comunhão geral; João Manuel Pinto, divorciado; José
Manuel Teixeira Gonçalves, casado com Maria Cristina Gonçalves
Costa e Gonçalves em comunhão de adquiridos e Fernando de Sousa
Fernandes, casado com Maria de Fátima Oliveira da Cunha Fernandes
no mesmo regime, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construtores Civis, Mendes Pinto &
Gonçalves, L.da, e tem a sua sede no lugar do Alto do Cruzeiro ou
Vila Nova, casa B, freguesia de Pias deste concelho de Lousada.

2.º

O objecto social é a actividade de construção de edifícios.

3.º

O capital social subscrito e realizado em dinheiro é de 1 100 000$,
formado por quatro quotas iguais de 275 000$ cada, uma de cada um
dos sócios Francisco Mendes, João Manuel Pinto, José Manuel Tei-
xeira Gonçalves, e Fernando de Sousa Fernandes.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com as assina-
turas conjuntas de dois deles.

5.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930790

BETICOSTA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Talhos, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1170/
000529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000529.

Certifico que, entre Maria Elisabete Pinto Pereira de Carvalho,
casada com Nelson Ferreira Carvalho em comunhão de adquiridos e
Francisco Reinaldo Neto da Costa, divorciado, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma BETICOSTA � Instalações Eléc-
tricas, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Talhos, freguesia de Lustosa, con-
celho de Lousada.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: instalações eléctricas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5500 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma de 5250 euros da sócia Maria
Elizabete Pinto Pereira Carvalho; e uma de 250 euros do sócio Fran-
cisco Reinaldo Neto Costa.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 100 vezes o valor deste.

6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios dependendo do consenti-
mento da sociedade quando feita a estranhos, atribuindo-se à socie-
dade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar o
direito de preferência a exercer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é

necessário a assinatura de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930812
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TRISORO � PRODUÇÃO DE CONCENTRADOS
PROTEICOS E ALCOOL, L.DA

Sede: Quinta, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1171/
000531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000531.

Certifico que, entre Lacticínios Halos, S. A. e Quinta dos Ingleses �
Agro Indústria, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de TRISORO � Produção de
Concentrados Proteicos e Alcool, L.da

2 � A sua sede é no lugar da Quinta, freguesia de Caíde de Rei,
concelho de Lousada, e pode, mediante deliberação da gerência, ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho, ou conce-
lhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar, transferir ou encerrar, sucursais, agên-
cias, delegações, filiais, armazéns ou outras formas de representação
local, onde e quando achar conveniente.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
produtos derivados de soro de leite. Produção de concentrados
proteicos e álcool.

2 � Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar
no capital social de outras sociedades ainda que com objecto diferen-
te, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, agrupa-
mentos complementares de empresas, associações em participação
ou consórcio ou entidades de natureza semelhante, e participar nas
suas administração ou fiscalização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500 eu-
ros da sócia Lacticínios Halos, S. A., e outra de 2500 euros da sócia
Quinta dos Ingleses Agro-Indústria, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, mas os ju-
ros e termos de reembolso serão fixados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos fica dependente do consentimento da

sociedade.
3 � Por morte de um sócio, os herdeiros deverão nomear um de

entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver em comunhão.

ARTIGO 6.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se o sócio falecer, for interditado, julgado inabilitado, ou decla-

rado falido;
c) Se a sociedade titular de uma quota se dissolver;
d) Se uma quota for arrestada, penhorada ou, por qualquer forma,

sujeita a apreensão judicial;
e) Se o seu titular envolver a sociedade em actos ou contratos es-

tranhos ao objecto social, tais como fianças, letras de favor, avais ou
outros actos semelhantes;

f) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens, ou só de bens
de qualquer sócio, a respectiva quota lhe não fique a pertencer por
inteiro.

2 � Na falta de acordo, para efeito de amortização, o valor da
quota será o apurado em função do último balanço aprovado, salvo
disposições legais imperativas.

3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios tomada
por maioria simples dos votos correspondentes ao capital social e
torna-se eficaz mediante comunicação escrita dirigida ao sócio por
ela afectado.

4 � A partir da expedição da comunicação referida no número
anterior, deixará o titular, ou os seus herdeiros, de ter quaisquer direi-
tos na sociedade, com exclusão apenas do crédito quanto à contra-
partida da amortização, enquanto a mesma não for paga.

5 � O pagamento da contrapartida da amortização é fraccionado
em quatro prestações semestrais iguais e sucessivas, a efectuar a pri-
meira no prazo de três meses após a fixação definitiva da contrapar-
tida, salvo o preceituado em disposições legais imperativas.

6 � A deliberação deverá ser tomada no prazo de 90 dias conta-
dos do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto que a
permite.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes nomea-
dos em assembleia geral, e estes terão ou não remuneração conforme
for deliberado pelos sócios.

2 � Cada um dos sócios Quinta dos Ingleses Agro-Indústria, S. A.
e Lacticínios Halos, S. A. terá sempre o direito especial de nomear
um gerente.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois geren-
tes, ou de um gerente e de um procurador da sociedade, no âmbito
dos poderes do respectivo mandato.

4 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a so-
ciedade em fianças, letras de favor, avais ou em outros actos, contra-
tos ou documentos semelhantes, estranhos ao objecto social.

5 � Em ampliação dos poderes normais, os gerentes poderão:
a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como compro-

meter-se em árbitros;
b) Dar e tomar de trespasse;
c) Tomar e dar de arrendamento quaisquer locais, independente-

mente do prazo;
d) Instalar, adquirir, transferir, ou encerrar estabelecimentos;
e) Adquirir bens móveis e aliená-los, permutá-los ou onerá-los por

quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de constituição de
garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade;

g) Constituir procuradores ou mandatários;
h) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária.

ARTIGO 8.º

Os sócios podem fazer-se representar por estranhos nas assembleias
gerais, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 249.ª do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Os sócios obrigam-se, sem contrapartida, a não exercer, por conta
própria ou alheia, actividade que se encontre abrangida pelo objecto
desta sociedade, nem fazer parte de outras sociedades com o mesmo
objecto ou fazer parte da administração ou gerência de tais sociedades.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930847

IMPORARTE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MOLDURAS, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1172/
000531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000531.

Certifico que, entre José Augusto Moreira Pinto e mulher, Susana
Maria Guerreiro Moisão Pinto, casados em comunhão de adquiridos;
José Manuel Coutinho da Silva, casado com Maria Ausenda da Fon-
seca Barbosa da Silva no mesmo regime e Joaquim Ramos de Sousa
Filhos, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação social e sede

A sociedade adopta a denominação IMPORARTE � Importação
e Exportação de Molduras, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Gon-
çalo, 4620-3336 freguesia de Macieira, concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou de concelhos li-
mítrofes, e poderão ser criadas sucursais, agências, delegações, arma-
zéns e outras formas de representação no território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o comércio de molduras, arti-
gos decorativos e seus afins e a importação e exportação de moldu-
ras, artigos decorativos e seus afins.

ARTIGO 3.º

Capital social e quotas

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e está dividido em cinco quotas, sendo uma do valor de 3000 euros
pertencente ao sócio José Augusto Moreira Pinto, uma do valor
nominal de 750 euros pertencente à sócia Susana Maria Guerreiro
Moisão Pinto, uma do valor nominal de 750 euros pertencente ao
sócio José Manuel Coutinho da Silva, e, uma do valor nominal de
500 euros, pertencente ao sócio, Joaquim Ramos de Sousa Filho.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares

Serão permitidas prestações suplementares de capital, de carácter
obrigatório, mediante deliberação da assembleia geral, tomada por
maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social,
na proporção das quotas dos sócios e até ao montante global de 50%
do capital existente à data da deliberação.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

Podem igualmente ser exigidos aos sócios suprimentos em dinhei-
ro até ao décuplo do montante do capital social, em condições a
definir pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

A divisão e cessão de quotas entre os sócios é livre, e a estranhos
depende do consentimento prévio da sociedade a quem é, em primei-
ro lugar, conferido direito de preferência e, em segundo lugar, aos
sócios.

§ 1.º A contrapartida da quota, bem como a sua forma de paga-
mento, será a que a lei determinar ou o que for acordado em assem-
bleia geral.

§ 2.º A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por
qualquer outra forma em outras sociedades, mesmo com objecto dife-
rente do seu.

§ 3.º O sócio que desejar ceder a sua quota a um estranho, notifi-
cará a sociedade e os restantes sócios dessa intenção, identificando a
pessoa do cessionário, o preço ajustado, prazo de pagamento e todas
as demais condições que estabelecer.

§ 4.º Nos 30 dias subsequentes ao recebimento da notificação, reu-
nirá a assembleia geral da sociedade, para decidir se autoriza ou não,
a cessão permitida.

§ 5.º Se a sociedade deliberar não autorizar a cessão pretendida, o
sócio cedente tem direito à sua exoneração.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Em caso de insolvência ou falência do titular;
c) Em caso de penhor da quota ou quando a mesma seja oferecida

como caução;
d) No caso de venda ou adjudicação da quota;
e) No caso de a quota vir a ser arrestada, arrolada, penhorada ou

objecto de qualquer providência judicial ou legal que possa conduzir à
transferência da quota para outra pessoa;

f) Quando cedida a estranhos sem o consentimento da sociedade;
g) Sempre que o titular, sem estar devidamente autorizado pela

assembleia geral, exercer individualmente, associado a outrém ou por
interposta pessoa, directa ou indirectamente, actividade igual ou con-
corrente da que constitui objecto da sociedade;

h) Em caso de exoneração ou exclusão de sócio.
§ único. A amortização da quota será feita da seguinte forma:
1 � No caso da alínea a), pelo valor e segundo a forma acordada

com o respectivo sócio. Nos restantes casos pelo valor nominal da
quota, que será pago em quatro prestações iguais, trimestrais e suces-
sivas, que não vencerão quaisquer juros;

3 � Nos casos abrangidos pelo número anterior, a amortização
torna-se eficaz mediante comunicação dirigida ao sócio por ela afectado;

4 � A quota ou quotas amortizadas figurarão no balanço como
tal, podendo, porém os sócios deliberar nos termos legais, a corres-
pondente redução do capital ou o aumento de valor das restantes
quotas, ou ainda a criação de uma ou mais quotas de valor nominal
compatível para a alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Gerência

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um gerente eleito em as-
sembleia geral, sócio ou não, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração conforme a mesma deliberar.

§ 1.º A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente eleito ou de um procurador dentro dos
limites do respectivo mandato.

§ 2.º Fica desde já, nomeado gerente o sócio José Augusto Moreira
Pinto.

§ 3.º Fica expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente, em abonações, letras de favor, avais, fianças ou outras
obrigações sob pena de, fazendo-o, responder solidariamente perante
a sociedade pelas obrigações assumidas.

§ 4.º A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da so-
ciedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
mesmo que essa nomeação recaia em sócios da sociedade, podendo,
nesse contexto, delegar, em parte ou no todo, os seus poderes de
administração e disposição de bens sociais.

§ 5.º A gerência fica desde já autorizada a levantar do Banco Espí-
rito Santo, sucursal de Lousada, o capital social ali depositado para
pagamento de despesas já efectuadas em nome da sociedade e, por
conta destas todas as relacionadas com escritura e registos, podendo
a sociedade desde já iniciar a sua actividade e realizar negócios jurídi-
cos, designadamente contratos de compra e venda mútuos, hipotecas
e locação financeira.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

A assembleia geral reunirá anualmente para aprovação do balanço.
§ 1.º Para além das assembleias gerais ordinárias, haverá as assem-

bleias gerais extraordinárias que forem necessárias para o cumprimento
das cláusulas deste contrato, que dependam da sua deliberação e, além
destas, as que forem convocadas a pedido da gerência ou dos sócios
que representem, pelo menos, 40% do capital social.

§ 2.º As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, através
de cartas registadas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios e com
a antecedência mínima de 15 dias, delas fazendo constar o motivo da
convocação, sob pena de se considerar nula.

§ 3.º Podem ser dispensadas todas as formalidades da convocação
da assembleia geral quando a totalidade dos sócios ou dos seus repre-
sentantes, nisso acorde por escrito.

ARTIGO 10.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada a
percentagem legal para o fundo de reserva legal, terão o destino que
a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 11.º

Amortização de quotas

No caso de morte ou incapacidade permanente de um dos sócios,
assiste aos sucessores do herdeiro do sócio falecido ou incapaz, o di-
reito, a ser exercido no prazo de 30 dias, sob pena de caducidade, e
posterior amortização da quota, de designarem entre si um de entre
eles que represente a quota.

ARTIGO 12.º

Exclusão de sócio

Constitui motivo de exclusão de sócio a divulgação a estranhos de
elementos referentes à vida social bem como o exercício, não auto-
rizado pela sociedade, de actividade concorrente.

ARTIGO 13.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A dissolução da sociedade exige uma deliberação aprovada por
maioria qualificada de 75% dos votos correspondentes ao capital
social.
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§ único. Em caso de dissolução são liquidatários todos os só-
cios e o activo e passivo adjudicados ao sócio que melhor pro-
posta fizer.

ARTIGO 14.º

Casos omissos

Em tudo o que for omisso, observar-se-ão as disposições da lei em
vigor e ao caso forem aplicáveis.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930952

JOSÉ FREITAS GONÇALVES, L.DA

Sede: Cruzeiros, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 909/
971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504056190; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/000605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 19 600 000$ em dinheiro e subscrito em partes
iguais pelos sócios e foi alterado o contrato, passando o artigo 3.º a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, formado por duas quotas, de 10 000 000$, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José Freitas Gonçalves e Maria Antónia
Leão Rocha Mota.

Mais declaram os outorgantes que nem por lei nem por contrato é
exigida a realização de outras entradas além das subscritas para este
aumento.

Foi depositado o contrato da sociedade na sua redacção actualiza-
da, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930880

TRANSPORTES CENTRAL DE VALE FRECHOSO, L.DA

Sede: Espindo, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 605/
930728; identificação de pessoa colectiva n.º 500288356; data da
apresentação: 000602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1999, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930871

MÓVEIS AFM, L.DA

Sede: Lagoas, Nevogilde, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 856/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503875988; data da
apresentação: 000531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1999, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930863

S. T. L. � SOCIEDADE DE TURISMO DE LOUSADA, S. A.

Sede: Casa do Carvalho, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 520/
920130; identificação de pessoa colectiva n.º 502736704; data da
apresentação: 000531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1999, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930855

CONFEITARIA MIRANDA & FERREIRA, L.DA

Sede: Agra de Baixo, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1083/
990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504456504; data da
apresentação: 000605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1999, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930910

VALINHAS, S. A.

Sede: São Jorge de Boim, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1173/
000531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/000531.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Valinhas, S. A., sendo a sua duração
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no lugar de São Jorge de Boim, da freguesia de
Boim, do concelho de Lousada.

2 � Por deliberação do conselho de administração, e sem necessi-
dade do consentimento de qualquer órgão social, a sociedade poderá,
com observância da legislação aplicável, deslocar a sua sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar,
transferir e encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação no território nacional.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis.
2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações como

sócio de responsabilidade limitada ou participações em sociedades com
objecto diferente do seu objecto principal, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
200 000 euros e divide-se em 40 000 acções com valor nominal de
5 euros cada uma.
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2 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis a requerimento e à custa dos accionistas e podem ser
tituladas ou escriturais.

3 � As acções tituladas serão representadas por títulos represen-
tativos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 e 10 000 acções, podendo os
accionistas exigir a todo o tempo, a concentração ou o desdobra-
mento desses títulos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir, quaisquer títulos negociáveis legalmen-
te permitidos, nomeadamente acções preferenciais sem voto e obri-
gações de qualquer espécie, incluindo obrigações convertíveis em ac-
ções e obrigações com direito a subscrição de acções.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, conselho de administra-
ção e fiscal único.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração e do fiscal único são designados por períodos de quatro
anos, sendo permitida a recondução, uma ou mais vezes.

3 � Contará sempre por inteiro o ano civil durante o qual for
feita a designação.

4 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que designados ou eleitos, sem dependência de qualquer outra forma-
lidade, e manter-se-ão em funções até serem designados ou eleitos os
seus substitutos.

ARTIGO 7.º

O exercício das funções dos membros dos órgãos sociais poderá ou
não ser remunerado, consoante seja deliberado em assembleia geral.

A) Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que façam prova desta qualidade nos termos do n.º 3 do
presente artigo.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Para efeitos de participação na assembleia geral, a qualidade

de accionista com direito a voto demonstra-se pela posse de pelo
menos 100 acções.

4 � Os accionistas detentores de menos de 100 acções poderão
agrupar-se por forma a perfazerem aquele número, devendo fazer-se
representar por outros accionista com direito a voto pela forma in-
dicada no artigo 9.º

5 � Os accionistas que forem pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por outros accionistas ou por pessoa a quem a
lei imperativa confira esse direito.

6 � Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa singular que para o efeito, o respectivo órgão de
administração ou direcção designe.

ARTIGO 9.º

Os mandatos para representação de accionistas gerais são, em qual-
quer caso, conferidos por simples carta, dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral com indicação expressa da assembleia geral para a
qual o mandato é válido.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral é eleita por esta, cabendo-lhe di-
rigir as reuniões a elaborar as respectivas actas e é composto por um
presidente e um secretário, que podem ser ou não accionistas.

2 � O presidente e o secretário da mesa, bem como os membros
do conselho de administração que não sejam accionistas com direito
a voto poderão, não obstante não poderem votar, intervir, apresen-
tar propostas e discutir em todos os trabalhos da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir em primeira convocação
quando se encontrarem presentes ou representadas accionistas cujas
acções representem um terço o capital social, não se contando para
este efeito as acções detidas pela própria sociedade.

2 � Em segunda convocação a assembleia geral poderá reunir e
deliberar validamente seja qual for o capital representado.

ARTIGO 12.º

B) Conselho de administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três membros, eleitos em assembleia
geral, entre os accionistas ou estranhos à sociedade, que indicará quem
será o presidente desse órgão.

2 � Para que o conselho de administração possa deliberar é neces-
sário que esteja presente a maioria absoluta dos seus membros, po-
dendo um administrador fazer-se representar nas reuniões deste ór-
gão por outro administrador.

3 � O conselho de administração reunirá de três em três meses, e
sempre que for convocado pelo respectivo presidente ou por outros
dois administradores, e ainda por convocação do fiscal único. As suas
deliberações serão tomadas à pluralidade dos votos presentes e, quan-
do o número de votos for par, o presidente terá o voto de qualidade.

4 � Os administradores estão dispensados de prestar caução a me-
nos que a lei imperativa ou deliberação dos accionistas a tal obrigue.

ARTIGO 13.º

1 � Compete ao conselho de administração o exercício da gestão
dos negócios da sociedade, para o que gozará dos mais amplos pode-
res, e a representação da sociedade perante terceiros.

2 � No exercício dos seus poderes de gestão e representação, o
conselho de administração terá poderes para, nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens;

b) Deliberar sobre a participação no capital de outras sociedades de
responsabilidade limitada, constituídas ou a constituir bem como par-
ticipar em quaisquer outras formas de associação e colaboração com
outras empresas;

c) Adquirir, alienar onerar e tomar de locação quaisquer bens imó-
veis;

d) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis nomeadamente
veículos automóveis.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) De um administrador;
b) De um procurador desde que a ele tenham sido atribuídos neces-

sários poderes.
2 � Os actos de mero expediente poderão ser praticados por qual-

quer administrador ou quaisquer procurador com poderes bastantes.

C) Fiscal único

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização dos negócios cabe a um fiscal único, podendo
por deliberação da assembleia geral ser substituídos por um conselho
fiscal.

2 � O membro efectivo que desempenha as funções de fiscal úni-
co efectivo, e um de suplente têm de ser revisores oficiais de contas
ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

Com respeito pela estatuído em disposições legais imperativas,
nomeadamente quanto a reservas obrigatórias, a assembleia geral de-
liberará livremente sobre a aplicação dos resultados distribuíveis, po-
dendo sempre, por deliberação tomada por simples maioria, aplicar
tais resultados da forma que entender mais conveniente para o inte-
resse da sociedade, sem ter que observar a atribuição mínima de lu-
cros aos accionistas prevista pelo artigo 294.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou quando a
assembleia geral o deliberar, em reunião especialmente convocada para
o efeito, por uma maioria de votos que representem pelo menos dois
terços do capital social.

ARTIGO 18.º

Os casos omissos serão regulados pela deliberação dos accionistas
devidamente tomadas e pelas disposições aplicáveis.
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CAPÍTULO V

Disposição transitória

ARTIGO 19.º

1 � Ficam desde já designados para:
a) Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Manuel Jorge Car-

valho de Oliveira, residente em Moutado dos Penedos, da freguesia
de Cristelos, do concelho de Lousada; secretário � Sónia Maria da
Silva Rubim Oliveira Valinhas, já atrás identificada.

 b) Conselho de administração: presidente � Joaquim José Valiñas
da Silva Vasconcelos; vogal � Pedro António Camacho Valinhas;
vogal � Nuno Miguel Camacho Valinhas, todos identificados como
outorgantes nesta escritura.

c) Fiscal único: efectivo � Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Câmara dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, sob o n.º 90, com sede na Rua de Sá da Bandeira,
726, 3.º, direito, da cidade do Porto, contribuinte n.º 502481641,
representada por Dr. Rui Alberto Machado de Sousa, inscrito na lista
de Revisores Oficiais de Contas, sob o n.º 668, com residência na dita
Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito, com sede na mesma Rua de
Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito; suplente � Dr. Manuel Calvão Pi-
res, Revisor Oficial de Contas inscrito sob o n.º 672, com residência
na dita Rua Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930960

F. S. M. � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S. A.

Sede: São Gonçalo, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 99/
791129; identificação de pessoa colectiva n.º 500896496; data da
apresentação: 000605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1999, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930898

F. S. M. � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S. A.

Sede: São Gonçalo, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 99/
791121; identificação de pessoa colectiva n.º 500896496; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 11/000605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais de 100 000 000$, em dinheiro e foi alterado o
contrato, passando o artigo 5.º e o n.º 1 do artigo 6.º a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social integralmente realizado é de 200 000 000$.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por 200 000 acções, nomina-
tivas ou ao portador, registadas ou não e reciprocamente convertí-
veis, com o valor nominal de 1000$ cada, podendo ser emitidos tí-
tulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 acções.

Foi depositado o contrato da sociedade na sua redacção actualiza-
da, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 05930901

PORTO � 2.A SECÇÃO

O BEM ATENDIDO � REFEIÇÕES
AO DOMICÍLIO E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 731; identificação de pessoa colectiva n.º 503712566; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 19/000504; pasta
n.º 16 234.

Certifico que, pela acta n.º 6, realizada em 15 de Junho de 1998,
foi designado gerente da sociedade em epígrafe, Joaquim António
Monteiro, divorciado, residente na Rua de Macau, 36, 1.º, direito,
frente, Vila Nova de Gaia.

É o que me cumpre certificar.

23 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10219900

SAMOMAR � INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS DE BANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 119; identificação de pessoa colectiva n.º 503074500; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000509; pasta n.º 10 214.

Certifico que, por certificado de óbito passado em 11 de Abril de
2000 pelo Consulado da Itália no Porto, cessou funções de gerente
da sociedade em epígrafe, em 11 de Fevereiro de 2000, Orvile
Venturato.

É o que me cumpre certificar.

24 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10219935

T. C. L. � TERMINAL DE CONTENTORES DE LEIXÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 441; identificação de pessoa colectiva n.º 503607886; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 2/000509; pasta
n.º 15 295.

Certifico que, pela acta n.º 7 referente à sociedade em epígrafe, foi
efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio
2000-2002. Nomeados em 30 de Março de 2000:

a) Conselho de administração: presidente � Lopo Maria de Cas-
tro Martins Feijó, casado, residente na Rua do Farol, 121, 2.º, B,
Porto; vogais � Armindo Rodrigo Vieira Leite, casado, residente na
Rua do Infante Santo, 33, 6.º, Porto, Rui de Carvalho de Araújo
Moreira, casado, residente na Avenida da Boavista, 5041, Porto, João
Pedro Gonzalez Araújo, casado, residente na Rua de Felicidade Brown,
104, Porto, e José Manuel Antunes Óscar Gonçalves Soares, casado,
residente na Travessa da Ferreira, 48, 1.º direito, Porto.

b) Conselho fiscal: presidente � Artur José Gravato da Silva Mo-
rais, casado, residente na Praça da Cidade de São Salvador, 312, 9.º,
esquerdo, Matosinhos; vogal � Luís Pedro Salomé Correia de Al-
meida, casado, residente na Rua do Crasto, 744, bloco C, 5.º, Porto;
vogal (Revisor Oficial de Contas) � Pedro Travassos e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Francisco Barbosa dos Santos, Revisor Oficial de Contas, casado, re-
sidente na Rua de Calouste Gulbenkian, 131, 3.º, hab. 4, Porto.

É o que me cumpre certificar.

24 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10219986

LEDO IMÓVEIS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 333; identificação de pessoa colectiva n.º 502221003;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: (Of.) 8, (Of.) 9 e 11/000509; pasta
n.º 18 547.
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Certifico que, pela escritura lavrada em 9 de Fevereiro de 2000, no
2.º Cartório Notarial do Porto, cessaram da função de gerentes da
sociedade em epígrafe, Maria Natália de Jesus Monteiro Ferreira
Marques e Arnaldo Teixeira Marques, por renúncia, e foi alterado o
corpo do artigo 5.º do pacto social, cuja redacção passa a ser a se-
guinte:

ARTIGO 5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, é exercida pelos sócios Maria Helena de Jesus Mon-
teiro Ferreira e José Rui Monteiro Ferreira, já designados gerentes, e
por quem mais for nomeado em assembleia geral, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar e representar a Sociedade em
todos os seus actos e contratos.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

24 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10219943

SANTOS CUNHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 934; identificação de pessoa colectiva n.º 500946426; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: (Of.) 8 e (Of.) 9/000510; pasta n.º 23 161.

Certifico que, pela escritura lavrada em 27 de Abril de 2000, no 6.º
Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da sociedade
em epígrafe, Deolinda Maria Roque da Costa Santos Cunha, por re-
núncia.

É o que me cumpre certificar.

25 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10219889

MANUEL EUSÉBIO DO PAÇO � PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 253; identificação de pessoa colectiva n.º 502900954; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
000510; pasta n.º 10 608.

Certifico que, pela acta n.º 9, realizada em 11 de Abril de 2000,
cessou da função de gerente da sociedade em epígrafe, Maria Alberti-
na da Silva Finisterra, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

26 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10219331

MONTABILE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 727; identificação de pessoa colectiva n.º 500978352; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 25/000524; pasta
n.º 7297.

Certifico que, pelas actas n.os 40, de 15 de Março de 1998 e 46 (rec-
tificação), de 22 de Março de 2000, referentes à sociedade em epí-
grafe, foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais para
o quadriénio 1999-2002. Nomeados em 22 de Março de 2000:

a) Conselho de administração: presidente � Natércia Eduarda da
Sousa e Silva, solteira, maior, residente na Rua do Bairro do Comér-
cio do Porto, 157, Porto; vogais � Luís Miguel Valentim de Olivei-
ra Moura, casado, residente na Rua de Sarmento de Beires, lote 33,
4.º esquerdo, Lisboa, e José Ferreira de Araújo Matos, casado, resi-
dente na Rua de Barros Lima, 890, 3.º, Porto.

b) Fiscal único: efectivo � Carlos Aires, Ribas Pacheco & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Cândido Avelino Ribas Pacheco, Revisor Oficial de Costas, casado,

residente na Rua Óscar da Silva, 211, 4.º, esquerdo, frente, Porto;
suplente � Carlos Hernâni Dias Aires, Revisor Oficial de Contas,
casado, residente na Avenida da Boavista, 1588, 2.º, s/295, Porto.

É o que me cumpre certificar.

25 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10220003

SDAN � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE ARTIGOS NACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 180; identificação de pessoa colectiva n.º 500243190; ins-
crição n.º 23; número e data da apresentação: 3/000517; pasta
n.º 172.

Certifico que, pela acta n.º 66 referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais para o
triénio 2000-2002. Nomeados em 29 de Março de 2000:

a) Conselho de administração: presidente � Carlos Feliciano Mar-
ques, casado; vogais � Maria da Conceição Coelho Pereira Marques,
casada, e Rita Pereira Marques, solteira, maior, todos residentes na
Quinta do Telheiro, Alcobaça.

b) Fiscal único: efectivo � A. Figueiredo Lopes & José Soutinho,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Pinto
de Almeida Soutinho, Revisor Oficial de Contas, casado, residente na
Rua de José Maria Alves, 245, Canidelo, Vila Nova de Gaia; suplen-
te � Piedade Vaz & Trigo Morais, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por Maria da Piedade Gonçalves dos Santos
Vaz, Revisor Oficial de Contas, casada, residente na Rua da Alegria,
1924, 2.º, hab. 3, Porto.

É o que me cumpre certificar.

19 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10219781

NORVENDING � MÁQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 233; identificação de pessoa colectiva n.º 504567721; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 12/000518; pasta
n.º 18 677.

Certifico que, pela escritura lavrada em 30 de Março de 2000, no
3.º Cartório Notarial do Porto, referente à sociedade em epígrafe, foi
alterado o corpo do artigo 5.º do pacto social, cuja redacção passa a
ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios;

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

2 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606576

NORVENDING � MÁQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 233; identificação de pessoa colectiva n.º 504567721; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/
000518; pasta n.º 18 677.
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Certifico que, pela acta n.º 6, realizada em 22 de Março de 2000,
cessou da função de gerente da sociedade em epígrafe, Fernando Au-
gusto Coelho Guedes de Carvalho, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

2 de Junho 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme Cer-
queira Martins. 11606584

SOTTO MAIOR & SOTTO MAIOR � INVESTIMENTO
E EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 595; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
000508; pasta n.º 22 962.

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2000, lavrada no 3.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a designação de Sotto Maior & Sotto
Maior � Investimento e Exploração Agrícola, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Júlio Brandão, 50, freguesia de Lordelo do Ouro, no Porto.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede para outro
local do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação,
onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração e gestão de bens
imobiliários, incluindo a exploração agrícola e a compra e venda de
imóveis e investimentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$) e encontra-se dividido em duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros (501 205$) cada, pertencentes, cada uma delas,
às sócias Maria Beatriz de Paiva Baptista Sotto Maior Saraiva Lima
e Maria Alexandra Sotto Maior Saraiva Lima.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas às
sócias prestações suplementares de capital até ao montante máximo
de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, fica a cargo de um ou mais gerentes
eleitos pela assembleia geral; ficam desde já nomeadas como gerentes
da sociedade as sócias Maria Beatriz de Paiva Baptista Sotto Maior
Saraiva Lima e Maria Alexandra Sotto Maior Saraiva Lima.

2 � Com excepção dos actos de mero expediente, a sociedade
vincula-se em todos os seus actos e contratos pela assinatura de dois
gerentes.

3 � Em especial, compete à gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
e) Constituir mandatários da sociedade;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo bem como comprometer-se

em árbitros.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em ac-
tos estranhos à sociedade, nomeadamente fianças, abonações, letras
de favor ou quaisquer outros de idêntica natureza.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios.

2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre o direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo.

ARTIGO 8.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 dada em

penhor sem consentimento prévio da sociedade;
c) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
d) Quando a quota tenha sido transmitida sem prévio consenti-

mento da sociedade;
e) Tendo a sociedade direito a amortizar a quota pode, em alterna-

tiva, fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.
2 � A contrapartida da amortização ou aquisição nos casos pre-

vistos no número anterior é a do valor da quota calculada em função
do último balanço.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos da sociedade serão aplicados da seguinte for-
ma:

a) 5% para a reserva legal enquanto esta não se achar consti-
tuída ou sempre que for preciso reintegrá-la;

b) Ao remanescente, se o houver, será data a aplicação que os sócios
deliberarem em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

É permitida a representação dos sócios nas assembleias gerais por
pessoas estranhas à sociedade mediante simples carta.

ARTIGO 11.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social realizado e depositado, a fim de custear as despesas de cons-
tituição 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10219439

LABORATÓRIOS INDEPENDENTES � ANÁLISES
FÍSICO-QUÍMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 596; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
000508; pasta n.º 22 963.

Certifico que, por escritura de 24 de Março de 2000, lavrada no
Cartório Notarial da Maia, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Laboratórios Independentes � Análi-
ses Físico-Químicas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Anselmo Brancaamp, 299, freguesia
do Bonfim, concelho do Porto.

2 � A gerência poderá, por simples deliberação, transferir a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderá instalar e encerrar sucursais e outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a actividade de análises físi-
co-químicas, consultadoria, formação profissional, peritagens e repre-
sentações.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
16 036 euros, dividido em duas quotas, uma, no valor de 15 234 eu-
ros, pertencente ao sócio Alberto Paulo de Melo Ferreira e outra, no
valor de 802 euros, pertencente ao sócio Manuel Ribeiro.
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ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, quer a título gratuito, quer a título oneroso e
sua necessária divisão, fica dependente do consentimento da socie-
dade prestada em assembleia geral.

2 � Nas cessões de quotas a favor de estranhos à sociedade, é atri-
buído aos sócios o direito de preferência na sua aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta aos sócios, Alberto Paulo de Melo Fer-
reira e Manuel Ribeiro, os quais ficam desde já nomeados gerentes.

2 � A gerência pode nomear procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos e contratos, sendo os mandatos dos
procuradores livremente revogáveis.

ARTIGO 7.º

1 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
de um gerente.

2 � Contudo, para obrigar a sociedade em actos e contratos que
envolvam obrigações para a sociedade de valor superior a 5000 euros
são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, amor-
tizar a quota de qualquer dos sócios nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por interdição ou inabilitação do respectivo titular;

c) No caso de a quota ter sido penhorada, arrestada, arrolada, ou
por algum modo envolvida em qualquer processo judicial que não seja
o de inventário ou quando estiver para se proceder à sua arrematação
ou venda judicial;

d) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens
de qualquer sócio, a respectiva quota não lhe fique inteiramente adju-
dicada;

e) Quando, qualquer sócio der em penhor a sua quota ou, por qual-
quer forma a obrigar sem autorização da sociedade.

2 � A amortização de quotas terá como contrapartida o valor
resultante de um balanço especialmente efectuado para o efeito.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares, por acordo unâni-
me dos sócios, nas condições a estabelecer em assembleia geral, até
ao montante máximo de 20 000 euros, com o limite individual de
5000 euros.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais são convocadas por qualquer dos gerentes por
meio de carta ou postal registado, expedidos com antecedência míni-
ma de 15 dias.

Está conforme.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10219447
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