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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Instituto para a Conservação e Exploração

da Rede Rodoviária

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Instituto para a Conservação e
Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sito na Rua de João de
Ruão, 12, 11.º, 3000-229 Coimbra, Portugal (telefone: 239853500;
telefax: 239853541).

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

3 � a) Local de execução da obra � distrito de Setúbal.
b) Designação da empreitada � conservação corrente por con-

trato no distrito de Setúbal � área metropolitana.
c) Natureza, extensão dos trabalhos e características gerais da

obra:

Extensão � conservação corrente em 446 km;
A obra consiste essencialmente em trabalhos de ceifa de ervas,

remendagem de bases, conservação de bermas e valetas,
limpeza de instalações e órgãos de drenagem, tapagem de
covas, conservação da camada de desgaste, conservação de
sinalização vertical e horizontal e de guardas de segurança e
ainda manutenção da limpeza do IC 20, IC 21, IC 32 e EN
10;

O custo provável do concurso é de PTE 965 000 000
(4 813 399,71 euros), com exclusão do imposto sobre o va-
lor acrescentado.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da
empreitada posta a concurso é de 1095 dias, nele estando incluídos
os dias de descanso semanal e feriados.

5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e os
documentos complementares devem ser pedidos ao Instituto para a
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, piso 1, sala 1.64,
Praça da Portagem, 2800 Almada (telefone: 212947187; faxes:
212947450 e 212947797), onde se encontram patentes, para
consulta, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Podem fazer esse pedido até 23 dias a contar do dia seguinte ao
da publicação deste anúncio no Diário da República.

Estes elementos estão também patentes na Direcção de Estradas
do Distrito de Setúbal, Estrada do Alentejo, 44, apartado 305,
2900 Setúbal.

b) Pagamento � o custo do processo de concurso é de PTE
193 000 (962,68 euros), IVA incluído à taxa de 17%, a pagar em
dinheiro ou por cheque visado passado a favor do ICERR �
Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária.

6 � a) Data e hora limite para apresentação das propostas �
as propostas podem ser entregues até às 12 horas do dia 19 de
Outubro de 2000.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as
propostas � as propostas podem ser entregues, contra recibo,
ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção,
para o ICERR � Instituto para a Conservação e Exploração da
Rede Rodoviária, piso 1, sala 1.64, Praça da Portagem,
2800 Almada.

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 reclamação na hipótese de a entrada
da mesma se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.

c) Idioma do concurso � as propostas são obrigatoriamente
redigidas na língua portuguesa. Os documentos que as acompa-
nham deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou, se pela
sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra
língua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de tradução de-
vidamente legalizada, em relação à qual declare aceitar a sua
prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respecti-
vos originais.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � ao acto público do concurso poderá assistir qualquer
interessado, mas nele só poderão intervir as pessoas devidamente
credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.

b) Data, hora e local � o acto público do concurso terá lugar
no dia 20 de Outubro de 2000, pelas 10 horas, no auditório do
novo edifício, piso 4, Praça da Portagem, 2800 Almada, Portu-
gal.

8 � Cauções e garantias � não é exigida qualquer caução ou
garantia para apresentação de candidaturas ao concurso.

Nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, o concorrente a quem for adjudicada a em-
preitada prestará, nessa altura, uma caução no valor de 5% do
preço total do respectivo contrato, com a qual garantirá o exac-
to e pontual cumprimento das obrigações que assume com a
celebração do contrato de empreitada e eventuais contratos
adicionais.

9 � Tipo de empreitada e modalidades de financiamento e de
pagamento:

9.1 � O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9.2 � Os trabalhos serão pagos à medição, nos termos do ar-
tigo 21.º do mesmo diploma legal e nas condições indicadas no
caderno de encargos. O financiamento terá como fonte o Orça-
mento do Estado Português e os encargos serão satisfeitos na
conta da dotação de Investimentos do Plano consignada ao
ICERR � Instituto para a Conservação e Exploração da Rede
Rodoviária.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � de
acordo com o preceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, podem concorrer agrupamentos de empresas,
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associ-
ação, desde que todas as empresas desse agrupamento satisfa-
çam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de
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empreiteiro de obras públicas e declarem a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio ex-
terno em regime de responsabilidade solidária, devendo o concor-
rente, neste caso, indicar desde logo quem é o líder do consórcio.

11 � a) Condições mínimas � para os concorrentes estabeleci-
dos em Portugal, nos termos estabelecidos no artigo 69.º do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e das Portarias n.os 412-
-G/99, de 4 de Junho, e 412-I/99, 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 corresponden-
te ao valor da sua proposta;

8.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializados que
lhes digam respeito, nos termos do programa do con-
curso.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas devem apresentar certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos
no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes do espaço económico europeu não detentores de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, nos termos do disposto no artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como aqueles a que se refere a
alínea d) do artigo 54.º do mesmo diploma legal, devem apresentar
os documentos indicados no n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Condições de carácter técnico e económico � os concorren-
tes deverão apresentar documentos que permitam apreciar a sua
aptidão para a boa execução da obra no que respeita às condições
mínimas de carácter técnico e económico, igualmente relacionadas
no programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas são válidas
por um período de 66 dias úteis a contar da data indicada no n.º 7,
alínea b).

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à
proposta mais vantajosa, determinando-se esta atendendo a cri-
térios de adjudicação que, em síntese, são os seguintes: preço,
experiência em trabalhos no âmbito da rede rodoviária nacional
dos países da União Europeia, com relevo nos da área da con-
servação e, dentro desta, preferencialmente em obras do mesmo
tipo da presente empreitada, garantia de boa execução e valor
técnico e equipamento que responda às exigências do caderno
de encargos. Os factores de ponderação a atribuir serão os
seguintes:

a) Preço � 50%;
b) Experiência em trabalhos no âmbito da rede rodoviária

nacional dos países da União Europeia, com relevo nos da
área da conservação e, dentro desta, preferencialmente em
obras do mesmo tipo da presente empreitada � 30%;

c) Garantia de boa execução e valor técnico:

Concepção, organização e metodologia de acção (plano de
trabalhos) � 10%;

Capacidade técnica, tipo e número de pessoal � 5%;

d) Equipamento que responda às exigências do caderno de
encargos � 5%.

14 � Proposta com variante ao projecto � não é admitida a
apresentação pelos concorrentes de variantes ao projecto ou a parte
dele.

15 � Outras informações � nada a assinalar.
16 � Data de publicação do anúncio de pré-informação no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias � não foi publicado
anúncio de pré-informação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

17 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias � o anúncio é enviado para publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias no dia 8 de Agosto
de 2000.

7 de Agosto de 2000. � O Administrador, Luís Pinelo.
04-2-015 056

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Instituto para a Conservação e
Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sito na Rua de João de
Ruão, 12, 11.º, 3000-229 Coimbra, Portugal (telefone: 239853500;
telefax: 239853541).

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

3 � a) Local de execução da obra � distrito de Setúbal.
b) Designação da empreitada � conservação corrente por con-

trato no distrito de Setúbal � Alentejo.
c) Natureza, extensão dos trabalhos e características gerais da

obra:

Extensão � conservação corrente em 575 km;
A obra consiste essencialmente em trabalhos de ceifa de

ervas, remendagem de bases, conservação de bermas e
valetas, limpeza de instalações e órgãos de drenagem,
tapagem de covas, conservação da camada de desgaste,
conservação de sinalização vertical e horizontal e de guar-
das de segurança;

O custo provável do concurso é de PTE 1 200 000 000
(5 985 574,77 euros), com exclusão do imposto sobre o va-
lor acrescentado.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da
empreitada posta a concurso é de 1095 dias, nele estando incluídos
os dias de descanso semanal e feriados.

5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e os
documentos complementares devem ser pedidos ao Instituto para a
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, piso 1, sala 1.64,
Praça da Portagem, 2800 Almada (telefone: 212947187; faxes:
212947450 e 212947797), onde se encontram patentes, para
consulta, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Podem fazer esse pedido até 23 dias a contar do dia seguinte ao
da publicação deste anúncio no Diário da República.

Estes elementos estão também patentes na Direcção de Estradas
do Distrito de Setúbal, Estrada do Alentejo, 44, apartado 305,
2900 Setúbal.

b) Pagamento � o custo do processo de concurso é de PTE
240 000 (1197,11 euros), IVA incluído à taxa de 17%, a pagar
em dinheiro ou por cheque visado passado a favor do ICERR �
Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária.

6 � a) Data e hora limite para apresentação das propostas � as
propostas podem ser entregues até às 12 horas do dia 23 de Outubro
de 2000.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as
propostas � as propostas podem ser entregues, contra recibo, ou
enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para o
ICERR � Instituto para a Conservação e Exploração da Rede
Rodoviária, piso 1, sala 1.64, Praça da Portagem, 2800 Almada.

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 reclamação na hipótese de a entrada
da mesma se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.

c) Idioma do concurso � as propostas são obrigatoriamente redi-
gidas na língua portuguesa. Os documentos que as acompanham
deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou se, pela sua própria
natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, deve o
concorrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente legali-
zada, em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos
e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � ao acto público do concurso poderá assistir qualquer
interessado, mas nele só poderão intervir as pessoas devidamente
credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.

b) Data, hora e local � o acto público do concurso terá
lugar no dia 24 de Outubro de 2000, pelas 10 horas, no audi-
tório do novo edifício, piso 4, Praça da Portagem, 2800 Al-
mada, Portugal.

8 � Cauções e garantias � não é exigida qualquer caução ou
garantia para apresentação de candidaturas ao concurso.

Nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, o concorrente a quem for adjudicada a empreitada
prestará, nessa altura, uma caução no valor de 5% do preço total
do respectivo contrato, com a qual garantirá o exacto e pontual
cumprimento das obrigações que assume com a celebração do
contrato de empreitada e eventuais contratos adicionais.
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9 � Tipo de empreitada e modalidades de financiamento e de
pagamento:

9.1 � O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9.2 � Os trabalhos serão pagos à medição, nos termos do ar-
tigo 21.º do mesmo diploma legal e nas condições indicadas no
caderno de encargos. O financiamento terá como fonte o Orça-
mento do Estado Português e os encargos serão satisfeitos na
conta da dotação de Investimentos do Plano consignada ao
ICERR � Instituto para a Conservação e Exploração da Rede
Rodoviária.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � de acordo
com o preceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas
as empresas desse agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas
e declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade ou em consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária, devendo o concorrente, neste caso, indicar desde logo quem
é o líder do consórcio.

11 � a) Condições mínimas � para os concorrentes estabeleci-
dos em Portugal, nos termos estabelecidos no artigo 69.º do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e das Portarias n.os 412-
-G/99, de 4 de Junho, e 412-I/99, 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 corresponden-
te ao valor da sua proposta;

8.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializados que
lhes digam respeito, nos termos do programa do con-
curso.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas devem apresentar certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos
no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes do espaço económico europeu não detentores de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, nos termos do disposto no artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como aqueles a que se refere a
alínea d) do artigo 54.º do mesmo diploma legal, devem apresentar
os documentos indicados no n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Condições de carácter técnico e económico � os concorren-
tes deverão apresentar documentos que permitam apreciar a sua
aptidão para a boa execução da obra no que respeita às condições
mínimas de carácter técnico e económico, igualmente relacionados
no programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas são válidas
por um período de 66 dias úteis a contar da data indicada no n.º 7,
alínea b).

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à proposta
mais vantajosa, determinando-se esta atendendo a critérios de
adjudicação que, em síntese, são os seguintes: preço, experiência em
trabalhos no âmbito da rede rodoviária nacional dos países da União
Europeia, com relevo nos da área da conservação e, dentro desta,
preferencialmente em obras do mesmo tipo da presente empreitada,
garantia de boa execução e valor técnico e equipamento que responda
às exigências do caderno de encargos. Os factores de ponderação a
atribuir serão os seguintes:

a) Preço � 50%;
b) Experiência em trabalhos no âmbito da rede rodoviária

nacional dos países da União Europeia, com relevo nos da
área da conservação, e dentro desta, preferencialmente em
obras do mesmo tipo da presente empreitada � 30%;

c) Garantia de boa execução e valor técnico:

Concepção, organização e metodologia de acção (plano de
trabalhos) � 10%;

Capacidade técnica, tipo e número de pessoal � 5%;

d) Equipamento que responda às exigências do caderno de
encargos � 5%.

14 � Proposta com variante ao projecto � não é admitida a
apresentação pelos concorrentes de variantes ao projecto ou a parte
dele.

15 � Outras informações � nada a assinalar.
16 � Data de publicação do anúncio de pré-informação no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias � não foi publicado
anúncio de pré-informação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

17 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias � o anúncio é enviado para publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias no dia 8 de Agosto
de 2000.

7 de Agosto de 2000. � O Administrador, Luís Pinelo.
04-2-015 057

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Instituto para a Conservação e
Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sito na Rua de João de
Ruão, 12, 11.º, 3000-229 Coimbra, Portugal (telefone: 239853500;
telefax: 239853541).

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

3 � a) Local de execução da obra � distrito de Leiria.
b) Designação da empreitada � conservação corrente por con-

trato no distrito de Setúbal � Zona Sul.
c) Natureza, extensão dos trabalhos e características gerais da

obra:

Extensão � conservação corrente em 285 km;
A obra consiste essencialmente em trabalhos de ceifa de

ervas, remendagem de bases, conservação de bermas e
valetas, limpeza de instalações e órgãos de drenagem,
tapagem de covas, conservação da camada de desgaste,
conservação de sinalização vertical e horizontal e de guar-
das de segurança;

O custo provável do concurso é de PTE 564 000 000
(2 813 220,14 euros), com exclusão do imposto sobre o valor
acrescentado.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da
empreitada posta a concurso é de 1095 dias, nele estando incluídos
os dias de descanso semanal e feriados.

5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e os
documentos complementares devem ser pedidos ao Instituto para a
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, piso 1, sala 1.64,
Praça da Portagem, 2800 Almada (telefone: 212947187; faxes:
212947450 e 212947797), onde se encontram patentes, para
consulta, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Podem fazer esse pedido até 23 dias a contar do dia seguinte ao
da publicação deste anúncio no Diário da República.

Estes elementos estão também patentes na Direcção de Estra-
das do Distrito de Leiria, Largo do Dr. Manuel de Arriaga, 2,
2400 Leiria.

b) Pagamento � o custo do processo de concurso é de PTE
113 000 (563,64 euros), IVA incluído à taxa de 17%, a pagar em
dinheiro ou por cheque visado passado a favor do ICERR �
Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária.

6 � a) Data e hora limite para apresentação das propostas � as
propostas podem ser entregues até às 12 horas do dia 25 de Setembro
de 2000.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as
propostas � as propostas podem ser entregues, contra recibo,
ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção,
para o ICERR � Instituto para a Conservação e Exploração da
Rede Rodoviária, piso 1, sala 1.64, Praça da Portagem,
2800 Almada.

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 reclamação na hipótese de a entrada
da mesma se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.

c) Idioma do concurso � as propostas são obrigatoriamente
redigidas na língua portuguesa. Os documentos que as acompa-
nham deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou se, pela sua
própria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua,
deve o concorrente fazê-los acompanhar de tradução devidamen-
te legalizada, em relação à qual declare aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.
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7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � ao acto público do concurso poderá assistir qualquer
interessado, mas nele só poderão intervir as pessoas devidamente
credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.

b) Data, hora e local � o acto público do concurso terá lugar
no dia 26 de Setembro de 2000, pelas 10 horas, no auditório do
novo edifício, piso 4, Praça da Portagem, 2800 Almada, Portu-
gal.

8 � Cauções e garantias � não é exigida qualquer caução ou
garantia para apresentação de candidaturas ao concurso.

Nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, o concorrente a quem for adjudicada a empreitada
prestará, nessa altura, uma caução no valor de 5% do preço total do
respectivo contrato, com a qual garantirá o exacto e pontual
cumprimento das obrigações que assume com a celebração do contrato
de empreitada e eventuais contratos adicionais.

9 � Tipo de empreitada e modalidades de financiamento e de
pagamento:

9.1 � O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9.2 � Os trabalhos serão pagos à medição, nos termos do ar-
tigo 21.º do mesmo diploma legal e nas condições indicadas no
caderno de encargos. O financiamento terá como fonte o Orça-
mento do Estado Português e os encargos serão satisfeitos na
conta da dotação de Investimentos do Plano consignada ao
ICERR � Instituto para a Conservação e Exploração da Rede
Rodoviária.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � de acordo
com o preceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas
as empresas desse agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas
e declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade ou em consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária, devendo o concorrente, neste caso, indicar desde logo quem
é o líder do consórcio.

11 � a) Condições mínimas � para os concorrentes estabeleci-
dos em Portugal, nos termos estabelecidos no artigo 69.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e das Portarias n.os 412-
-G/99, de 4 de Junho, e 412-I/99, 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 corresponden-
te ao valor da sua proposta;

8.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhes digam
respeito, nos termos do programa do concurso.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas devem apresentar 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 Mar-
ço.

Os concorrentes do espaço económico europeu não detentores de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, nos termos do disposto no artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como aqueles a que se refere a
alínea d) do artigo 54.º do mesmo diploma legal, devem apresentar
os documentos indicados no n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Condições de carácter técnico e económico � os concorren-
tes deverão apresentar documentos que permitam apreciar a sua
aptidão para a boa execução da obra no que respeita às condições
mínimas de carácter técnico e económico, igualmente relacionadas
no programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas são válidas
por um período de 66 dias úteis a contar da data indicada no n.º 7,
alínea b).

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à
proposta mais vantajosa, determinando-se esta atendendo a cri-
térios de adjudicação que, em síntese, são os seguintes: preço,
experiência em trabalhos no âmbito da rede rodoviária nacional
dos países da União Europeia, com relevo nos da área da con-
servação e, dentro desta, preferencialmente em obras do mesmo

tipo da presente empreitada, garantia de boa execução e valor
técnico e equipamento que responda às exigências do caderno
de encargos. Os factores de ponderação a atribuir serão os
seguintes:

a) Preço � 50%;
b) Experiência em trabalhos no âmbito da rede rodoviária

nacional dos países da União Europeia, com relevo nos da
área da conservação e, dentro desta, preferencialmente em
obras do mesmo tipo da presente empreitada � 30%;

c) Garantia de boa execução e valor técnico:

Concepção, organização e metodologia de acção (plano de
trabalhos) � 10%;

Capacidade técnica, tipo e número de pessoal � 5%;

d) Equipamento que responda às exigências do caderno de
encargos � 5%.

14 � Proposta com variante ao projecto � não é admitida a
apresentação pelos concorrentes de variantes ao projecto ou a parte
dele.

15 � Outras informações � nada a assinalar.
16 � Data de publicação do anúncio de pré-informação no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias � não foi publicado
anúncio de pré-informação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

17 � Data de envio para publicação no Diário da República �
o anúncio é enviado para publicação no Diário da República no dia
8 de Agosto de 2000.

7 de Agosto de 2000. � O Administrador, Luís Pinelo.
04-2-015 058

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Instituto para a Conservação e
Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sito na Rua de João de
Ruão, 12, 11.º, 3000-229 Coimbra, Portugal (telefone: 239853500;
telefax: 239853541).

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

3 � a) Local de execução da obra � distrito de Leiria.
b) Designação da empreitada � conservação corrente por con-

trato no distrito de Leiria � Zona Norte.
c) Natureza, extensão dos trabalhos e características gerais da

obra:

Extensão � conservação corrente em 430 km;
A obra consiste essencialmente em trabalhos de ceifa de

ervas, remendagem de bases, conservação de bermas e
valetas, limpeza de instalações e órgãos de drenagem,
tapagem de covas, conservação da camada de desgaste,
conservação de sinalização vertical e horizontal e de guar-
das de segurança e ainda manutenção da limpeza do IC 2,
IC 3 e IC 8;

O custo provável do concurso é de PTE 974 000 000
(4 858 291,52 euros), com exclusão do imposto sobre o va-
lor acrescentado.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da
empreitada posta a concurso é de 1095 dias, nele estando incluídos
os dias de descanso semanal e feriados.

5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e os
documentos complementares devem ser pedidos ao Instituto para a
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, piso 1, sala 1.64,
Praça da Portagem, 2800 Almada (telefone: 212947187; faxes:
212947450 e 212947797), onde se encontram patentes, para
consulta, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Podem fazer esse pedido até 23 dias a contar do dia seguinte ao
da publicação deste anúncio no Diário da República.

Estes elementos estão também patentes na Direcção de Estradas
do Distrito de Leiria, Largo do Dr. Manuel de Arriaga, 2, 2400 Leiria.

b) Pagamento � o custo do processo de concurso é de PTE
195 000 (972,66 euros), IVA incluído à taxa de 17%, a pagar em
dinheiro ou por cheque visado passado a favor do ICERR � Instituto
para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária.

6 � a) Data e hora limite para apresentação das propostas �
as propostas podem ser entregues até às 12 horas do dia 16 de
Outubro de 2000.
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b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as
propostas � as propostas podem ser entregues, contra recibo, ou
enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para o
ICERR � Instituto para a Conservação e Exploração da Rede
Rodoviária, piso 1, sala 1.64, Praça da Portagem, 2800 Almada.

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 reclamação na hipótese de a entrada
da mesma se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.

c) Idioma do concurso � as propostas são obrigatoriamente
redigidas na língua portuguesa. Os documentos que as acompanham
deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou, se pela sua própria
natureza ou origem estiverem redigidos noutra língua, deve o
concorrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente
legalizada, em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para
todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � ao acto público do concurso poderá assistir qualquer
interessado, mas nele só poderão intervir as pessoas devidamente
credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.

b) Data, hora e local � o acto público do concurso terá lugar
no dia 17 de Outubro de 2000, pelas 10 horas, no auditório do
novo edifício, piso 4, Praça da Portagem, 2800 Almada, Portu-
gal.

8 � Cauções e garantias � não é exigida qualquer caução ou
garantia para apresentação de candidaturas ao concurso.

Nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, o concorrente a quem for adjudicada a empreitada
prestará, nessa altura, uma caução no valor de 5% do preço total do
respectivo contrato, com a qual garantirá o exacto e pontual
cumprimento das obrigações que assume com a celebração do contrato
de empreitada e eventuais contratos adicionais.

9 � Tipo de empreitada e modalidades de financiamento e de
pagamento:

9.1 � O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9.2 � Os trabalhos serão pagos à medição, nos termos do ar-
tigo 21.º do mesmo diploma legal e nas condições indicadas no
caderno de encargos. O financiamento terá como fonte o Orça-
mento do Estado Português e os encargos serão satisfeitos na
conta da dotação de Investimentos do Plano consignada ao
ICERR � Instituto para a Conservação e Exploração da Rede
Rodoviária.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � de acordo
com o preceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas
as empresas desse agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas
e declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade ou em consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária, devendo o concorrente, neste caso, indicar desde logo quem
é o líder do consórcio.

11 � a) Condições mínimas � para os concorrentes estabeleci-
dos em Portugal, nos termos estabelecidos no artigo 69.º do Decre-
to Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e das Portarias n.os 412-
-G/99, de 4 de Junho, e 412-I/99, 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 corresponden-
te ao valor da sua proposta;

8.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializados que
lhes digam respeito, nos termos do programa do con-
curso.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas devem apresentar 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 Mar-
ço.

Os concorrentes do espaço económico europeu não detentores
de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovados, nos termos do disposto no artigo 68.º

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como aqueles a
que se refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo diploma legal,
devem apresentar os documentos indicados no n.º 1 do artigo 67.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Condições de carácter técnico e económico � os concorren-
tes deverão apresentar documentos que permitam apreciar a sua
aptidão para a boa execução da obra no que respeita às condições
mínimas de carácter técnico e económico, igualmente relacionados
no programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas são válidas
por um período de 66 dias úteis a contar da data indicada no n.º 7,
alínea b).

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à proposta
mais vantajosa, determinando-se esta atendendo a critérios de
adjudicação que, em síntese, são os seguintes: preço, experiência em
trabalhos no âmbito da rede rodoviária nacional dos países da União
Europeia, com relevo nos da área da conservação e, dentro desta,
preferencialmente em obras do mesmo tipo da presente empreitada,
garantia de boa execução e valor técnico e equipamento que responda
às exigências do caderno de encargos. Os factores de ponderação a
atribuir serão os seguintes:

a) Preço � 50%;
b) Experiência em trabalhos no âmbito da rede rodoviária

nacional dos países da União Europeia, com relevo nos da
área da conservação, e, dentro desta, preferencialmente em
obras do mesmo tipo da presente empreitada � 30%;

c) Garantia de boa execução e valor técnico:

Concepção, organização e metodologia de acção (plano de
trabalhos) � 10%;

Capacidade técnica, tipo e número de pessoal � 5%;

d) Equipamento que responda às exigências do caderno de
encargos � 5%.

14 � Proposta com variante ao projecto � não é admitida a
apresentação pelos concorrentes de variantes ao projecto ou a parte
dele.

15 � Outras informações � nada a assinalar.
16 � Data de publicação do anúncio de pré-informação no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias � não foi publicado
anúncio de pré-informação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

17 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias � o anúncio é enviado para publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias no dia 8 de Agosto
de 2000.

7 de Agosto de 2000. � O Administrador, Luís Pinelo.
04-2-015 059

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada:
EN 222 � beneficiação entre São João da Pesqueira
(quilómetro 172 + 250) e Senhora da Estrada (quilóme-
tro 178 + 550).

1 � Nome e endereço do dono da obra � Instituto para a Con-
servação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sito na Rua de
João de Ruão, 12, 11.º, 3000-229 Coimbra, Portugal (telefone:
239853500; telefax: 239853541).

2 � Modalidade do concurso � público, a efectuar nos termos
definidos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Local de execução, designação da empreitada, natureza e
extensão dos trabalhos e sua descrição com referência à Classifica-
ção Estatística de Produtos por Actividade, preço base do concurso,
lotes e finalidade do contrato:

a) Local de execução � a empreitada decorre no concelho de
São João da Pesqueira, distrito de Viseu;

b) Designação da empreitada � EN 222 � beneficiação entre
São João da Pesqueira (quilómetro 172 + 250) e Senhora da
Estrada (quilómetro 178 + 550):

Natureza dos trabalhos � realização de todos os traba-
lhos inerentes à rectificação do traçado e ao alarga-
mento da plataforma, compreendendo terraplenagens,
drenagem, pavimentação com misturas betuminosas a
quente, obras acessórias, equipamento de sinalização
e segurança e os trabalhos preparatórios, complemen-
tares ou acessórios, requeridos pelas obras que inte-
gram a empreitada;
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Extensão dos trabalhos � estes trabalhos são executados
ao longo de 6,300 km de extensão;

Referência à classificação estatística � estes trabalhos
estão referidos nas classes 45.21 e 45.23 da Classifica-
ção Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que
se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho,
de 29 de Outubro de 1993;

Custo provável do concurso � o custo provável do
concurso é de PTE 500 000 000, com exclusão do
IVA;

c) Lotes � a obra não está dividida em lotes, devendo as
propostas a apresentar referir-se à totalidade dos trabalhos
discriminados no resumo geral de medições;

d) Finalidade do contrato � o contrato a celebrar não inclui a
elaboração de projectos.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra
é de 420 dias a contar da data de consignação da empreitada, nele
estando incluídos os dias de descanso semanal.

5 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso encontra-se patente na sede da
entidade indicada no n.º 1 e na Direcção de Estradas do
Distrito de Viseu, sita na Calçada de São Mateus, 3500-
-192 Viseu, Portugal (telefone: 232430600; telefax:
232429756), onde poderá ser examinado pelos interessados
nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a data de publica-
ção do presente anúncio no Diário da República até ao dia
e hora do acto público do concurso.

      As cópias do processo de concurso poderão ser solicitados
por ofício ou telefax endereçados à Direcção de Estradas do
Distrito de Viseu, sita na morada indicada na alínea a) deste
n.º 5, até ao 10.º dia útil após publicação deste anúncio no
Diário da República;

b) O custo do processo de concurso é de PTE 117 000, inclu-
indo o IVA, a pagar em dinheiro ou cheque visado passado a
favor do ICERR.

6 � Data, local e modo de apresentação das propostas:

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas e
30 minutos do 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao
da data de publicação do presente anúncio no Diário da
República, após o qual não poderão ser consideradas;

b) As propostas deverão ser entregues em mão, contra reci-
bo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção, para a Direcção de Estradas do Distrito de Vi-
seu, sita na morada indicada na alínea a) do n.º 5 deste
anúncio.

      Se o envio da proposta for feito pelo correio, o con-
corrente será o único responsável pelos atrasos que por-
ventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer
reclamação na hipótese de a entrada da mesma se veri-
ficar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham são
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa e, quan-
do os documentos, pela sua própria natureza ou origem,
estiverem redigidos noutra língua deve o concorrente fazê-
-los acompanhar de tradução devidamente legalizada, em
relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para to-
dos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Abertura das propostas:

a) Poderão assistir ao acto público do concurso todas as pesso-
as interessadas e intervir os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devidamente credenciados.

       Em caso de consórcio ou associação de empresas, deverá
intervir no acto público do concurso apenas um represen-
tante, devidamente credenciado por todas as empresas do
consórcio ou associação;

b) O acto público de abertura do concurso terá lugar às 15 ho-
ras do dia útil imediato à data limite fixada para apresenta-
ção das propostas, na Direcção de Estradas do Distrito de
Viseu, sita na morada indicada na alínea a) do n.º 5 deste
anúncio.

8 � Cauções e garantias exigidas � nos termos do n.º 1 do
artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o concor-

rente a quem for adjudicada a empreitada prestará nessa altura
uma caução no valor de 5% do preço total do respectivo contra-
to, com a qual garantirá o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato de emprei-
tada e eventuais contratos adicionais.

9 � Tipo de empreitada, modalidade de financiamento e de
pagamento � nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, o tipo de empreitada é por série de preços e, de
acordo com o preceituado no artigo 21.º deste decreto-lei, os traba-
lhos serão facturados mensalmente com base na medição dos trabalhos
realizados.

O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Portu-
guês, sendo os encargos satisfeitos por conta da dotação do Plano
de Investimentos consignado ao Instituto para a Conservação e
Exploração da Rede Rodoviária (ICERR).

10 � Modalidade jurídica de associação � de acordo com o
preceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que todas as empresas desse agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras públicas e declarem a intenção de se consti-
tuírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, devendo o
concorrente, neste caso, indicar desde logo quem é o líder do
consórcio.

11 � Condições mínimas:

a) Nos termos do preceituado no artigo 69.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes estabelecidos em
Portugal deverão apresentar o certificado de classificação de
empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI), e só
serão admitidos quando aqueles certificados contenham as
seguintes autorizações:

1.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da proposta;

2.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos especializados que lhes
digam respeito;

b) Nos termos do preceituado no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes não detentores
de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas devem apresentar o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a
concurso.

       Os concorrentes do espaço económico europeu não de-
tentores de certificado de classificação de empreiteiros de
obras públicas, ou que não apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como
aqueles a que se refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo
diploma legal, devem apresentar os documentos indicados no
n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço;

c) Os concorrentes deverão apresentar documentos que per-
mitam apreciar a sua aptidão para a boa execução da obra
no que respeita às condições mínimas de carácter econó-
mico, igualmente relacionados com o programa de con-
curso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas e res-
pectivas condições consideram-se válidas pelo prazo mínimo de
90 dias contados da data do acto público do concurso. Se os con-
correntes nada requererem em contrário dentro dos 8 dias seguin-
tes ao termo deste prazo, considerar-se-á o mesmo prorrogado
por mais 44 dias.

13 � O critério no qual se baseará a apreciação das propostas e
a consequente adjudicação é o da proposta economicamente mais
vantajosa, de acordo com os seguintes factores e respectiva ponde-
ração:

Mérito técnico da proposta e metodologia de execução dos tra-
balhos (50%);

Preço (45%);
Garantia do cumprimento do prazo de execução e da obtenção

da qualidade (5%).

14 � Propostas condicionadas e propostas variantes � não são
admitidas propostas condicionadas nem propostas variantes ao
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projecto posto a concurso ou a parte dele, excepto no que se refere
ao prazo de execução.

15 � Os prazos referidos nos números anteriores são contados
nos termos do preceituado no artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 4 de Agosto de 2000.

17 � A recepção deste anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., ocorreu em 8 de Agosto de 2000.

3 de Agosto de 2000. � O Director de Estradas de Viseu, Alfredo
Rodrigues Amaral. 10-2-118 575

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direcção-Geral de Infra-Estruturas

Direcção de Serviços de Infra-Estruturas e Comunicações

Anúncio

Concurso público n.º 4/2000

1 � O Ministério da Defesa Nacional (MDN), Direcção-Geral de
Infra-Estruturas, Direcção de Serviços de Infra-Estruturas e
Comunicações (DSIEC), Avenida da Ilha da Madeira, 1, edifício do
Ministério da Defesa Nacional, 1400-204 Lisboa [telefone:
213010001 (ext. 4487); fax: 3013419], promove um concurso
público com a classificação de «NATO Restricted».

2 � Modalidade do concurso � público, por preço global, nos
termos do artigo 9.º e n.º 2 do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da empreitada � Comando Operacio-
nal da Força Aérea, Monsanto, Lisboa.

b) Designação da empreitada � SICCAP � Monsanto � subs-
tituição do halon nos sistemas automáticos de extinção de
incêndios.

c) Preço base do concurso � 45 000 000$, sem IVA.
d) Natureza, extensão dos trabalhos e sua descrição, com refe-

rência à Classificação Estatística de Produtos por Actividade
(CPA), a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro de 1993, alterado pelo Regulamento
(CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998, e carac-
terísticas gerais da obra � desmantelamento dos sistemas exis-
tentes de combate a incêndios por halon e sua substituição por
sistemas utilizando inergen, incluindo as adequações necessárias
no sistema de alarme de incêndios. Categoria 45.34.3, subcatego-
ria 45.34.32; designação: «Outros trabalhos de instalação, n. e.»;
CPC 51699.2.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 120 dias, corren-
do seguidamente.

5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na se-
cretaria da Direcção de Serviços de Infra-Estruturas e Comuni-
cações (DSIEC), no 4.º piso, sala 461, no endereço indicado no
n.º 1, onde os documentos que o constituem podem ser exami-
nados, durante as horas normais de expediente (entre as 9 ho-
ras e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas
e as 17 horas e 30 minutos), por pessoal devidamente mandatado
pela firma e portador da credenciação de segurança OTAN do
mesmo grau ou superior à classificação de segurança da presen-
te empreitada.

b) A aquisição de cópia dos elementos referidos na alínea an-
terior pode ser feita na secretaria da Direcção de Serviços de Infra-
-Estruturas e Comunicações (DSIEC), no 4.º piso do endereço in-
dicado no n.º 1, a partir do 5.º dia útil contado a partir da data
do pedido de reserva do processo de concurso, mediante o
pagamento de 25 000$, em dinheiro ou através de cheque visado
passado à ordem da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
Nacional.

6 � a) As propostas terão de dar entrada no serviço referido
no n.º 1, entregues pessoalmente ou remetidas por correio, sob
registo e com aviso de recepção, até às 17 horas e 30 minutos do
30.º dia útil posterior à publicação deste anúncio no Diário da
República.

b) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
são obrigatoriamente redigidas em língua portuguesa.

7 � a) Podem assistir ao acto do concurso todas as pessoas
interessadas e intervir as devidamente credenciadas pelas firmas
concorrentes e portadoras de credenciação de segurança OTAN
mínima de «NATO Restricted».

b) O acto público do concurso terá lugar no dia útil que se seguir
ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, nas
instalações do serviço indicado no n.º 1.

8 � O valor da caução será de 5% do preço total da adjudicação
e será prestada pelo concorrente preferido no prazo de seis dias após
a notificação da adjudicação.

9 � O tipo de empreitada é por preço global. O financiamento
terá como fonte verbas dos fundos comuns OTAN.

10 � Caso se apresentem a concurso empresas ou grupos de
empresas não associadas juridicamente e lhes venha a ser adjudicada
a empreitada, exige-se que, antes da celebração do contrato, tais
empresas ou grupos se associem nas modalidades de consórcio de
empresas, sob a forma de consórcio externo ou de agrupamento
complementar de empresas � sempre em regime de responsabilidade
solidária �, nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

11.1 � As firmas concorrentes devem ser possuidoras de creden-
ciação industrial OTAN, no grau de «NATO Restricted» ou superi-
or, e fazer prova do mesmo no acto de levantamento do processo
de concurso.

11.2 � Os concorrentes deverão ser possuidores dos seguintes
certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas,
titulando autorizações nas seguintes categorias e classes (regime do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e da Portaria n.º 412-I/99,
de 4 de Junho):

11.2.1 � Da 7.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da sua proposta;

11.2.2 � Da 12.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe cor-
respondente ao valor dos respectivos trabalhos contidos na pro-
posta.

11.2.3 � Caso o concorrente não disponha das autorizações exi-
gidas no n.º 11.2.2, indicará os subempreiteiros possuidores dessas
autorizações, aos quais ficará vinculado por contrato para a execu-
ção dos trabalhos a que respeitem.

11.2.4 � No caso do número anterior, terão igualmente de ser
apresentadas as declarações de compromisso subscritas pelo concor-
rente e por cada um dos subempreiteiros, nas quais conste o nome
deste, o seu endereço, a titularidade do certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas contendo as autorizações exigidas
no concurso e, na proposta, deve constar o valor dos trabalhos a
que respeitem.

11.2.5 � Os subempreiteiros deverão igualmente ser portadores
de credenciação de grau mínimo «NATO Restricted».

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

13 � A adjudicação, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 105.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será feita à proposta
economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
critérios, por ordem decrescente da sua importância: condições mais
vantajosas de preço, valia técnica da proposta e condições mais
vantajosas de prazo de execução.

14 � Anúncio de informação prévia � não houve publicação
prévia de concurso.

15 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 8 de Agosto de 2000.

16 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 8 de Agosto de 2000.

8 de Agosto de 2000. � Pelo Director-Geral, João M. Maia de
Freitas, subdirector-geral. 03-2-41 689

MINISTÉRIOS DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE E DA SAÚDE

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Direcção de Serviços de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 2001/33001

1 � A entidade pública contratante é a Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa, sita no Largo de Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa,
apartado 2059, 1102-803 Lisboa, Portugal [telefone:
(351)213235020; fax: (351)213235013].

2 � Objecto do concurso público � fornecimento de fraldas
descartáveis para adultos incontinentes, para os diversos serviços
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e equipamentos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
durante o ano de 2001.

Categoria do serviço � grupo 21.2, categoria 21.22.1, subcate-
goria 21.22.12, 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.

3 � Local do fornecimento � área de Lisboa, em cerca de
18 locais.

4 � O fornecimento vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro do
ano de 2001.

5 � a) Só são admitidas propostas para a totalidade dos produtos
objecto do concurso.

b) É proibida a apresentação de alterações de cláusulas do cader-
no de encargos.

c) É admitida a apresentação de propostas com variantes.
6 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos encon-

tram-se patentes na Direcção de Serviços de Aprovisionamento, sita
no Largo de Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa, em dias úteis, das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos.

b) Os documentos podem ser solicitados à entidade referida na
alínea anterior até ao dia 9 de Outubro de 2000.

c) O preço do programa e caderno de encargos é de 2000$,
acrescido do IVA, a pagar em numerário ou cheque visado, na
tesouraria, à ordem da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no
seguinte horário: das 9 às 12 horas e das 14 horas às 15 horas e
30 minutos.

7 � a) As propostas devem ser remetidas à Direcção de Serviços
de Aprovisionamento, para a morada indicada na alínea a) do número
anterior.

b) As propostas devem ser apresentadas até às 17 horas e 30 mi-
nutos do dia 16 de Outubro de 2000.

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

8 � Para avaliação da respectiva capacidade técnica e finan-
ceira devem os concorrentes apresentar os seguintes documen-
tos:

a) Lista dos principais fornecimentos nos últimos três anos,
respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar
por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de
destinatários particulares, por simples declaração do concor-
rente, até ao máximo de 20;

b) Fotocópia autenticada da declaração do IRC, mod. 22, dos
últimos três anos (1997, 1998 e 1999);

c) Balanço e demonstração de resultados dos últimos três anos
(1997, 1998 e 1999);

d) Os concorrentes devem fazer acompanhar as suas propostas
com o certificado do CITEVE.

9 � As propostas são abertas em sessão pública a realizar às
10 horas do dia 17 de Outubro de 2000, numa das salas da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, sita no Largo de Trindade Coelho,
1200-470 Lisboa, podendo assistir todos os interessados. Se a
complexidade e duração dos trabalhos o justificar, o referido acto
público será interrompido às 12 horas e 30 minutos e retomado às
14 horas e 30 minutos do mesmo dia, salvo se o júri deliberar em
contrário.

10 � A adjudicação é feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo-se aos seguintes factores:

a) A qualidade;
b) O preço global.

11 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante 90 dias contados da data da sessão de abertura de propostas,
considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos se os
concorrentes nada requererem em contrário.

12 � a) O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento
deve prestar uma caução de 5% do valor total da adjudicação, com
exclusão do IVA.

b) A caução pode ser prestada por qualquer dos modos previstos
no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

c) Os pagamentos são efectuados por transferência bancária.
13 � Não foi efectuada a publicação prevista no n.º 1 do artigo

195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

14 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo so-
bre 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 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 9 de
Agosto de 2000.

16 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 9 de Agosto de 2000.

9 de Agosto de 2000. � O Adjunto da Mesa, Daniel Galvão
Martins. 01-2-16 042

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa

e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Lisboa

Anúncio

Concurso público n.º 34/00, para aquisição de lentes
intra-oculares para cirurgia da catarata

1 � O concurso é promovido pela Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa,
Avenida dos Estados Unidos da América, 75, 1700-165 Lisboa
(telefone: 218425197; fax: 218482620).

2 � a) A esta aquisição corresponde a categoria 33.40.1, sub-
categoria 33.40.11, conforme a Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998, que
altera o Regulamento n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outu-
bro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, relativo à Classificação
Estatística dos Produtos por Actividade (CPA), na Comunidade
Económica Europeia.

b) (Não aplicável.)
c) Não aplicável.)
d) Constitui objecto do presente concurso a aquisição de lentes

intra-oculares.
3 � A entrega dos bens será efectuada na Extensão de Oftalmo-

logia, Centro Oftalmológico de Lisboa, sito na Rua de José Estêvão,
135, 1150-201 Lisboa.

4 � O fornecimento a realizar no âmbito do contrato deverá ser
integralmente executado no prazo de 30 dias a contar da data da
notificação da adjudicação.

5 � Ao concurso poderão concorrer empresas, agrupamentos ou
consórcios devidamente habilitados para o exercício da actividade
do mesmo.

6 � (Não aplicável.)
7 � (Não aplicável.)
8 � Não serão admitidas propostas divergentes ou com alterna-

tivas às cláusulas do caderno de encargos.
9 � (Não aplicável.)
10 � (Não aplicável.)
11 � a) O processo do concurso encontra-se patente na Sec-

ção de Aprovisionamento, sita na Avenida dos Estados Uni-
dos da América, 75, 3.º piso, 1700-165 Lisboa, onde pode ser
examinado nas horas normais de expediente, desde a data da
publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso.

b) O programa do concurso e o caderno de encargos podem
ser adquiridos na tesouraria desta Sub-Região de Saúde, na
morada indicada no n.º 1, até à data limite para a apresenta-
ção das propostas e no horário das 9 às 12 horas e das 14 às
16 horas.

c) O custo da totalidade dos elementos referidos é de 2000$,
acrescidos de 17% de IVA, a pagar em dinheiro ou cheque.

12 � a) As propostas devem ser entregues pelos concorrentes
ou seus representantes na secretaria-geral da Sub-Região de Saúde
de Lisboa, na Avenida dos Estados Unidos da América, 75, 2.º
piso, em Lisboa, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob
registo ou aviso de recepção.
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b) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do 15.º
dia a contar da data da publicação deste anúncio no Diário da
República.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sen-
do, devem ser acompanhadas de tradução devidamente legaliza-
da e em relação à qual o concorrente declare aceitar a
prevalência.

13 � A abertura das propostas terá lugar no dia útil imediato à data
limite para a apresentação das propostas, na morada indicada no n.º 11,
alínea a), pelas 15 horas, podendo assistir à sessão os concorrentes ou
seus representantes devidamente credenciados.

14 � A adjudicação será efectuada à proposta mais vantajosa,
atendendo aos seguintes factores, por ordem decrescente da sua
importância:

1.º Qualidade;
2.º Prazo de entrega;
3.º Preço.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 60 dias contados da data limite para a sua entrega.
O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por
iguais períodos para os concorrentes que nada requererem em con-
trário.

16 � O concorrente a quem seja adjudicado o contrato prestará uma
caução de 5 % do total do fornecimento, com exclusão do IVA.

17 � Não foi publicado anúncio de informação prévia para efei-
tos do presente concurso.

18 � (Não aplicável.)
19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 8 de Agosto de 2000.
20 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Agosto de 2000.

8 de Agosto de 2000. � O Coordenador Sub-Regional, Luís
Rebelo. 04-2-015 060

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Distrital de Bragança

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio n.º 3/01.1-SA

Concursos públicos n.os 3, 4 e 5/01-SA

1 � Entidade contratante � Hospital Distrital de Bragança,
Avenida do Abade de Baçal, 5301-852 Bragança (telefone:
273310803; fax: 273310805).

2 � Objectos dos concursos � fornecimento dos consumíveis
mencionados no n.º 8 durante o ano de 2001, em conformidade com as
cláusulas gerais e especiais dos respectivos cadernos de encargos.

3 � Local das prestações � Hospital Distrital de Bragança
(HDB).

5 � Duração dos contratos � os contratos iniciam-se com a sua
assinatura, ou a partir dos vistos do Tribunal de Contas, e terminam
em 31 de Dezembro de 2001.

6 � Agrupamentos de empresas � podem concorrer agrupamen-
tos de empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica
de associação, desde que todas elas possuam os requisitos legais exigidos
para o efeito.

7 � Obtenção dos documentos necessários:

a) O processo pode ser consultado no Serviço de Aprovisiona-
mento do Hospital Distrital de Bragança desde o dia da
primeira publicação do anúncio até ao dia e hora da abertura
do acto público do concurso;

b) Desde que requisitado em tempo útil, o processo será en-
viado ou entregue aos interessados em suporte informático,
mediante o pagamento da importância de 5000$, a liquidar
em dinheiro, vale de correio ou cheque cruzado à ordem do
adjudicante.

8 � Entregas das propostas/actos públicos � as datas de recepção e
de abertura das propostas são as que constam do mapa seguinte:

Número Objecto
Recepção Abertura

(17 horas e 30 minutos) (14 horas e 30 minutos)

3/01 Reagentes � imunologia .............................................................. 18 de Setembro de 2000 19 de Setembro de 2000.
4/01 Material consumo clínico (oftalmologia) .................................... 19 de Setembro de 2000 20 de Setembro de 2000.
5/01 Material consumo clínico (próteses ortopédicas) ........................ 20 de Setembro de 2000 21 de Setembro de 2000.

9 � Actos públicos � os actos públicos dos concursos te-
rão lugar no Serviço de Aprovisionamento, nos dias acima in-
dicados, podendo a eles assistir todos os interessados e inter-
vir apenas os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

10 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação será o
da proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com os
seguintes factores de apreciação, por ordem decrescente de impor-
tância:

a) Relação qualidade/preço:
b) Prazo de entrega;
c) Prazo de validade dos produtos.

11 � Prazo de manutenção das propostas � mínimo de 60 dias
contados da data da sessão de abertura.

12 � Caução e modalidades de pagamento:

a) Será exigida a prestação de caução, nos termos legais;
b) Os pagamentos serão efectuados a 90 dias das datas da

facturas.

13 � Anúncio de informação prévia � não há lugar à sua
publicação.

14 � Envio do anúncio para publicação oficial � este anúncio
foi enviado para publicação no Diário da República em 1 de Agosto
de 2000.

15 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.
A., do anúncio para publicação no Diário da República � 7 de
Agosto de 2000.

1 de Agosto de 2000. � O Director, Carlos Alberto Vaz.
06-2-051 037

Instituto Português de Oncologia
de Francisco Gentil

Centro Regional de Lisboa

Anúncio

Concurso público n.º 39/2000, ao abrigo do n.º 1 
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho

1 � Entidade adjudicante � Instituto Português de Oncologia de
Francisco Gentil, Centro Regional de Lisboa, Rua do Professor Lima
Basto, 1099-023 Lisboa (telefone: 217229832; fax: 217229833).

2 � Objecto do concurso:

Concurso Entrega das propostas Abertura das propostas
público Categoria e descrição do bem (a contar da data da publicação  (a contar da data da publicação Rubrica
número do anúncio no DR) do anúncio no DR)

39/2000 Analisar o funcionamento dos serviços administra- Até às 16 horas do 15.º dia Às 11 horas do 16.º dia 74.20.71
tivos de apoio às áreas clínicas do Instituto, bem útil. útil.
como a caracterização dos efectivos, por forma a
optimizar os processos e a sua gestão.
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3 � Local de entrega � no endereço referido no n.º 1.
4 � Duração do contrato � até ao seu integral fornecimento.
5 � Alterações ao caderno de encargo e propostas com variantes

� é proibida a apresentação de alterações de cláusulas do caderno
de encargos, mas é permitida a apresentação de propostas com
variantes.

6 � Descrição dos elementos e formalidades necessárias à
apreciação das condições de carácter profissional, técnico e econó-
mico que os concorrentes devem preencher � encontra-se descrito
no caderno de encargos

7 � Processo de concurso e seu custo:

a) Pedidos de documentação � o processo de concurso pode
ser adquirido ou examinado no endereço indicado no n.º 1,
Repartição de Aquisições e Armazéns, durante as horas
normais de expediente (das 9 às 12 horas e das 14 às 15 ho-
ras);

b) Data limite para obter a documentação � até ao último dia
do prazo limite para apresentação das propostas;

c) Custo e forma de pagamento da documentação � o custo
do processo de concurso é de 1500$, a liquidar em dinheiro
ou cheque no acto da sua aquisição; se solicitado o seu envio
por correio, o seu custo é de 2500$.

8 � Local de recepção das propostas � no Serviço de Expedi-
ente do Centro Regional de Lisboa do Instituto Português de
Oncologia de Francisco Gentil, das 8 às 12 horas e das 14 às
16 horas.

9 � Data limite de apresentação das propostas � até às 16 ho-
ras do dia anterior ao marcado para a abertura das propostas.

10 � Idioma � as propostas e os documentos que as acompa-
nham deverão ser redigidos em português.

11 � Data, hora e local de abertura � o acto público do con-
curso terá lugar na data indicada no n.º 2, numa das salas deste
Centro, podendo assistir todos os interessados, mas apenas inter-
vir os concorrentes ou seus representantes devidamente creden-
ciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta que obedece aos critérios indicados nas cláusulas gerais e
programa de concurso.

13 � Prazo de validade das propostas � nunca inferior a 90 dias
a contar da data limite para a sua entrega.

14 � Prestação de caução e prazo para pagamento � a caução
será de 5 % do valor da adjudicação, sem IVA, e o pagamento
efectuar-se-á até 150 dias após o fornecimento.

15 � Outras informações � quaisquer esclarecimentos sobre os
elementos postos a concurso podem ser solicitados à Repartição de
Aquisições e Armazéns.

16 � Quantidades dos artigos em concurso � as quantidades
encontram-se nas cláusulas gerais e programa de concurso.

17 � Data de envio do anúncio para publicação � o anúncio foi
enviado para publicação no Diário da República em 8 de Agosto de
2000.

18 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 8 de
Agosto de 2000.

3 de Agosto de 2000. � A Administradora Hospitalar, Rosário
Fonseca. 03-2-41 691

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

e Parlamentares

Centro Hospitalar do Funchal

Anúncio

Concurso de âmbito comunitário n.º C CP2000 0006 �
Empreitada de beneficiação e alteração do Hospital Dr.
João d�Almada.

1 � Dono da obra � Região Autónoma da Madeira, representa-
da pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais e Parlamentares,
sita à Rua das Hortas, 30, 9050 Funchal (telefone: 291225154; fax:
291223944).

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 � freguesia do Monte, concelho do
Funchal.

b.1) Designação da empreitada � empreitada de beneficiação e
alteração do Hospital Dr. João d�Almada.

b.2) Natureza, extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � demolição e execução de novos elementos de construção,
correspondendo às alterações a introduzir.

A envolvente será objecto de tratamento adequado, com a cria-
ção de um parque de estacionamento e zonas verdes.

A empreitada compreende a elaboração de todos os projectos das
especialidades envolvidas.

Serão executados trabalhos de betão armado, de toscos e acaba-
mentos, bem como as instalações e equipamentos eléctricos, e de
águas e esgotos, sendo aos referidos trabalhos atribuídos pela
Classificação Estatística por Actividade (CEA), a que se refere o
Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
o grupo de classes 45.4 (trabalhos de acabamento) e as classes
45.21 (construção geral de edifícios e engenharia civil), 45.25 (ou-
tros trabalhos especializados de construção), 45.31 (instalação
eléctrica) e 45.33 (canalização e climatização); o grupo de classes
74.2 (serviços de consultoria das actividades de arquitectura, de
engenharia e técnicas afins) e as classes 74.20 (serviços de
consultoria das actividades de arquitectura, de engenharia e técni-
cas afins).

Preço base � 900 000 000$.
c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � Prazo de execução da obra � 730 dias, incluindo os sábados,

domingos e feriados nacionais.
5 � a.1) Nome, endereço do serviço, local e horário em que

podem ser examinados o processo do concurso e documentos
complementares � na Secretaria Regional do Equipamento Social e
Ambiente, Divisão de Concursos e Contratos do Gabinete de Estudos
e Pareceres Jurídicos, Rua de Pestana Júnior, 6, 9054-558 Funchal,
durante as horas normais de expediente, desde a data deste anúncio
até ao dia e hora do acto público do concurso.

a.2) Entidade que fornece as cópias dos elementos referidos
na alínea anterior � os serviços aí indicados, no prazo máximo
de seis dias a contar da data de recepção do respectivo pedido
escrito.

b) Fornecimento de exemplares do processo de concurso �
mediante o pagamento de 60 000$, em numerário ou cheque vi-
sado passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da
Madeira.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas � as
propostas serão apresentadas até às 17 horas do dia 30 de Outubro
de 2000.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as
propostas � as propostas deverão ser remetidas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção, ou entregues, mediante recibo, no
serviço indicado no n.º 5, alínea a.1).

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e a docu-
mentação que as acompanha � portuguesa; porém, os do-
cumentos que, pela sua natureza ou origem, estiverem escritos
noutra língua deverão ser acompanhados de tradução legaliza-
da ou em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua
prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respecti-
vos originais.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � podem intervir todas as pessoas que para o efeito estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � realizar-se-á
dia 31 de Outubro de 2000, pelas 10 horas, no edifício da Secretaria
Regional do Equipamento Social e Ambiente, cujo endereço está
indicado no n.º 5, alínea a.1).

8 � Caução exigida � o concorrente a quem for adjudicada a
empreitada terá que prestar uma caução de valor correspondente a
5 % do total do respectivo contrato.

9 � a) Tipo de empreitada � por preço global, nos termos do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Financiamento � o financiamento terá como fonte o Orça-
mento da Região Autónoma da Madeira e os encargos serão satis-
feitos por conta da dotação inscrita no Plano de Investimentos desta
Região consignada a este empreendimento.

c) Modalidade de pagamento � o modo da retribuição ao
empreiteiro é o pagamento em prestações variáveis, efectuado nos
termos estipulados no artigo 212.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e de acordo com o disciplinado no artigo 210.º do citado
diploma.

10 � Agrupamento de empresas � os concorrentes poderão
adoptar a modalidade jurídica de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária ou em ACE, no caso de lhes vir a
ser adjudicada a empreitada.
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11 � Habilitação dos concorrentes � podem ser admitidos:

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

Da 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios), na classe
correspondente ao valor global da proposta;

Da 1.ª subcategoria (instalações eléctricas de baixa tensão)
da 5.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos
respectivos trabalhos;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas mas titulares de certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros adequado à
obra posta a concurso e emitido por autoridade competente
de Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos
termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

c) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas nem titulares de
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
emitido por autoridade competente de Estado pertencente
ao espaço económico europeu, mas que comprovem ter ido-
neidade e que satisfaçam as condições mínimas de ordem
económico-financeira e técnica, nos termos, respectivamen-
te, dos artigos 55.º e 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

12 � Prazo de validade das propostas � o período durante o qual
qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias
úteis a contar da data do acto público do concurso.

13 � Critério de adjudicação da empreitada e factores de apre-
ciação das propostas � a adjudicação será efectuada à proposta
economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes facto-
res e ponderações:

Preço � 0.40;
Valia técnica da proposta � 0.60.

14 � Propostas variantes � não aceites.

O Director Regional, Mário Filipe Soares Rodrigues.
10-2-118 576

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Anúncio

Concurso público � Jardim Central São Brás

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal da
Amadora, Departamento de Obras Municipais, Travessa de Vasco
da Gama, 7, freguesia da Mina, 2700 Amadora (telefone: 214942937;
fax: 214927837).

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 � freguesia de São Brás.
b) A empreitada consiste em arruamentos, sinalização, rede de

esgotos pluviais, rede de rega, zonas verdes, mobiliário urbano e
equipamento infantil.

Preço base � 196 238 563$, mais IVA.
4 � Prazo máximo de execução � seis meses.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no Departamento de Obras Municipais, no
horário normal de expediente e até ao dia e hora do acto público do
concurso.

b) Podem ser solicitadas cópias na Divisão de Gestão Orçamen-
tal, 2.º, edifício dos Paços do Município, até cinco dias antes da
data fixada para entrega das propostas, mediante o pagamento de
11 655$ (IVA incluído), em dinheiro ou cheque visado a favor de
tesoureiro da Câmara Municipal da Amadora.

6 � a) As propostas terão de dar entrada na secretaria do Depar-
tamento de Obras Municipais até às 12 horas do dia 25 de Setembro
de 2000.

b) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.

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

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões
do Departamento de Obras Municipais (Travessa de Vasco da
Gama, 7), pelas 10 horas e 30 minutos do dia 26 de Setembro
de 2000.

8 � O valor da caução é de 5 % do preço total de adjudica-
ção.

9 � A empreitada é por preço global e o pagamento será assegu-
rado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal
da Amadora.

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

11 � a) Apenas serão admitidos concorrentes titulares de
certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas
que contenham a(s) seguinte(s) autorização(ões) (Portaria
n.º 412-I/99):

3.ª categoria, 1.ª subcategoria, da classe que cubra o valor glo-
bal da obra, e, simultaneamente, 9.ª, 12.ª e 13.ª subcate-
gorias da 3.ª categoria, correspondente(s), cada uma, ao
valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam, con-
soante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
proposta.

b) Os concorrentes têm de apresentar os documentos discri-
minados nos artigos 67.º, 68.º ou 69.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, conforme a situação aplicável à firma con-
corrente.

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

13 � Critérios de apreciação das propostas:

70 % � valor da proposta;
30 % � prazo de execução.

13 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos nem propostas
variantes ao projecto (ou parte dele).

8 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim Moreira
Raposo. 03-1-30 903

Anúncio

Concurso público � arranjos paisagísticos da Avenida
do Conde Castro Guimarães e áreas envolventes

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal da
Amadora, Departamento de Obras Municipais, Travessa de Vasco
da Gama, 7, freguesia da Mina, 2700-961 Amadora (telefone:
214942937; fax: 214927837).

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 � Avenida do Conde Castro Guima-
rães e áreas envolventes, freguesia da Reboleira e Venteira.

b) A empreitada consiste em instalação de estaleiro, medidas
cautelares e demolições, modelação do terreno, rede de rega, rede de
drenagem de águas pluviais, construção de muros e escadas,
construção de pavimentos, mobiliário e equipamento, preparação do
solo, material vegetal, movimento de terras, betões e massames,
paliçadas e drenagem.

Preço base � 82 399 750$, mais IVA.
4 � Prazo máximo de execução � 40 semanas.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no Departamento de Obras Municipais, no
horário normal de expediente e até ao dia e hora do acto público do
concurso.

b) Podem ser solicitadas cópias na Divisão de Gestão Orçamen-
tal, 2.º, edifício dos Paços do Município, até cinco dias antes da
data fixada para entrega das propostas, mediante o pagamento de
7630$ (IVA incluído), em dinheiro ou cheque visado a favor de
tesoureiro da Câmara Municipal da Amadora.

6 � a) As propostas terão de dar entrada na secretaria do
Departamento de Obras Municipais até às 12 horas do dia 29 de
Setembro de 2000.

b) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso repre-

sentantes dos concorrentes devidamente credenciados.
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b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões do
Departamento de Obras Municipais (Travessa de Vasco da Gama),
pelas 10 horas e 30 minutos do dia 2 de Outubro de 2000.

8 � O valor da caução é de 5 % do preço total de adjudica-
ção.

9 � A empreitada é por série de preços e o pagamento será as-
segurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara Muni-
cipal da Amadora.

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

11 � a) Apenas serão admitidos concorrentes titulares de cer-
tificado de classificação de empreiteiros de obras públicas que
contenham a(s) seguinte(s) autorização(ões) (Portaria n.º 412-I/
99):

3.ª categoria, 1.ª ou 2.ª subcategoria e, simultaneamente, 10.ª e
13.ª subcategorias da 3.ª categoria.

      Uma das subcategorias deverá ser de classe que cubra o va-
lor global da obra.

b) Os concorrentes têm de apresentar os documentos discrimina-
dos nos artigos 67.º, 68.º ou 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, conforme a situação aplicável à firma concorrente.

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

13 � Critérios de apreciação das propostas:

70 % � valor da proposta;
30 % � prazo de execução.

13 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos nem propostas
variantes ao projecto (ou parte dele).

8 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim Moreira
Raposo. 03-1-30 904

Anúncio

Concurso público � execução do logradouro entre a Rua
de Branquinho da Fonseca e a Rua de Sebastião da
Gama.

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal da
Amadora, Departamento de Obras Municipais, Travessa de Vasco
da Gama, freguesia da Mina, 2700 Amadora (telefone: 214942937;
fax: 214927837).

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 � Rua de Branquinho da Fonseca e
Rua de Sebastião da Gama, freguesia de São Brás.

b) O concurso consiste em movimento de terras, pavimentação,
rede de drenagem e de rega, plantações e arborização.

Preço base � 45 535 050$, mais IVA.
4 � Prazo máximo de execução � 20 semanas.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no Departamento de Obras Municipais, no
horário normal de expediente e até ao dia e hora do acto público do
concurso.

b) Podem ser solicitadas cópias na Divisão de Gestão Orçamen-
tal, 2.º, edifício dos Paços do Município, até cinco dias antes da
data fixada para entrega das propostas, mediante o pagamento de
6040$ (IVA incluído), em dinheiro ou cheque visado a favor de
tesoureiro da Câmara Municipal da Amadora.

6 � a) As propostas terão de dar entrada na secretaria do Depar-
tamento de Obras Municipais até às 12 horas do dia 27 de Setembro
de 2000.

b) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso repre-

sentantes dos concorrentes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões

do Departamento de Obras Municipais (Travessa de Vasco da
Gama), pelas 10 horas e 30 minutos do dia 28 de Setembro de
2000.

8 � O valor da caução é de 5 % do preço total de adjudica-
ção.

9 � A empreitada é por série e preços e o pagamento será asse-
gurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara Munici-
pal da Amadora.

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

11 � a) Apenas serão admitidos concorrentes titulares de cer-
tificado de classificação de empreiteiros de obras públicas que
contenham a(s) seguinte(s) autorização(ões) (Portaria n.º 412-I/
99):

III categoria, 3.ª ou 9.ª ou 12.ª subcategoria, emitida ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e da classe corres-
pondente ao valor da proposta.

b) Os concorrentes têm de apresentar os documentos discri-
minados nos artigos 67.º, 68.º ou 69.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, conforme a situação aplicável à firma con-
corrente.

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

13 � Critérios de apreciação das propostas:

70 % � valor da proposta;
30 % � prazo de execução.

13 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos nem propostas
variantes ao projecto (ou parte dele).

8 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim Moreira
Raposo. 03-1-30 905

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Anúncio n.º 1/2000-DOM

Concurso público para elaboração do projecto para a rede
de drenagem e tratamento de águas residuais da fre-
guesia de Moldes.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Arouca, Praça
do Município, 4540 Arouca (telefone: 256940220; fax: 256943045;
e-mail: cm.arouca@mail.telepac.pt).

2 � Objecto do concurso � o presente concurso tem por ob-
jecto a elaboração do projecto para a rede de drenagem e trata-
mento de águas residuais da freguesia de Moldes. O serviço tem
a categoria 74.20.3, subcategoria 74.20.34, a que se refere o
Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outu-
bro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342/112, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regu-
lamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de
Junho.

3 � Local de entrega � o trabalho objecto de contrato será
entregue nos serviços da Câmara Municipal de Arouca.

4 � Prazo de execução � os concorrentes deverão mencionar
na sua proposta o prazo para a realização dos trabalhos e respecti-
vo faseamento.

5 � Concorrentes � o concurso é aberto a equipas projectistas,
compostas por profissionais independentes, e a empresas em nome
individual ou societárias habilitadas a exercerem a actividade de
estudos e projectos. A equipa projectista deverá ser constituída, pelo
menos, por:

Um engenheiro civil e ou engenheiro técnico civil (hidráuli-
ca);

Um engenheiro civil e ou engenheiro técnico civil (construção
civil);

Um engenheiro mecânico;
Um engenheiro electrotécnico;
Um topógrafo.

6 � Elementos necessários à apreciação das condições de carác-
ter profissional e técnico dos concorrentes � os concorrentes de-
verão apresentar currículo individual de cada técnico interveniente
que permita apreciar a aptidão para a boa execução do serviço que
se propõe prestar. Quando os concorrentes são empresas em nome
individual ou societárias, deverão igualmente apresentar o currículo
da empresa.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos trabalhos
postos a concurso.
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8 � Não são admitidas propostas variantes.
9 � Processo do concurso:

a) O processo do concurso encontra-se patente na Divisão de
Obras Municipais da entidade indicada no n.º 1, onde poderá
ser consultado, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a
publicação do presente anúncio até ao dia e hora da abertura
do acto público do concurso;

b) Desde que solicitadas, por escrito, os interessados poderão
obter cópias do processo do concurso, as quais serão
enviadas/entregues no prazo de quatro dias após a recepção
do pedido.

10 � Apresentação das propostas:

a) As propostas e os documentos que as acompanham podem
ser entregues directamente na Divisão Administrativa e
Financeira da entidade indicada no n.º 1 ou enviadas por
correio, registado, para a mesma entidade;

b) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser apresentados até às 17 horas e 30 minutos do 50.º dia a
contar da data da publicação do presente anúncio no Diário
da República;

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, de-
vem ser acompanhados de tradução devidamente legaliza-
da e em relação à qual o concorrente declare aceitar a
prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos
originais.

11 � Acto público do concurso � pelas 14 horas e 30 minu-
tos do dia útil imediato à data limite para a apresentação das
propostas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Arouca,
procede-se, em acto público, à abertura dos invólucros recebidos.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo
nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

12 � Critério de adjudicação � a adjudicação é feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo
em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de im-
portância:

Qualidade técnica da proposta, designadamente quanto à solução
para o tratamento complementar a que serão submetidos os
efluentes, a integração paisagística da obra e processos
construtivos � 35%;

Constituição nominativa da equipa técnica e respectivos curri-
cula, incluindo demonstrada experiência em obras de
características idênticas à pretendida � 30%;

Valor global da proposta, que deverá incluir o valor especifica-
do relativo a cada uma das seguintes fases: estudo prévio,
anteprojecto e projecto de execução � 25%;

Prazo de execução do projecto � 10%.

13 � O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta
durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega.

14 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5 %
do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

15 � Não foi publicado anúncio indicativo.
16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 2 de Agosto de 2000.
13 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Agosto de 2000.

2 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Armando
de Pinho Oliveira. 10-1-100 221

Anúncio n.º 2/2000-DOM

Concurso público para elaboração do projecto para a re-
modelação e ampliação da rede de abastecimento de
água à zona ocidental do concelho de Arouca.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Arouca, Praça
do Município, 4540 Arouca (telefone: 256940220; fax: 256943045;
e-mail: cm.arouca@mail.telepac.pt).

2 � Objecto do concurso � o presente concurso tem por ob-
jecto a elaboração do projecto para remodelação e ampliação da
rede de abastecimento de água à zona ocidental do concelho de

Arouca (rede em baixa). O serviço tem a categoria 74.20.3, subca-
tegoria 74.20.34, 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 L342/112, 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.

3 � Local de entrega � o trabalho objecto de contrato será
entregue nos serviços da Câmara Municipal de Arouca.

4 � Prazo de execução � os concorrentes deverão mencionar
na sua proposta o prazo para a realização dos trabalhos e respecti-
vo faseamento.

5 � Concorrentes � o concurso é aberto a equipas projectistas,
compostas por profissionais independentes, e a empresas em nome
individual ou societárias habilitadas a exercerem a actividade de
estudos e projectos. A equipa projectista deverá ser constituída, pelo
menos, por:

Um engenheiro civil e ou engenheiro técnico civil (hidráuli-
ca);

Um engenheiro civil e ou engenheiro técnico civil (construção
civil);

Um engenheiro mecânico;
Um engenheiro electrotécnico;
Um topógrafo.

6 � Elementos necessários à apreciação das condições de carác-
ter profissional e técnico dos concorrentes � os concorrentes
deverão apresentar currículo individual de cada técnico interveniente
que permita apreciar a aptidão para a boa execução do serviço que
se propõe prestar. Quando os concorrentes são empresas em nome
individual ou societárias, deverão igualmente apresentar o currículo
da empresa.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos trabalhos
postos a concurso.

8 � Não são admitidas propostas variantes.
9 � Processo do concurso:

a) O processo do concurso encontra-se patente na Divisão de
Obras Municipais da entidade indicada no n.º 1, onde poderá
ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a
publicação do presente anúncio até ao dia e hora da abertura
do acto público do concurso;

b) Desde que solicitadas, por escrito, os interessados poderão
obter cópias do processo do concurso, as quais serão
enviadas/entregues no prazo de quatro dias após a recepção
do pedido.

10 � Apresentação das propostas:

a) As propostas e os documentos que as acompanham podem
ser entregues directamente na Divisão Administrativa e
Financeira da entidade indicada no n.º 1 ou enviadas por
correio, registado, para a mesma entidade;

b) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser apresentadas até às 17 horas e 30 minutos do 50.º dia a
contar da data da publicação do presente anúncio no Diário
da República;

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, de-
vem ser acompanhados de tradução devidamente legaliza-
da e em relação à qual o concorrente declare aceitar a
prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos
originais.

11 � Acto público do concurso � pelas 14 horas e 30 minutos
do dia útil imediato à data limite para a apresentação das propos-
tas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Arouca, procede-se,
em acto público, à abertura dos invólucros recebidos. Ao acto
público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

12 � Critério de adjudicação � a adjudicação é feita segundo o critério
da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os
seguintes factores, por ordem decrescente de importância:

Qualidade técnica da proposta, designadamente quanto à in-
tegração paisagística da obra e processos construtivos �
35%;

Constituição nominativa da equipa técnica e respectivos curri-
cula, incluindo demonstrada experiência em obras de carac-
terísticas idênticas à pretendida � 30%;
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Valor global da proposta, que deverá incluir o valor especifica-
do relativo a cada uma das seguintes fases: estudo prévio,
anteprojecto e projecto de execução � 25%;

Prazo de execução do projecto � 10%.

13 � O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta
durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega.

14 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5 %
do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

15 � Não foi publicado anúncio indicativo.
16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 2 de Agosto de 2000.
13 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Agosto de 2000.

2 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Armando
de Pinho Oliveira. 10-1-100 222

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Anúncio n.º 81/2000

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal da Azambuja,
Praça do Município, 2050-315 Azambuja (telefone: 263400400; fax:
263401271).

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

3 � a) Local da execução da obra � Azambuja.
b) Designação da empreitada � recuperação do Páteo do Valverde

� 2.ª fase.
Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da

obra:

Demolições, todos os trabalhos de construção civil, AVAC,
instalações eléctricas, redes de águas, rede de esgotos, rede
de gás, segurança e arranjos exteriores e equipamento de
cozinha e bar;

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a
que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho,
de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/
98, da Comissão, de 17 de Junho � 45.21.15 (trabalhos de
construção geral de outros edifícios).

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de
294 360 000$.

c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da empreitada é de 365 dias a contar da

data da consignação, incluindo sábados, domingos e feriados.
5 � a) No serviço indicado no n.º 1, durante os dias úteis, das

9 horas às 16 horas e 30 minutos, podem ser examinados ou pedi-
dos o processo de concurso e documentos complementares e obtidas
cópias autenticadas dessas peças até oito dias do termo do prazo
para apresentação das propostas.

b) O custo da totalidade dos elementos referidos no número
anterior é de 80 000$, não incluindo portes de correio, a pagar em
dinheiro ou por cheque visado passado a favor da Câmara Municipal
da Azambuja.

6 � a) As propostas terão de ser apresentadas até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia a contar da data da publicação no Diário da
República.

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes, ou seus re-
presentantes, contra recibo, ou remetidas através do serviço oficial
dos correios de Portugal (CTT), sob registo e com aviso de recep-
ção, no serviço indicado no n.º 1.

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

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso os legais
representantes de cada concorrente, devidamente mandatados
para o efeito, os quais terão de fazer prova documental dessa
finalidade.

b) O acto público do concurso terá lugar no edifício dos Paços do
Município e realizar-se-á pelas 10 horas do 1.º dia útil após o prazo
para entrega das propostas.

8 � A caução será de 5 % do valor da adjudicação, a prestar
no prazo máximo de seis dias após a data de notificação da em-
preitada.

9 � A empreitada é por série de preços, sendo os trabalhos pa-
gos mediante a elaboração de autos de medição mensais.

10 � Quando o concorrente for um grupo de empresas, estas
deverão constituir-se juridicamente numa única entidade ou em con-
sórcio, em regime de responsabilidade solidária, para efeitos de
celebração do contrato.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de
certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas que
contenham as seguintes autorizações:

a.1) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor global da proposta;

a.2) 3.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe corresponden-
te ao valor dos trabalhos; 5.ª subcategoria da 1.ª categoria,
da classe correspondente ao valor global dos trabalhos;
7.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe correspondente
ao valor dos trabalhos; 9.ª subcategoria da 1.ª categoria, da
classe correspondente ao valor dos trabalhos; 10.ª subcate-
goria da 1.ª categoria, da classe correspondente ao valor
global dos trabalhos; 13.ª subcategoria da 1.ª categoria, da
classe correspondente ao valor global dos trabalhos;
1.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe correspondente
ao valor global dos trabalhos; 7.ª subcategoria da 5.ª cate-
goria, da classe correspondente ao valor global dos traba-
lhos; 8.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe correspon-
dente ao valor global dos trabalhos; 10.ª subcategoria da
5.ª categoria, da classe correspondente ao valor global dos
trabalhos; 11.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos, e 1.ª subcategoria
da 6.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos tra-
balhos.

Caso o concorrente não possua as autorizações referidas na alínea
a.2) do n.º 11, indicará subempreiteiro com declaração de aceitação
por parte deste e apresentação do seu certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas.

b) O concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas devem apresentar o certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros, nos termos
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço.

Os concorrentes do espaço económico europeu não detentores
de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovada, nos termos do disposto no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, bem como aqueles a que se refere a
alínea d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, devem apre-
sentar os documentos indicados no n.º 1 do artigo 67.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99.

c) Outras condições mínimas de carácter económico � os con-
correntes devem apresentar declarações respeitantes a referências
bancárias e declarações respeitantes a referências comerciais.

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

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, implicando a ponderação dos seguintes factores, por ordem
decrescente da sua importância:

1.º Preço � 50%;
2.º Valia técnica da proposta � 40%;
3.º Prazo de execução � 10%.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.
15 � a) O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
b) A fórmula da revisão de preços adoptada é a fórmula tipo 1.4 �

edifícios correntes.
16 � (Não aplicável.)
17 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.

4 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
Pinto de Oliveira. 10-1-100 223

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Anúncio n.º 22/2000

Concurso público para os circuitos especiais para o trans-
porte de alunos do concelho da Covilhã (artigo 87.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � O concurso é promovido pela Câmara Municipal da
Covilhã, Departamento Municipal de Administração Geral e Fi-
nanças, Secção de Compras, Concursos e Armazéns, Praça do
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Município, 6200 Covilhã (telefone: 275330600; telefax:
275320622; e-mail: info@ cm-covilha.pt).

2 � O concurso é público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � O concurso é para adjudicação dos circuitos especiais para o
transporte de alunos do concelho da Covilhã, a que corresponde a
secção I, divisão 60, grupo 60.1, classe 60.22, categoria 60.22.1 e
subcategoria 60.22.12, 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.

4 � O concurso corresponde aos circuitos especiais F01 (Quin-
ta da Avessada/Quinta do Madeira, Monte Serrano/Ferro),
F02 (Freixo/Alvares/Razas/Poço Frio/Ferro), F03 (Quinta da Ser-
ra/Quinta da Tapada da Laje/Panasco e Ferrarias/Peraboa),
F04 (Quinta do Panasco/Quintas da Serra/Castanheiras, Castanhei-
ra), F05 (Quinta da França/Quinta da Ribeira/Baleizão/Quinta da
Ponte), F05A (Quinta Cabeço Queimado/Quinta da Almeiranha/
Quinta do Espertaleiro/Quinta da Mourata/Teixoso), F06 (Quinta
da França/Lamaçais/Quinta da Lameirinha/Borralheira), F07 (Quinta
do Casal/Quinta do Sol/Paul), F08 [Quinta do Carregal/Quinta da
Cabeça/Quinta da Vinha e Baleizão/Teixoso � Escola n.º 1 Covilhã
(São Silvestre)], F09 (Unhais da Serra/Paul/Cortes do Meio/Covilhã),
F10 (Trigais/Paul), F11 (Monte Serrano/Belozezere/Tortosendo),
F12 (Boidobra/Covilhã), F13 (Paul/Unhais da Serra/Covilhã),
F14 (Ourondinho/Cortes de Baixo/Cortes do Meio), F15 (Quinta
do Tapado/Quinta da Moreirinha/Covihã), F16 (Quinta do Corge/
Quinta do Prazo/Quinta da Cabeça/Covilhã), F17 (Gibaltar/Covilhã),
F18 (Quinta Ribeiro Negro/Quinta da Oliveirosa/Boidobra),
F19 [Pereiro/São Jorge da Beira/Panasqueira/(Barroca Grande)],
F20 (Pereiro/São Jorge da Beira/Panasqueira/Barroca Grande),
F21 (Aldeia de São Francisco de Assis/Barroca Grande), F22 (São
Jorge da Beira/cruzamento da EM 511 com a EM 512),
F23 (Ourondo/Silvares), F24 (Peraboa/Boidobra/Belozezere/Sete
Capotes/Lameirão/para a Escola Básica de São Domingos),
F25 (Tortosendo/Bouça).

5 � O concurso é para os circuitos especiais para o transporte de
alunos do concelho da Covilhã.

6 � Os circuitos especiais para o transporte de alunos serão
realizados no concelho da Covilhã.

7 � O prazo para os circuitos é o do ano lectivo de 2000-2001.
8 � É admitida a apresentação de propostas relativas apenas a

um ou mais circuitos especiais.
9 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam

alterações das cláusulas do caderno de encargos.
10 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
11 � Os concorrentes deverão ter a situação tributária e contri-

butiva regularizada, não se encontrarem abrangidos por qualquer das
situações referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

12 � É permitida a apresentação de proposta por um agrupa-
mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida
quando lhe for adjudicado o contrato e aquela forma seja necessária
à boa execução da mesma.

13 � O programa de concurso e caderno de encargos podem ser
pedidos à Câmara Municipal da Covilhã, Departamento Municipal
de Administração Geral e Finanças, Secção de Compras, Concursos
e Armazéns, Praça do Município, 6200-151 Covilhã.

14 � Os pedidos dos documentos do concurso deverão ser feitos
até cinco dias antes da data limite para a entrega das propostas, que
serão entregues no prazo de dois dias.

15 � O preço dos documentos é de 5558$, IVA incluído, a pagar
mediante dinheiro ou cheque passado a favor da Câmara Municipal
da Covilhã.

16 � As propostas devem ser dirigidas à Câmara Municipal da
Covilhã, Departamento Municipal de Administração Geral e Finan-
ças, Secção de Compras, Concursos e Armazéns, Praça do Municí-
pio, 6200-151 Covilhã.

17 � As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser apresentados até às 15 horas e 30 minutos do 15.º dia a contar
da data da publicação do anúncio relativo ao presente concurso no
Diário da República.

18 � A proposta, bem como os documentos que a acompanham,
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada, em relação à
qual o concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais

19 � As propostas serão abertas pelas 10 horas do dia útil ime-
diato à data limite para a apresentação das propostas, na sala de

reuniões do edifício dos Paços do Município da Covilhã, Praça do
Município, 6200 Covilhã, podendo assistir a esse acto as pessoas que
para o efeito estiverem credenciadas pelos concorrentes.

20 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores, por ordem decrescente de importância:

Condições de transporte;
O mais baixo preço.

21 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega, considerando-se prorrogado por iguais períodos para os
concorrentes que nada requeiram em contrário.

22 � O adjudicatário deverá prestar uma caução no valor de 5 %
do montante total do valor do circuito, ou circuitos, com exclusão
do IVA.

23 � O financiamento será satisfeito pelo orçamento anual da
Câmara Municipal e os pagamentos efectuados de acordo com as
condições de pagamento do concorrente a quem vier a ser adjudica-
do o circuito ou circuitos.

24 � Não foi publicado anúncio indicativo.
25 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 941800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

26 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 7 de Agosto de 2000.

27 � O presente anúncio foi recebido, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 8 de Agosto de 2000.

7 de Agosto de 2000. � Pelo Vice-Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.) 10-1-100 225

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Anúncio

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

1 � Câmara Municipal do Entroncamento, Serviço de Secretaria,
Largo de José Duarte Coelho, 2330-078 Entroncamento (telefone:
249720400; telecopiadora: 249718615).

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 � Entroncamento.
b) Designação da empreitada � «Polidesportivo � 2.ª fase».
Natureza e extensão dos trabalhos � os constantes no projecto,

caderno de encargos e mapa de medições.
Características gerais da obra � trabalhos de estrutura metálica

espacial na cobertura do pavilhão, bem como outras especialidades
de modo a concluir-se correctamente os objectivos do projecto, com
a seguinte classificação (CPA), de acordo com o Regulamento (CE)
n.º 1232/98, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998:
45.11.12, 45.22.11, 45.22.13, 45.25.10 e 45.25.41.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 86 252 850$.
c) A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a

concurso.
4 � O prazo de execução da obra é, no máximo, de 150 dias.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares

podem ser examinados na Câmara Municipal do Entroncamento 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.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e da docu-
mentação até ao 15.º dia contínuo subsequente contado a partir do
dia seguinte à publicação no Diário da República, estando disponí-
veis a partir do 6.º dia útil em que o pedido tenha sido considerado
aceite.

b) Com o pagamento de 5000$ ou de 10 000$, 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
escolhida, sem o que não será aceite. Quando o processo for enviado
a pedido dos interessados, não será da responsabilidade do dono da
obra o extravio ou o atraso dos mesmos.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas
até às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia contínuo subsequente
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contado a partir do dia seguinte à publicação deste anúncio no Diário
da República.

b) Na secretaria da Câmara Municipal do Entroncamento, com o
endereço referido no n.º 1.

c) 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 o 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 e 30 minutos, na
Câmara Municipal do Entroncamento.

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

9 � A empreitada é por preço global e as modalidades essenciais
de financiamento e de pagamento por 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 com as autorizações referentes à 3.ª subcategoria da
1.ª categoria e classe correspondente ao valor global da pro-
posta;

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%; e
Prazo de execução � 20%.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.
15 � a) São admitidas propostas condicionadas com prazo inferior

ao previsto no n.º 4, desde que cumprido o n.º 11 do programa de
concurso.

b) Não são admitidas propostas a abdicar da revisão de preços.

Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.)  10-1-100 229

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Anúncio

Concurso público (nos termos do artigo 48.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março)

1 � Câmara Municipal do Fundão, Praça do Município, 6230-
-338 Fundão (telefone: 275779060; fax: 275779079).

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

3 � a) Local de execução � Fatela.
b) Designação da empreitada � construção de jardim-de-infância

no Fundão, Fatela.
Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da

obra � terraplenagens, fornecimento e aplicação de betões, al-
venarias, revestimentos, redes de água/esgotos/eléctrica e caixi-
lharias.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 22 419 767$.
4 � O prazo máximo de execução da obra é de 210 dias.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares

podem ser examinados no Departamento Técnico de Obras da
Câmara Municipal do Fundão, nos dias úteis, das 9 às 12 horas e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos.

b) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e da
documentação desde que solicitados até à primeira metade do
prazo fixado para apresentação de propostas, com o pagamento
prévio do processo completo � 30 000$, mais IVA, ou por cada
lauda escrita, copiada, reproduzida ou fotocopiada � por cada
tamanho A4, 100$, mais IVA, por cada folha desenhada, em pa-
pel ozalide, ou semelhante � por metro quadrado ou fracção �
500$, mais IVA.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até às
16 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diário da
República, na secretaria da Câmara Municipal do Fundão.

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 o n.º 5.2 do
programa do concurso.

b) Esse acto terá lugar no salão de sessões da Câmara Municipal
do Fundão, pelas 10 horas e 30 minutos do 1.º dia posterior à data
para entrega das propostas.

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 mensais, em função dos
autos de medição dos trabalhos efectuados.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consór-
cio.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado
de classificação (ou alvará) de empreiteiro de obras públicas que
contenha as seguintes autorizações, da classe correspondente ao valor
global da sua proposta: 1.ª, 2.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subca-
tegorias da 1.ª categoria.

b) Os concorrentes deverão apresentar cópia autenticada das três
últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou
IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo» e, se for o caso,
documento equivalente, apresentado, para efeitos fiscais, no Estado
de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabeleci-
mento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve
apresentar cópia autenticada da respectiva declaração.

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

13 � Critérios de adjudicação � a apreciação das propostas será
feita em duas fases:

1.ª fase � só serão consideradas as propostas que preencham
os seguintes requisitos:

a) Cumprimento de, pelo menos, um dos três primeiros
critérios (autofinanciamento, solvibilidade e liquidez
reduzida) que a seguir se transcrevem;

b) Cumprimento dos critérios 4 e 5.

(1) Apresentarem um rácio «autofinanciamento» em,
pelo menos, dois dos três últimos anos superior ou
igual a 0,3.

(2) Apresentarem um rácio «solvibilidade» em, pelo
menos, dois dos três últimos anos superior ou igual
a 1,3.

(3) Apresentarem um rácio «liquidez reduzida» em,
pelo menos, dois dos três últimos anos superior ou
igual a 0,6.

(4) Apresentarem no currículo três obras de natureza
idêntica da agora posta a concurso, acompanhadas
dos originais das respectivas declarações
abonatórias.

(5) Apresentarem declaração bancária respeitante à
capacidade financeira para as obras a realizar com
data posterior à da publicação deste anúncio no
Diário da República.

2.ª fase � a esta fase só serão admitidas as propostas que pre-
encham os requisitos referidos na 1.ª fase, sendo os critérios
a aplicar nesta fase, para classificação das propostas, os
seguintes:

Preço (80%);
Prazo (20%)

   que serão contabilizados e ordenados por ordem crescente,
de acordo com a fórmula:

Ca = 0,80 × Cv + 0,20 × Cp
em que:

Ca = coeficiente para adjudicação (será considerada a pro-
posta mais vantajosa a que apresente o valor do coefi-
ciente Ca mais baixo);

Cv = Vp/Pb;
Vp = valor da proposta;
Pb = preço base;
Cp = Pp/Pc;
Pp = prazo da proposta;
Pc = prazo do concurso.

8 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-100 231
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CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Anúncio de concurso

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Leiria, Largo da
República, 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 � Marrazes, concelho de Leiria.
b) Designação da empreitada � beneficiação da Estrada da Esta-

ção, Marrazes.
c) Natureza e extensão dos trabalhos � beneficiação e reparação

da estrada, numa extensão de 2481 m, e trabalhos relativos à
construção de um colector de águas residuais-pluviais, com uma
extensão de 659 m.

Os trabalhos a executar são da subcategoria 45.23.12 da categoria
45.23.1, a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de
1998.

d) Preço base do concurso � 76 000 000$, acrescido do IVA à
taxa em vigor.

4 � Prazo máximo de execução da obra � oito meses.
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
expediente, 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 10 000$,
acrescido de IVA à taxa em vigor, cuja liquidação será feita em
dinheiro 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 secre-
taria-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 concor-
rentes � ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de
empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica
de associação, 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 em-
preitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-
-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária.

11 � 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) Da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respei-
tam, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe
na proposta

12 � Qualificação dos concorrentes:

a) Avaliação da capacidade financeira e económica � cada
concorrente ou cada empresa, em caso de apresentação as-

sociada, deve apresentar, cumulativamente, os seguintes re-
quisitos:

1) Resultados operacionais positivos em, pelo menos, dois
dos últimos três anos;

2) Indicador de liquidez reduzida médio dos últimos três
anos igual ou superior a 0,70;

3) Indicador de capitais próprios/passivo total médio dos
últimos três anos igual ou superior a 25%;

b) Avaliação da capacidade técnica � cada concorrente ou cada
empresa, em caso de apresentação associada, deve apresentar
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 do 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 variáveis,
designadamente:

Preço � 50%;
Valor técnico da proposta � 30%;
Prazo � 20%.

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.

19 de Julho de 2000. � A Presidente da Câmara Municipal, Isabel
Damasceno Campos. 10-1-100 235

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Anúncio n.º 121/2000

Concurso público para a adjudicação da empreitada de
concepção/construção do reservatório de Mafra �
5000 m3, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Mafra, Terrei-
ro de D. João V, 2640 Mafra (telefone: 261810100; fax:
261810130).

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

3 � a) Local de execução � Mafra.
b) Características gerais da obra � concepção/construção de um

reservatório.
c) Preço base do concurso, excluído o IVA � 90 000 000$.
4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra

é até 150 dias seguidos.
5 � a) Consulta do processo de concurso � o processo de

concurso e documentos complementares podem ser examinados na
Secção de Apoio Administrativo, Departamento de Obras e
Urbanismo, da Câmara Municipal de Mafra, Edifício da Quinta da
Raposa, Largo do Coronel Brito Gorjão, 2640 Mafra, das 9 às 15 ho-
ras.

b) Data limite para pedido do processo de concurso � os pedidos
dos elementos referidos na alínea anterior podem ser solicitados à
Câmara Municipal de Mafra, até às 15 horas do 20.º dia contado a
partir do dia seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário
da República.

c) Custo do processo de concurso � o processo de concurso é
fornecido mediante o pagamento prévio da quantia de 20 000$ (com
IVA incluído).

6 � a) Prazo de apresentação das propostas � as propostas,
documentadas, deverão ser apresentadas até às 15 horas do 30.º dia
a contar do dia seguinte à data da publicação do presente anúncio
no Diário da República.

b) Local de entrega das propostas � na Secção de Apoio
Administrativo, Departamento de Obras e Urbanismo, da Câma-
ra Municipal de Mafra, Edifício da Quinta da Raposa, Largo do
Coronel Brito Gorjão, 2640 Mafra, das 9 às 15 horas.
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c) Redacção das propostas � as propostas e documentos deverão
ser redigidos em língua portuguesa.

7 � a) Intervenção no acto público do concurso � só pode-
rão 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) Data, hora e local do acto público do concurso � o acto pú-
blico do concurso terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Mafra, pelas 10 horas do 1.º dia útil que se seguir ao termo do
prazo fixado para entrega das propostas.

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

9 � Modalidade da empreitada � a empreitada é por preço
global.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � no caso
de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato,
na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Certificados necessários para execução da obra � só serão
admitidos como concorrentes os titulares de certificado(s) de
classificação de empreiteiro de obras públicas que contenha(m) a(s)
seguintes classificação(ões):

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

b) Da 10.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias, nas condições estipuladas no artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Critérios de apreciação das propostas � os critérios básicos
de apreciação das propostas e respectivos coeficientes de ponderação
serão os seguintes:

a) Preço da proposta � 40%;
b) Qualidade técnica da solução apresentada � 30%;
c) Prazo de execução � 30%.

1 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 10-1-100 236

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Anúncio

 [alínea i) do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 55/95,
de 29 de Março]

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Nisa, com sede
na Praça do Município, 6050 Nisa (telefone: 245410000; fax:
245412799).

2 � Referências do anúncio do concurso � o anúncio do con-
curso foi publicado na 3.ª série do Diário da República, de 20 de
Janeiro de 1999.

3 � Descrição do projecto � elaboração de projecto para o
complexo termal a construir na zona da Fadagosa de Nisa.

4 � Número total de participante � 17 participantes.
5 � Número de participantes estrangeiros � nenhum.
6 � Vencedor do concurso � Sanmarful, Arquitectura e Urbanis-

mo, L.da

7 � Prémios � 2.º classificado, Maria Pilar S. Vilela, atribuição
de prémio no valor de 3000 contos, e 3.º classificado, Rui B. Duarte
e Ana Paula Pinheiro Arquitectura, L.da, atribuição de prémio no
valor de 2000 contos.

31 de Julho de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-100 238

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Anúncio

Procedimento por negociação

1 � Entidade pública contratante � a entidade pública contra-
tante é a Câmara Municipal de Vila do Conde, sita na Rua da Igre-
ja, 4480 Vila do Conde (telefone: 252248400; telefax:
252641853).

2 � Objecto do procedimento por negociação � o presente pro-
cedimento tem por objecto a aquisição de uma viatura pesada de
mercadorias para utilização na recolha de resíduos sólidos urbanos
entre 9 m3 e 10 m3.

3 � Local de entrega dos bens � o local de entrega é no arma-
zém da Câmara Municipal de Vila do Conde, Travessa de Figueiredo
Faria, em Vila do Conde.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � a data li-
mite é de 10 dias após a adjudicação.

5 � Apresentação de alterações às cláusulas do caderno de
encargos, bem como de propostas variantes � é proibida a apre-
sentação de propostas que contemplam alterações das cláusulas do
caderno de encargos, sendo possível a apresentação de propostas
variantes.

6 � Critérios de selecção das candidaturas:

a) Habilitações profissionais;
b) Capacidade financeira;
c) Capacidade técnica

7 � Forma jurídica que devem ter os grupos de concorrentes
adjudicatários � os grupos de concorrentes devem revestir a forma
jurídica de consórcio.

8 � Designação, endereço, data limite e preço de pedido do
processo � o caderno de encargos, programa de concurso e demais
elementos processuais podem ser solicitados, por escrito, de acordo
com os seguintes elementos:

a) Para Câmara Municipal de Vila do Conde, Rua da Igreja,
4480 Vila do Conde;

b) Procedimento por negociação para aquisição de uma viatura
pesada de mercadorias para utilização na recolha de resíduos
sólidos urbanos entre 9 m3 e 10 m3;

c) Até ao 5.º dia útil após a publicação, os interessados pode-
rão obter cópias, devidamente autenticadas pela entidade
adjudicante, das peças escritas (programa de concurso e ou
caderno de encargos) do processo a concurso;

d) Mediante o pagamento de 5000$ por cada peça escrita.

9 � Designação e endereço a quem devem ser entregues ou
dirigidas as candidaturas, hora e datas limite para entrega, idioma e
documentos a apresentar:

a) Na Câmara Municipal de Vila do Conde, Rua da Igreja,
4480 Vila do Conde, ou entregues, em mão, na Secreta-
ria Administrativa, sita no edifício dos Paços do Muni-
cípio;

b) As candidaturas deverão ser entregues até ao 9.º dia a contar
da data da publicação no Diário da República;

c) As candidaturas devem ser redigidas em língua portuguesa e
os documentos que acompanham a candidatura são:

Declaração, onde conste o nome, número fiscal de contri-
buinte, número de bilhete de identidade, estado civil e
domicílio, ou, no caso de pessoa colectiva, sede, filiais
que interessem à execução do contrato, objecto social,
nome dos titulares dos corpos sociais ou de outras pessoas
com poderes para a obrigarem, conservatória do registo
comercial onde se encontra e o seu número de matrícula
nessa conservatória;

Declaração emitida conforme modelo constante do anexo
I ao presente programa de procedimento.

10 � Número previsto de concorrentes que serão convidados a
apresentar proposta � o número previsto de concorrentes que serão
convidados a apresentar proposta é de cinco.

11 � Critérios de adjudicação do contrato, por ordem decrescen-
te:

Qualidade dos materiais e construção � 9,7;
Carácter funcional dos equipamentos � 3,7;
Facilidades de manutenção � 2,7;
Preço e sistemas de pagamentos � 2,8;
Prazos de entrega � 1,1.

12 � Caução:

a) O adjudicatário, para garantir o exacto e pontual cumpri-
mento das suas obrigações, deve prestar caução no valor
de 5 % do valor total do fornecimento, com exclusão do
IVA;

b) A caução pode ser prestada por qualquer das formas em
direito admitidas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 194 � 23 de Agosto de 2000 17 873

13 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos.

14 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 7 de Agosto de 2000.

19 de Julho de 2000. �  O Presidente da Câmara, Mário Al-
meida. 10-1-100 249

Anúncio

Concurso público

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Vila do Con-
de, Rua da Igreja, 4480 Vila do Conde (telefone: 252248400; fax:
252641853).

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 � Rua dos Arcos, em Vila do
Conde.

b) Designação da empreitada � alargamento do cemitério
municipal Monte do Mosteiro.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � empreitada geral, com-
preendendo todos os trabalhos necessários à completa execução
do projecto, desde os movimentos de terras aos acabamentos fi-
nais.

d) Características gerais da obra � alargamento do existente,
estruturas em betão armado, alvenaria, arruamentos e infra-estrutu-
ras.

e) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de
47 500 000$.

4 � O prazo de execução da obra é de 100 dias úteis.
5 � a) Podem ser examinados ou pedidos o processo de con-

curso e documentos complementares na secretaria da Câmara
Municipal de Vila do Conde, durante as horas normais de expedi-
ente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 ho-
ras).

b) Podem ser solicitadas cópias da documentação até 15 dias após
a publicação no Diário da República, com pagamento prévio de
57 500$ + IVA.

6 � a) As propostas, devidamente documentadas, deverão ser
apresentadas até às 16 horas do 31.º dia a contar do dia seguinte
ao da data da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) Os processos de concurso devem ser enviados ou entregues em
mão na Câmara Municipal de Vila do Conde.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) São 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 na Câmara Municipal
de Vila do Conde e realizar-se-á no 1.º dia útil subsequente ao
termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas e
30 minutos.

8 � O valor da caução é de 5 % e será prestada por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou medi-
ante garantia bancária e ainda mediante seguro-caução, nos termos
do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por série de preços.
10 � No caso da adjudicação da empreitada a agrupamentos de

empresas, estas deverão associar-se na modalidade de consórcio
externo em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Só podem ser admitidos a concurso os seguintes concor-
rentes � os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as
autorizações seguintes e da classe correspondente, cada uma, aos
valores especializados que lhe respeitam, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na proposta:

1.ª categoria � 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e
13.ª subcategorias;

6.ª categoria � 2.ª subcategoria.

b) Os concorrentes deverão apresentar documentos que permi-
tam apreciar a sua aptidão para a boa execução da empreitada no
que se refere às condições mínimas de carácter económico, finan-
ceiro e técnico, nomeadamente:

Declaração respeitante ao volume de negócios global e ao vo-
lume de obras da empresa realizadas nos últimos três anos;

Declaração que descreva os meios técnicos e humanos disponí-
veis e afectos à obra concursada;

Declaração que descreva a estrutura da empresa, o seu quadro
técnico e respectivas qualificações;

Lista de obras mais importantes, de natureza semelhante à
concursada, realizadas nos últimos três anos ou em curso,
indicando o montante, o prazo e o local.

12 � O prazo de validade das propostas é o estabelecido no artigo
104.º, conforme o Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

Preço;
Prazo de execução;
Valia técnica da proposta.

24 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Mário Al-
meida. 10-1-100 250

Anúncio

Concurso público

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Vila do Conde,
Rua da Igreja, 4480 Vila do Conde (telefone: 252248400; fax:
252641853).

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 � Rua dos Girassóis, em Caxinas, Vila
do Conde.

b) Designação da empreitada � edifício de educação pré-escolar
e salas de actividades sócio-educativas.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � empreitada geral, com-
preendendo todos os trabalhos necessários à completa execução do
projecto, desde os movimentos de terras aos acabamentos finais,
incluindo o fornecimento de equipamentos.

d) Características gerais da obra � edifício de ensino com dois
pisos e estrutura em betão armado.

e) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de
112 428 000$.

4 � O prazo de execução da obra é de 200 dias úteis.
5 � a) Podem ser examinados ou pedidos o processo de concurso e

documentos complementares na secretaria da Câmara Municipal de Vila
do Conde, durante as horas normais de expediente (das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas).

b) Podem ser solicitadas cópias da documentação até 15 dias após
a publicação no Diário da República, com pagamento prévio de
57 500$ + IVA.

6 � a) As propostas, devidamente documentadas, deverão ser
apresentadas até às 16 horas do 31.º dia a contar do dia seguinte ao
da data da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) Os processos de concurso devem ser enviados ou entregues em
mão na Câmara Municipal de Vila do Conde.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) São 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 na Câmara Municipal
de Vila do Conde e realizar-se-á no 1.º dia útil subsequente ao
termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas e
30 minutos.

8 � O valor da caução é de 5 % e será prestada por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou medi-
ante garantia bancária e ainda mediante seguro-caução, nos termos
do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por série de preços.
10 � No caso da adjudicação da empreitada a agrupamentos de

empresas, estas deverão associar-se na modalidade de consórcio
externo em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Só podem ser admitidos a concurso os seguintes concor-
rentes � os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as
autorizações seguintes e da classe correspondente, cada uma, aos
valores especializados que lhe respeitam, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na proposta:

1.ª categoria � 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e
13.ª subcategorias;

5.ª categoria � 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª, 11.ª e 15.ª subcate-
gorias;

6.ª categoria � 2.ª subcategoria.
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b) Os concorrentes deverão apresentar documentos que permi-
tam apreciar a sua aptidão para a boa execução da empreitada no
que se refere às condições mínimas de carácter económico, finan-
ceiro e técnico, nomeadamente:

Declaração respeitante ao volume de negócios global e ao vo-
lume de obras da empresa realizadas nos últimos três anos;

Declaração que descreva os meios técnicos e humanos disponí-
veis e afectos à obra concursada;

Declaração que descreva a estrutura da empresa, o seu quadro
técnico e respectivas qualificações;

Lista de obras mais importantes de natureza semelhante à
concursada realizadas nos últimos três anos ou em curso,
indicando o montante, o prazo e o local.

12 � O prazo de validade das propostas é o estabelecido no artigo
104.º, conforme o Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

Preço;
Prazo de execução;
Valia técnica da proposta.

24 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Mário Al-
meida. 10-1-100 251

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Anúncio

Concurso público para execução da empreitada
de um centro comunitário em Monte Gordo

1 � Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, sita na
Praça do Marquês de Pombal (telefone: 281510000; fax:
281510996).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Monte Gordo, municí-
pio de Vila Real de Santo António.

b) Designação da empreitada � execução de um centro comuni-
tário em Monte Gordo.

c) Natureza dos trabalhos � trabalhos de construção civil �
descrição dos trabalhos: classificados pela categoria 45.21.1, subca-
tegoria 45.21.15, na classificação estatística (CPA).

d) Preço base do concurso � 69 249 276$, com exclusão do
IVA.

Prazo de execução da obra � 180 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados na secretaria da Divisão de Obras Municipais
da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, durante as horas
de expediente, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos, desde a data da
publicação deste anúncio até ao dia e hora do acto público de abertura
de propostas, onde poderão igualmente ser solicitadas cópias
autenticadas do processo até cinco dias antes do acto público do
concurso.

b) O processo de concurso poderá ser obtido a partir da data da
publicação deste concurso no Diário da República, sendo o seu custo
de 40 000$ por exemplar.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia após a publicação deste anúncio no Diário
da República.

b) As propostas deverão ser enviadas pelo correio (CTT), sob
registo e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra re-
cibo, na secretaria da Divisão de Obras Municipais, Rua de Oliveira
Martins, 63, 8900-297 Vila Real de Santo António.

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão redi-
gidos em português, de conformidade com o estabelecido no artigo
71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

b) A abertura de propostas realizar-se-á na Câmara Municipal de
Vila Real de Santo António, pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte
ao limite da entrega das propostas.

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

9 � A empreitada é por série de preços, os pagamentos serão
efectuados de acordo com as quantidades de trabalhos periodicamente

executados e realizar-se-á por medições e com base nos preços uni-
tários contratuais.

10 � Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou
grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem ju-
ridicamente numa única entidade ou um consórcio externo, em re-
gime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas que
contenha as seguintes autorizações: da 1.ª subcategoria da 1.ª cate-
goria e da classe correspondente ao valor da sua proposta, das 2.ª,
5.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria e das 1.ª, 7.ª e 8.ª sub-
categorias da 5.ª categoria, correspondendo cada uma ao valor dos
trabalhos que lhes respeitam.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias contados a partir
da data do acto público do concurso. Se necessário, este prazo
considerar-se-á prorrogado, por consentimento tácito dos concor-
rentes que nada requeiram em contrário, por mais 44 dias.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação
serão baseados:

a) Em primeiro lugar, na avaliação da capacidade financeira,
económica e técnica dos concorrentes, com base nos do-
cumentos a que se referem os artigos 67.º, 68.º, 69.º e 70.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Em segundo lugar, pelo critério da proposta economicamente
mais vantajosa, implicando a ponderação dos seguintes fac-
tores:

Preço � 75%;
Prazo � 25%.

14 � Não é admitida a apresentação de variantes ao projecto ou
a parte dele.

26 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, António Maria
Farinha Murta. 10-1-100 252

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Vila Verde, Divisão Municipal Finan-
ceira, localizada na Praça do Município, 4730 Vila Verde (telefone:
253310500; telecopiadora: 253312036).

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 Verde.
b) Designação da empreitada � revitalização do centro urbano

de Vila Verde.
Natureza e extensão dos trabalhos � pavimentos em calçada e

lajeado, drenagem de águas pluviais, ajardinamentos, electrificação
e mobiliário urbano.

Características gerais da obra � obra corrente de arranjos urba-
nísticos.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 453 012 057$.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será de 270 dias seguidos.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementa-

res podem ser examinados ou pedidos na Divisão Municipal Fi-
nanceira da Câmara Municipal de Vila Verde, 4730 Vila Verde,
nos dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minu-
tos.

b) Pode ser examinadas ou solicitadas cópias autênticas do pro-
cesso de concurso e da documentação até seis dias úteis antes do
términus do prazo da entrega das propostas, com o pagamento pré-
vio de 37 000$ excluído o IVA.

6 � a) As propostas e documentos deverão ser apresentados até
às 16 horas do 31.º dia posterior à publicação deste anúncio do Diário
da República.

b) Na Divisão Municipal Financeira da Câmara Municipal de Vila
Verde.

c) 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 o 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 9 horas, na sala das reuni-
ões da Câmara Municipal de Vila Verde.
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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 Procom, 50 % e Câmara
Municipal de Vila Verde, 50 %, autos de medição e ordens de
pagamento.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consórcio
em regime de responsabilidade solidária.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas e as
autorizações seguintes: 12.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe
correspondente à respectiva proposta, e 1.ª subcategoria da 5.ª ca-
tegoria, da classe correspondente ao valor do trabalhos especializa-
dos que lhe respeitam.

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

c) E provar condições técnicas e económicas � só serão admiti-
dos os concorrentes que satisfaçam quatro dos seguintes requisitos
mínimos, sendo os cinco primeiros calculados com base nas
declarações de IRC, quando se trata de pessoas colectivas, ou IRS,
para concorrentes em nome individual, referentes ao ano de 1998,
e de acordo com as seguintes fórmulas:

a) Meios libertos totais/activo líquido � (12.27 + 12.21 +
+ 12.22 + 25.9)/30.30 > 0.04 (IRC); (9.27 + 9.21 + 9.22 +
+ 20.9)/25.28 > 0.04 (IRS);

b) Liquidez reduzida � (30.26 + 30.20 + 30.29)/30.51 >
0.50 (IRC); (25.24 + 25.18 + 25.27)/25.41 > 0.50 (IRS);

c) Solvibilidade � 30.30/30.55 > 1.30 (IRC); 25.28/25.45 >
1.30 (IRS);

d) Autofinanciamento � 30.42/30.56 > 0.20 (IRC); 25.33/
25.46 > 0.20 (IRS);

e) Volume de negócios � 12.4 > 500 000 000$ (IRC); 9.4 >
500 000 000$ (IRS);

f) Ter concluído, no mínimo, três obras da mesma natureza nos
últimos três anos (1997, 1998 e 1999), de valores individu-
ais superiores a 100 000 000$.

Nota. � Os concorrentes deverão incluir na lista de documentos
a apresentar cálculos referentes aos requisitos mínimos atrás
indicados, acompanhados de declaração, sob compromisso de honra,
relativa à veracidade dos mesmos.

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
seguintes: proposta mais vantajosa, por ponderação dos seguintes
factores: (preço) � 50%; (valia técnica da proposta e garantia de
boa execução) � 50%.

3 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 06-1-029 256

Aviso

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Vila Verde, Divisão Municipal Finan-
ceira, localizada na Praça do Município, 4730 Vila Verde (telefone:
253310500; telecopiadora: 253312036).

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 � freguesias de Vila do Prado e Laje,
Vila Verde.

b) Designação da empreitada � sistema de drenagem de águas
residuais do Montinho e lugares contíguos.

Natureza e extensão dos trabalhos � obra corrente de drenagem
de águas residuais domésticas com uma extensão de 7289 m.

Características gerais da obra � levantamento e reposição de
pavimentos, abertura e fecho de valas, colocação de tubagem e
acessórios e execução de caixas de visita.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 71 988 227$.
c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos.
4 � O prazo de execução da obra será de 300 dias seguidos.
5 � a) O processo do concurso e documentos complemen-

tares podem ser examinados ou pedidos na Divisão Municipal
Financeira da Câmara Municipal de Vila Verde, 4730 Vila
Verde, nos dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 15 horas e
30 minutos.

Pode ser examinadas ou solicitadas cópias autênticas de processo
de concurso e da documentação até seis dias antes da data limite da
entrega das propostas.

b) Com o pagamento prévio de 43 500$, excluído o IVA.
6 � a) As propostas e documentos deverão ser apresentados até

às 16 horas do 31.º dia posterior à publicação deste anúncio do Diário
da República.

b) Na Divisão Financeira da Câmara Municipal de Vila Verde.
c) 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 o 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 9 horas, na sala das reuni-
ões da Câmara Municipal de Vila Verde.

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 essenciais
de financiamento e de pagamento são Câmara Municipal  de Vila
Verde, autos de medição e autorização de pagamento.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas.
11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir

certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas e as
autorizações seguintes e de acordo com a proposta apresentada:
9.ª subcategoria da 3.ª categoria.

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

c) E provar condições técnicas e económicas � só serão admiti-
dos os concorrentes que satisfaçam quatro dos seguintes requisitos
mínimos, calculados de acordo com as declarações de IRC, quando
se trata de pessoas colectivas, ou IRS, para concorrentes em nome
individual, referentes ao ano de 1998, e de acordo com as seguintes
fórmulas:

1) Liquidez reduzida � (30.26 + 30.20 + 30.29)/30.51 >
0.50 (IRC); (25.24 + 25.18 + 25.27)/25.41 > 0.50 (IRS);

2) Solvibilidade � 30.30/30.55 > 1.30 (IRC); 25.28/25.45 >
1.30 (IRS);

3) Autofinanciamento � 30.42/30.56 > 0.20 (IRC); 25.33/
25.46 > 0.20 (IRS);

4) Meios libertos totais/activo líquido � (12.27 + 12.21 +
+ 12.22 + 25.9)/30.30 > 0.04 (IRC); (9.27 + 9.21 + 9.22 +
+ 20.9)/25.28 > 0.04 (IRS);

5) Volume de negócios � 12.4 > 250 000 000$ (IRC); 9.4 >
250 000 000$ (IRS);

6) Para além dos requisitos anteriores, deverá ainda ter conclu-
ído nos últimos três anos (1997, 1998 e 1999) pelo menos
três obras da mesma natureza, nos valores individuais
(excluído o IVA) superiores a 50 000 000$.

Nota. � Os concorrentes deverão incluir na lista de documentos
a apresentar cálculos referentes aos requisitos mínimos atrás
indicados, acompanhados de declaração, sob compromisso de honra,
relativa à veracidade dos mesmos.

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
seguintes: preço � 50% e valia técnica da proposta e garantia de
boa execução � 50%.

14 � Não são permitidas variantes ao projecto.
15 � Outras informações � o anúncio não será publicado no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

4 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 06-1-029 254

Aviso

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Vila Verde, Divisão Municipal Finan-
ceira, localizada na Praça do Município, 4730 Vila Verde (telefone:
253310500; telecopiadora: 253312036).

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 � freguesia de Sande, Vila Verde.
b) Designação da empreitada � abastecimento de água à fre-

guesia de Sande � 2.ª fase.
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Natureza e extensão dos trabalhos � obra corrente de adução a
abastecimento de água com uma extensão de 9800 m.

Características gerais da obra � levantamento e reposição de
pavimentos, abertura e fecho de valas, colocação de tubagem e aces-
sórios, execução de ramais domiciliários, construção de uma central
elevatória e respectiva conduta adutora.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 72 645 500$.
c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos.
4 � O prazo de execução da obra será de 300 dias seguidos.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementa-

res podem ser examinados ou pedidos na Divisão Municipal Fi-
nanceira da Câmara Municipal de Vila Verde, 4730 Vila Verde,
nos dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minu-
tos.

Pode ser examinadas ou solicitadas cópias autênticas do processo
de concurso e da documentação até seis dias antes da data limite da
entrega das propostas.

b) Com o pagamento prévio de 22 200$, excluído o IVA.
6 � a) As propostas e documentos deverão ser apresentados até

às 16 horas do 31.º dia posterior à publicação deste anúncio do Diário
da República.

b) Na Divisão Financeira da Câmara Municipal de Vila Verde.
c) 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 o 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 9 horas, na sala das reuni-
ões da Câmara Municipal de Vila Verde.

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 essenciais
de financiamento e de pagamento são Câmara Municipal  de Vila
Verde, autos de medição e autorização de pagamento.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas.
11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir

certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas e as
autorizações seguintes, de acordo com a proposta apresentada:
10.ª subcategoria da 3.ª categoria.

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

c) E provar condições técnicas e económicas � só serão admiti-
dos os concorrentes que satisfaçam quatro dos seguintes requisitos
mínimos, calculados de acordo com as declarações de IRC, quando
se trata de pessoas colectivas, ou IRS, para concorrentes em nome
individual, referentes ao ano de 1998, e de acordo com as seguintes
fórmulas:

1) Liquidez reduzida � (30.26 + 30.20 + 30.29)/30.51 >
0.50 (IRC); (25.24 + 25.18 + 25.27)/25.41 > 0.50 (IRS);

2) Solvibilidade � 30.30/30.55 > 1.30 (IRC); 25.28/25.45 >
1.30 (IRS);

3) Autofinanciamento � 30.42/30.56 > 0.20 (IRC); 25.33/
25.46 > 0.20 (IRS);

4) Meios libertos totais/activo líquido � (12.27 + 12.21 +
+ 12.22 + 25.9)/30.30 > 0.04 (IRC); (9.27 + 9.21 + 9.22 +
+ 20.9)/25.28 > 0.04 (IRS);

5) Volume de negócios � 12.4 > 250 000 000$ (IRC); 9.4 >
250 000 000$ (IRS);

6) Para além dos requisitos anteriores, deverá ainda ter conclu-
ído nos últimos três anos (1997, 1998 e 1999) pelo menos
três obras da mesma natureza, nos valores individuais
(excluído o IVA) superiores a 50 000 000$.

Nota. � Os concorrentes deverão incluir na lista de documentos
a apresentar cálculos referentes aos requisitos mínimos atrás
indicados, acompanhados de declaração, sob compromisso de honra,
relativa à veracidade dos mesmos.

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
seguintes: preço � 50% e valia técnica da proposta e garantia de
boa execução � 50%.

14 � Não são permitidas variantes ao projecto.
15 � Outras informações � o anúncio não será publicado no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

4 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 06-1-029 255

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de rede
de esgotos da Cela Nova � 2.ª fase (artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � Entidade adjudicante � Serviços Municipalizados da Câmara
Municipal de Alcobaça, Rua da Liberdade, 2460-060 Alcobaça
(telefone: 262580900; fax: 262580905).

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

3 � a) Local de execução � freguesia da Cela.
b) Descrição da empreitada:

i) Designação da empreitada � rede de esgotos da Cela Nova
� 2.ª fase;

ii) Natureza e extensão dos trabalhos � implantação da rede
de saneamento em tubagem e acessórios de PVC do tipo
SANECOR ou equivalente (tubagem corrugada de dupla parede)
Æ 200 mm � extensão 4286,7 m:

Construção civil � duas estações elevatórias;
Equipamento electromecânico � fornecimento e monta-

gem;
Ramais domiciliários � 150;

iii) Descrição � trabalhos classificados por 90001000-4 no
Vocabulário Comum para Contratos Públicos, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de
Setembro de 1996.

iv) Preço base do concurso � 74 105 750$ (com exclusão do
IVA).

c) A empreitada não é divisível em partes.
4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução da obra

é de 210 dias de calendário.
5 � a) O processo de concurso pode ser examinado durante as

horas normais de expediente, até ao dia e hora do acto público do
concurso, e adquirido até ao fim do primeiro terço do prazo fixado
para entrega das propostas, nos Serviços Municipalizados, na morada
indicada no n.º 1.

b) O custo do processo de concurso é de 80 000$, a que acresce
o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, a pagar
em dinheiro ou cheque visado passado a favor do tesoureiro dos
Serviços Municipalizados de Alcobaça.

6 � a) As propostas terão de dar entrada na secretaria dos
Serviços Municipalizados de Alcobaça até às 17 horas do 30.º dia de
calendário contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no
n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, de-
vendo os documentos que as instruem, quando não redigidos em
português, ser acompanhados de tradução legalizada.

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

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do 1.º dia
útil seguinte à data limite para apresentação das propostas no local
com o endereço indicado no n.º 1.

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

9 � A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão
feitos mensalmente, de acordo com as quantidades de obra executa-
das.

O financiamento será assegurado por fundos comunitários, atra-
vés de candidatura ao III Quadro Comunitário de Apoio, e a com-
ponente dos fundos nacionais será suportada pelo orçamento pró-
prio dos Serviços Municipalizados.

10 � Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Os concorrentes titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, correspon-
dentes às seguintes autorizações (Portaria n.º 412-I/99, de 4 de
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Junho, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 660/99,
de 17 de Agosto):

3.ª categoria da 9.ª subcategoria, da classe correspondente ao
valor da proposta;

5.ª categoria da 1.ª subcategoria, da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas aplica-se o disposto nos
artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas
condições do programa de concurso.

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

13 � A adjudicação será feita à propostas economicamente mais
vantajosa, de acordo com os seguintes critérios:

1.ª fase � avaliação da capacidade financeira, económica e
técnica dos concorrentes, nos termos do artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, conjuntamente com
o ponto 18 do programa de concurso, sendo excluídos os
concorrentes considerados não aptos e passando à 2.ª fase,
em condições de igualdade, os concorrentes considerados
aptos;

2.ª fase � apreciação e classificação das propostas dos con-
correntes admitidos à 2.ª fase, com base nos seguintes crité-
rios e ponderações:

a) Garantia da qualidade de execução (0,40) � este
factor será avaliado pela análise dos seguintes subfac-
tores:

Processos construtivos (0,15);
Controlo da qualidade (0,10);
Plano de segurança e saúde (0,10);
Organização do estaleiro (0,05);

b) Preço (0,35) � este factor será avaliado pela análise
dos seguintes subfactores:

Preço total (0,20);
Credibilidade e coerência dos preços unitários

(0,05);
Preços horários de mão-de-obra e equipamentos

(0,05);
Plano de pagamentos (0,05);

c) Prazos (0,25) � este factor será avaliado pela análise
dos seguintes subfactores:

Prazo total (0,15);
Prazos parcelares e programação proposta (0,05);
Meios humanos e materiais a mobilizar (0,05).

14 � É permitida a apresentação de propostas variantes que
envolvam alterações ao caderno de encargos, de acordo com o ponto
10 do programa de concurso.

3 de Agosto de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Joaquim Rui Coelho. 10-1-100 258

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AVEIRO

Anúncio

Concurso público n.º 6/00, para adjudicação da empreitada
de saneamento do Bonsucesso e Agras/Verdemilho

Faz-se público que, de acordo com a deliberação do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados de Aveiro tomada na
sua reunião de 10 de Julho de 2000, se encontra aberto concurso
público para adjudicação da empreitada de saneamento do Bonsucesso
e Agras/Verdemilho, nas condições constantes do programa de
concurso e caderno de encargos.

1 � Designação, endereço, números de telefone e telefax da en-
tidade contratante � Serviços Municipalizados de Aveiro, Avenida
de Adelino Amaro do Costa, apartado 350, 3811-
-762 Aveiro (telefone: 234400100; fax: 234400139: e-mail:
Smaveiro@mail.telepac.pt).

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

3 � Características da empreitada:
a) Local de execução � freguesia de Aradas, concelho de

Aveiro.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos tra-
balhos, classificação estatística de produtos por actividade, ca-
racterísticas gerais da obra e preço base do concurso � a em-
preitada de saneamento do Bonsucesso e Agras/Verdemilho
consiste:

Na implantação da rede colectora numa extensão aproximada
de 14 622 m e execução de 565 ramais domiciliários de es-
gotos domésticos para os prédios confinantes aos arruamen-
tos a dotar com esta infra-estrutura;

Implantação de 5 condutas elevatórias com o comprimento de
2178 m;

Construção de 5 estações elevatórias de esgotos domésticos,
concepção, fornecimento e montagem dos equipamentos
electromecânicos, instalações eléctricas e respectivos medi-
dores de caudal.

Na implantação/construção destas infra-estruturas deverão ser
seguidas as especificações do caderno de encargos e peças desenha-
das, que fazem parte integrante do processo de concurso.

Preço base � 234 780 611$.
Classificada pelo Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conse-

lho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, altera-
do 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, no grupo 45.2 � trabalhos de constru-
ção de edifícios (no todo ou em parte); trabalhos de engenharia
civil; categoria 45.21.4 � trabalhos de construção de redes urba-
nas ou locais e instalação de cabos; subcategoria 45.21.41 � tra-
balhos de construção de redes urbanas ou locais de águas e esgo-
tos.

4 � Prazo de execução da empreitada � o prazo máximo de
execução da empreitada será de seis meses a contar da data do auto
de consignação.

5 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser
pedidos o programa de concurso e o caderno de encargos � o
programa de concurso e o caderno de encargos podem ser examina-
dos ou adquiridos, durante as horas de expediente, das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas, na secretaria dos Serviços
Municipalizados de Aveiro, Avenida de Adelino Amaro da Costa,
apartado 350, 3811-762 Aveiro.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � o
pedido do processo pode ser feito, por escrito, até à data limite para
apresentação das propostas.

c) Indicação do preço e condições de pagamento dos documentos
� o custo do processo é de 20 000$, com IVA a acrescer, a pagar
em dinheiro ou à ordem do tesoureiro dos Serviços Municipalizados
de Aveiro.

6 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � as propostas deverão ser
dirigidas para Serviços Municipalizados de Aveiro, Avenida de
Adelino Amaro da Costa, apartado 350, 3811-762 Aveiro.

b) Hora e data limite para a entrega dos propostas � as propos-
tas devem ser apresentados até às 17 horas do dia 2 de Outubro de
2000.

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � as propostas, bem como os documentos
que as acompanham, devem ser redigidas em português, ou acompa-
nhadas de tradução devidamente legalizada.

7 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � o acto do concurso é público e
terá lugar na sede dos Serviços Municipalizados de Aveiro, Avenida
de Adelino Amaro da Costa, Aveiro, no dia 3 de Outubro de 2000,
pelas 15 horas.

Poderão assistir ao acto todas as pessoas interessadas e intervir as
devidamente credenciados pelos concorrentes.

8 � Cauções e garantias � o valor da caução a exigir para ga-
rantir o contrato é de 5 % do valor total da adjudicação, de acordo
com o artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é segundo o regime de
série de preços no que respeita à parte de construção civil e por
preço global na parte electromecânica, sendo o financiamento da
responsabilidade exclusiva dos Serviços Municipalizados de Aveiro e
os pagamentos efectuados de acordo com o artigo 202.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � a este
concurso podem concorrer empreiteiros em nome individual ou
empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente em consórcio, em regime de responsa-
bilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.
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11 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher:

a) Alvarás � os concorrentes deverão ser titulares dos se-
guintes certificados de classificação de empreiteiros de
obras públicas, da classe correspondente ao trabalho a exe-
cutar:

a.1) Construção civil:

1.ª categoria � 1.ª subcategoria;
3.ª categoria � 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª e 9.ª subcategorias;
6.ª categoria � 2.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias;

a.2) Equipamento electromecânico:

5.ª categoria � 1.ª, 7.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias;

b) Condições mínimas de carácter económico ou técnico �
documentos a apresentar:

Documento comprovativo da regularização da situação
contributiva para com a segurança social portuguesa,
emitida pelo Instituto de Gestão Financeira da Seguran-
ça Social, acompanhado de declaração, sob compromis-
so de honra, do cumprimento dos obrigações respeitantes
ao pagamento das quotizações para a segurança social
no espaço económico europeu;

Declaração, prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/
95, de 13 de Setembro, comprovativa da regularização
da situação tributária perante o Estado Português, acom-
panhada de declaração, sob compromisso de honra, de
cumprimento das obrigações no que respeita ao paga-
mento de impostos e taxas no espaço económico euro-
peu;

Documento, emitido pelo Banco de Portugal no mês em
que o concurso tenha sido aberto ou no mês anterior,
que mencione as responsabilidades da empresa no siste-
ma financeiro;

Cópia autenticada da última declaração periódica de rendi-
mentos para efeitos de IRS ou IRC, na qual contenha o
carimbo de «Recibo»; se se tratar de início de activida-
de, a empresa deve apresentar cópia da respectiva
declaração;

Certificados de habilitações literárias e profissionais dos
quadros da empresa e dos responsáveis pela orientação
da obra;

Lista das obras executadas da natureza da obra posta a
concurso, acompanhada de certificados de boa execu-
ção, que devem referir o montante, data e local de
execução das obras e se as mesmas foram executadas
de acordo com as regras de arte e regularmente con-
cluídas;

Declaração, assinada pelo representante legal da empresa,
que mencione o equipamento e a ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado, ou sob qualquer
outra forma;

Declaração, assinada pelo representante legal da empresa,
que mencione os técnicos e os serviços técnicos, estejam
ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � Prazo de validade das propostas � os concorrente ficam
obrigados a manter as suas propostas durante o prazo de 66 dias
contados do acto público do concurso, conforme estipulado no
n.º 1 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, ten-
do em conta o disposto no n.º 3 do mesmo artigo.

13 � Critério de adjudicação do empreitada, com indicação dos
factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação �
para efeitos de adjudicação da presente empreitada, é adoptado o
critério da proposta mais vantajosa, atendendo aos seguintes cri-
térios:

Qualidade técnica (45%);
Preço (35%);
Prazo (20%).

14 � Eventual proibição de apresentação de alterações ao ca-
derno de encargos, bem como de propostas variantes � não são

admitidas propostas variantes ou com condições divergentes das
previstas.

15 � Data da publicação do anúncio indicativo, se for o caso, ou
menção da sua não publicação � não foi publicado anúncio de
informação prévia.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário
do República � o presente anúncio foi enviado para publicação
no Diário da República, 3.ª série, em 2 de Agosto de 2000.

17 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Agosto de
2000.

2 de Agosto de 2000. � O Director-Delegado, António Heleno
Martins Canas. 10-1-100 260

Anúncio

Concurso público n.º 7/00, para adjudicação da empreita-
da do sistema de drenagem de águas residuais domés-
ticas da freguesia de Oliveirinha.

1 � Entidade promotora � a empreitada é promovida
pelos Serviços Municipalizados de Aveiro, Avenida de Ade-
lino Amaro da Costa, apartado 350, 3811-901 Aveiro Co-
dex (telefone: 2341400100; fax: 234400139; e-mail:
Smaveiro@mail.telepac.pt).

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

3 � Empreitada:

a) Os trabalhos serão executados no concelho de Aveiro,
freguesia de Oliveirinha;

b) A empreitada consiste na execução do sistema de drenagem
de águas residuais domésticas da freguesia de Oliveirinha, que
compreende:

A implantação da rede colectora numa extensão de
38 953,5 m e execução de 1153 ramais domiciliários de
esgotos domésticos para prédios confinantes aos arrua-
mentos a dotar com esta infra-estrutura;

Construção de 15 estações elevatórias de esgotos domésti-
cos, fornecimento e montagem dos equipamentos
electromecânicos, instalações eléctricas e respectivos
medidores de caudal;

Implantação de 15 condutas elevatórias, com um compri-
mento total de 6604 m.

      A empreitada está incluída, pela Classificação Estatís-
tica de Produtos por Actividade, no grupo 45.2 � tra-
balhos de construção civil de edifícios (no todo ou em
parte) � trabalhos de engenharia civil � trabalhos de
construção geral de edifícios e de engenharia civil, cate-
goria 45.21.4 � trabalhos de construção de redes urba-
nas ou locais e instalação de cabos, e subcategoria
45.21.41 � trabalhos de construção de redes urbanas ou
locais de águas e esgotos, a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de
1993.

      O preço base do concurso é de 786 090 812$, IVA não
incluído;

c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos indicados
nos mapas de medições do projecto.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução da obra
será de 12 meses a contar da data do auto de consignação.

5 � Processo de concurso:

a) O processo de concurso encontra-se patente nos Serviços
Municipalizados de Aveiro, onde pode ser adquirido,
mediante solicitação escrita, ou examinado, desde a publi-
cação deste anúncio no Diário da República e durante o
horário de expediente, das 9 às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 17 horas, até à data limite da entrega das pro-
postas;

b) As cópias do processo de concurso serão fornecidas aos
interessados no prazo de seis dias após recepção do pedido
escrito na entidade que preside ao concurso e pela quantia de
30 000$ (IVA não incluído).
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6 � Propostas:

a) As propostas deverão dar entrada até às 17 horas do dia 9 de
Outubro de 2000, podendo ser entregues em mão, contra
recibo, ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção.

b) A recepção das propostas efectuar-se-á nos Serviços Muni-
cipalizados de Aveiro, Avenida de Adelino Amaro da Costa,
apartado 350, 3811-901 Aveiro Codex;

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa e os
preços apresentados não incluirão o IVA.

7 � Acto público do concurso:

a) Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos con-
correntes, bastando, no caso de intervenção do titular de
empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade;

b) O acto público do concurso realizar-se-á nos Serviços
Municipalizados de Aveiro pelas 15 horas do dia 10 de
Outubro de 2000.

8 � Cauções e garantias:

a) Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de
apresentação das propostas;

b) Para garantia do contrato, e no prazo de seis dias após a
recepção da comunicação referente à adjudicação, o emprei-
teiro deverá prestar uma caução de 5 % do valor proposto,
de acordo com o artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

9 � Pagamentos:

a) A empreitada é por série de preços no que respeita à
parte de construção civil e por preço global na parte
electromecânica, sendo o financiamento da responsa-
bilidade exclusiva dos Serviços Municipalizados de
Aveiro;

b) Os pagamentos serão efectuados nos termos do especificado
nos artigos 17.º e 202.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

10 � Modalidade jurídica de associação � são admitidos a con-
curso empreiteiros em nome individual ou empresas ou grupo de
empresas que declarem intenção de se constituírem juridicamente em
consórcio, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista
a celebração do contrato.

11 � Condições de admissibilidade:

a) Os concorrentes deverão ser titulares dos seguintes certifi-
cados de classificação de empreiteiros de obras públicas da
classe correspondentes aos trabalhos a executar:

a.1) Construção civil:

1.ª categoria � 1.ª subcategoria;
3.ª categoria � 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª e 9.ª subcategorias;
6.ª categoria � 8.ª, 9.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias;

a.2) Equipamento electromecânico:

5.ª categoria � 1.ª, 7.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias;

b) Se o concorrente não dispuser dos certificados exigidos na
alínea a), deverá apresentar 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;

c) Os concorrentes que não disponham dos certificados referi-
dos nas alíneas a) e b) deverão apresentar os documentos
indicados no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

d) Os concorrentes deverão preencher os seguintes requisitos
mínimos de capacidade técnica e financeira necessários à
realização da empreitada:

Experiência comprovada na construção de pelo menos um
sistema de drenagem de águas residuais e montagem dos
respectivos equipamentos e instalações eléctricas de
valor mínimo de 250 000 000$;

e) Cuja média aritmética dos valores obtidos para cada um dos
índices descritos no quadro que se segue seja superior a
8 valores:

Índices
Intervalo

Valores
de variação

a) Rendibilidade � meios li- 0%-4% 4
  bertos totais/activo líquido. 5%-7% 8

8%-10% 12
11%-13% 16

>13% 20

b) Liquidez reduzida � activo 0-0,5 4
maneável/passivo c. prazo. 0,6-0,8 8

0,9-1,0 12
1,1-1,3 16

>1,3 20

c) Solvibilidade � activo lí- <1,3 4
quido/passivo. 1,4-1,5 8

1,6-1,8 12
1,9-2,0 16

>2,0 20

d) Autofinanciamento � capi- 0-0,2 4
tais próprios/(capitais pró- 0,3-0,4 8
prios + passivo ML prazo). 0,5-0,6 12

0,7-0,8 16
0,9-1,0 20

e) Autonomia financeira � ca- 0-0,2 4
pitais próprios/activo líquido. 0,3-0,4 8

0,5-0,6 12
0,7-0,8 16
0,9-1,0 20

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas terão a
validade de 66 dias úteis contados a partir da data do acto público
do concurso, conforme o estipulado no n.º 1 do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/ 99, de 2 de Março, tendo em conta o disposto
no n.º 3 do mesmo artigo.

13 � Critérios de apreciação das propostas � efectuar-se-á a
adjudicação à proposta mais vantajosa, atendendo aos seguintes
critérios:

Qualidade técnica (45%):
Preço (35%);
Prazo (20%).

14 � Proposta com variantes ao projecto � não é admitida a
apresentação pelos concorrentes de variantes ao projecto.

15 � Reservas quanto à adjudicação � caso não venha a ser
confirmada a participação financeira da administração central ou as
propostas sejam consideradas inaceitáveis, os Serviços Municipali-
zados de Aveiro poderão não proceder à adjudicação a nenhum dos
concorrentes.

16 � Publicação do anúncio � este anúncio foi enviado para
publicação no Diário da República em 2 de Agosto de 2000.

17 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Agosto de 2000.

2 de Agosto de 2000. � O Director-Delegado, António Heleno
Martins Canas. 10-1-100 259

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS  DA COVILHÃ

Anúncio

Concurso público n.º 2/2000

1 � Concurso promovido pelos Serviços Municipalizados da
Covilhã, sitos na Rua do Conde da Ericeira, 6200 Covilhã (telefo-
ne: 275322001; telefax: 275314903).
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2 � Objecto do concurso público:

a) Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 6 de Agosto, para fornecimento e financia-
mento de um veículo automóvel concebido para uso especi-
al, do grupo 34.1, classe 34.10, categoria 34.10.5, subcate-
goria 34.10.54, e CPC 49119, de acordo com a Classificação
Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o
Regulamento (CEE) n.º 1232/98, de 17 de Junho, publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177,
de 22 de Junho de 1998;

b) Um camião de recolha e transporte de resíduos sólidos com
a capacidade compreendida entre 15 m3 e 16 m3;

c) [...]
d) Contrato a celebrar para fornecimento e financiamento

através de locação financeira, para pagamento a cinco
anos.

3 � Local de entrega � nas instalações dos Serviços Municipali-
zados da Covilhã, na Rua do Conde da Ericeira, 6200 Covilhã.

4 � O prazo de entrega não poderá ultrapassar 60 dias a contar
da data de adjudicação.

5 � [...]
6 � [...]
7 � [...]
8 � Não são admitidas propostas com alterações de cláusulas do

caderno de encargos, bem como propostas variantes.
9 � Para apreciação das condições de carácter técnico e econó-

mico, os concorrentes devem entregar os documentos a que se refe-
rem os artigos 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 6 de Agosto,
e referidos no programa de concurso.

10 � O agrupamento de concorrentes é permitido nos termos
referidos no programa de concurso.

11 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res podem ser examinados no Sector de Aprovisionamento, no
1.º andar do edifício sede dos Serviços Municipalizados da Covilhã,
nos dias úteis, no horário de expediente (das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 mi-
nutos).

b) O processo de concurso pode ser solicitado ao Sector de
Aprovisionamento dos Serviços Municipalizados da Covilhã até
cinco dias úteis antes do términus do prazo de entrega das pro-
postas.

c) Os documentos do programa de concurso serão fornecidos com
o pagamento prévio de 10 000$, mais IVA.

12 � a) As propostas devem ser entregues ou enviadas para os
Serviços Municipalizados da Covilhã, Rua do Conde da Ericeira,
6200 Covilhã.

b) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do 15.º dia
contado a partir da data de publicação do anúncio no Diário da
República.

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa.

13 � O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se
seguir ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas,
nos Serviços Municipalizados da Covilhã.

14 � Os critérios de apreciação das propostas são o da proposta
mais vantajosa, implicando a ponderação dos seguintes factores, por
ordem decrescente:

Características técnicas � 40%;
Preço total, para pagamento a cinco anos � 40%;
Assistência técnica � 10%;
Prazo de entrega e outros que assumam especial interesse,

nomeadamente garantia do equipamento e características
estéticas e funcionais � 10%.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter a sua proposta
por um prazo mínimo de 60 dias a contar do acto público do
concurso.

16 � [...]
17 � Não foi publicado o anúncio indicativo a que se refere o

artigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
18 � [...]
19 � Enviado para publicação no Diário da República em 4 de

Agosto de 2000.
20 � Data de recepção, para publicação, na Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A. � 7 de Agosto de 2000.

4 de Agosto de 2000. � O Director-Delegado, Leopoldo Soares
Santos. 10-1-100 219

Anúncio

Concurso público n.º 3/2000

1 � Concurso promovido pelos Serviços Municipalizados da
Covilhã, sitos na Rua do Conde da Ericeira, 6200 Covilhã (telefo-
ne: 275322001; telefax: 275314903).

2 � Objecto do concurso público:

a) Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 6 de Agosto, para fornecimento e financia-
mento de um veículo automóvel concebido para uso especi-
al, do grupo 34.1, classe 34.10, categoria 34.10.5, subcate-
goria 34.10.54, e CPC 49119, de acordo com a Classificação
Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o
Regulamento (CEE) n.º 1232/98, de 17 de Junho, publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177,
de 22 de Junho de 1998;

b) Uma varredora-aspiradora com capacidade compreendida
entre 3 m3 e 4 m3;

c) [...]
d) Contrato a celebrar para fornecimento e financiamento

através de locação financeira, para pagamento a cinco
anos.

3 � Local de entrega � nas instalações dos Serviços Municipali-
zados da Covilhã, na Rua do Conde da Ericeira, 6200 Covilhã.

4 � O prazo de entrega não poderá ultrapassar 60 dias a contar
da data de adjudicação.

5 � [...]
6 � [...]
7 � [...]
8 � Não são admitidas propostas com alterações de cláusulas do

caderno de encargos, bem como propostas variantes.
9 � Para apreciação das condições de carácter técnico e econó-

mico, os concorrentes devem entregar os documentos a que se refe-
rem os artigos 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 6 de Agosto,
e referidos no programa de concurso.

10 � O agrupamento de concorrentes é permitido nos termos
referidos no programa de concurso.

11 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res podem ser examinados no Sector de Aprovisionamento, no
1.º andar do edifício sede dos Serviços Municipalizados da Covilhã,
nos dias úteis, no horário de expediente (das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 mi-
nutos).

b) O processo de concurso pode ser solicitado ao Sector de
Aprovisionamento dos Serviços Municipalizados da Covilhã até
cinco dias úteis antes do términus do prazo de entrega das pro-
postas.

c) Os documentos do programa de concurso serão fornecidos com
o pagamento prévio de 10 000$, mais IVA.

12 � a) As propostas devem ser entregues ou enviadas para os
Serviços Municipalizados da Covilhã, Rua do Conde da Ericeira,
6200 Covilhã.

b) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do 15.º dia
contado a partir da data de publicação do anúncio no Diário da
República.

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa.

13 � O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se
seguir ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas,
nos Serviços Municipalizados da Covilhã.

14 � Os critérios de apreciação das propostas são o da proposta
mais vantajosa, implicando a ponderação dos seguintes factores, por
ordem decrescente:

Características técnicas � 40%;
Preço total, para pagamento a cinco anos � 40%;
Assistência técnica � 10%;
Prazo de entrega e outros que assumam especial interesse,

nomeadamente garantia do equipamento e características
estéticas e funcionais � 10%.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter a sua proposta por
um prazo mínimo de 60 dias a contar do acto público do concurso.

16 � [...]
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17 � Não foi publicado o anúncio indicativo a que se refere o
artigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

18 � [...]
19 � Enviado para publicação no Diário da República em 4 de

Agosto de 2000.
20 � Data de recepção, para publicação, na Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A. � 7 de Agosto de 2000.

4 de Agosto de 2000. � O Director-Delegado, Leopoldo Soares
Santos. 10-1-100 220

ENTIDADES PARTICULARES

CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO

Anúncio

Concurso público para execução da empreitada
de requalificação do Lar do Alto da Raminha

Informa-se que a data de publicação do anúncio no Diário da
República foi em 28 de Junho de 2000, pelo que a hora e a data
limite para apresentação das propostas é pelas 17 horas do dia 9 de
Agosto de 2000.

3 de Julho de 2000. � O Presidente da Direcção, Figueiredo
Santos. 10-2-118 586

SOLVERDE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

Sede:  Rua Dezanove, 85, 4500 Espinho

Capital social: 6 000 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Espinho sob
o n.º 33.

Pessoa colectiva n.º 500272484.

Anúncio

Concurso público n.º 1/00, para adjudicação
da empreitada de remodelação geral do Casino Espinho

1 � O concurso é realizado pela Solverde � Sociedade de In-
vestimentos Turísticos da Costa Verde, S. A., com sede na Rua
Dezanove, 85, em Espinho (telefone: 227335500; fax:
227313193).

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 � Casino Solverde, Espinho.
b) Designação da empreitada � remodelação geral do Casino

Espinho.
Natureza e extensão dos trabalhos:

Ampliação da sala de máquinas para as áreas presentemente
ocupadas da sala de jogos tradicionais e pelo bingo;

Instalar a sala de jogos tradicionais no 5.º piso, na área ocupa-
da actualmente pelo Salão Miramar;

Remodelar, ampliar e adequar as instalações eléctricas;
Remodelar, ampliar e adequar a instalação mecânica;
Remodelar a sala de cinema;
Reformular as áreas de serviço e adaptá-las à nova distribuição

das salas de jogos;

segundo o estabelecido no projecto.
Sendo enquadrados nas seguintes categorias: 45.21.14, 45.33.2,

45.25.41, 45.25.21, 45.31.11, 45.31.3, 45.31.41 e 45.33.1, se-
gundo a Classificação Estatística de Produtos por Actividade, es-
tipulada pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de
17 de Junho, que altera o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro.

c) O presente concurso reúne as seguintes empreitadas:

Empreitada de construção civil, águas � esgotos e funda-
ções � estruturas;

Empreitada de electricidade e segurança;
Empreitada de instalações e equipamentos mecânicos.

Não é obrigatória a apresentação de preços para as três empreita-
das, que serão sempre consideradas separadas, podendo qualquer
concorrente candidatar-se a parte ou à totalidade das mesmas e do
mesmo modo serem adjudicadas, em parte ou na totalidade, sem que
de tal advenha para o concorrente qualquer direito de compensação
por redução do montante global previsível do conjunto de
empreitadas a que possa ter concorrido.

4 � O prazo de execução da obra é de 486 dias consecutivos.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no gabinete

da Direcção Técnica, no Casino Solverde, sito na Rua Dezanove, 85,
4501-858 Espinho, onde pode ser examinado durante as horas normais
de expediente, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive.

Podem ser solicitadas cópias do processo do concurso nos servi-
ços administrativos da Solverde, em Espinho, até ao segundo terço
do prazo fixado para entrega das propostas.

b) O processo de concurso e documentos completos serão forne-
cidos, a partir da data da publicação deste anúncio no Diário da
República, mediante o pagamento, em dinheiro ou cheque, de
80 000$ por exemplar.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 18 horas do
52.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) contado a partir
do dia seguinte ao da publicação do Diário da República.

b) As propostas serão enviadas ou entregues no serviço referido
na alínea a) do n.º 5.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, bem
como os documentos que as instruem, sempre em conformidade com
o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

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

b) O acto público terá lugar pelas 15 horas do 1.º dia útil após a
data limite para entrega das propostas, no Casino Solverde, em
Espinho.

8 � O valor da caução será de 5 % do valor de adjudicação.
9 � O regime das empreitadas mencionadas na alínea c) do n.º 3 é

por série de preços e os seus pagamentos serão efectuados de acordo
com o n.º 21 do programa de concurso.

10 � Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas
que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de alvará de
empreiteiro de obras públicas com as seguintes autorizações e classes
correspondentes aos valores globais da proposta:

Empreitada de construção civil, águas � esgotos e funda-
ções � estruturas � 1.ª categoria das seguintes subcategorias:
1.ª, 2.ª e 3.ª; 5.ª categoria da 10.ª categoria;

Empreitada de electricidade e segurança � 5.ª categoria das
seguintes subcategorias: 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª e 7.ª;

Empreitada AVAC � 5.ª categoria da 8.ª subcategoria.

Os concorrentes deverão fornecer indicação dos subempreiteiros
e respectivos alvarás.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as
condições referidas no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

12 � O prazo de validade das propostas é de 90 dias a contar da
data do acto público.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, aten-
dendo-se, de acordo com o n.º 17 do programa de concurso, aos
seguintes critérios de preferência, em ponderação simultânea: me-
nor valor global, menor prazo de execução proposto, melhor qua-
lidade dos equipamentos propostos, em ponderação com os mon-
tantes globais, bem como total compatibilidade com os
equipamentos existentes e experiência comprovada em obras se-
melhantes.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto posto a concurso.
15 � A entidade adjudicante reserva-se o direito de não fazer

qualquer adjudicação.
16 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias � 7 de Agosto de 2000.

7 de Agosto de 2000. � Pela Administração: (Assinaturas ilegí-
veis.) 10-2-118 577
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RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 20/2000

Rectificação

Concurso público para a empreitada da obra de construção
das infra-estruturas de loteamento � benefício paroquial
da freguesia de Orjais, nos termos do artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

1 � Para os devidos efeitos se avisa que é rectificado o artigo 4.1 do
programa de concurso do concurso público para a empreitada da obra de
construção das infra-estruturas de loteamento �benefício paroquial da
freguesia de Orjais, que passa a ter a seguinte redacção:

4.1 � As propostas serão entregues até às 15 horas e 30 mi-
nutos do dia 1 de Setembro de 2000, pelos concorrentes ou seus
representantes, na Secção de Compras, Concursos e Armazéns
da Câmara Municipal da Covilhã, Praça do Município, 6200-
-151 Covilhã, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção.

2 � Assim, o n.º 6 do anúncio publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 177, de 2 de Agosto de 2000, passa a ter a redacção
acima referida.

3 � O presente aviso foi enviado para publicação no Diário da
República em 2 de Agosto de 2000.

2 de Agosto de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-100 227

Aviso n.º 21/2000

Rectificação

Concurso público internacional para o fornecimento de
30 000 t de massa asfáltica a quente para pavimentação de
arruamentos do concelho, nos termos do artigo 87.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

1 � Para os devidos efeitos se avisa que são rectificados os
n.os 1 do artigo 6.º e 1 do artigo 12.º do programa de concurso do
concurso público internacional para o fornecimento de 30 000 t de
massa asfáltica a quente para pavimentação de arruamentos do
concelho, que passam a ter a seguinte redacção.

Artigo 6.º � 1 � As propostas e os documentos que as acom-
panham devem ser apresentados até às 15 horas e 30 minutos
do dia 11 de Setembro de 2000.

Artigo 12.º � 1 � Pelas 10 horas do dia 12 de Setembro de
2000, na sala de reuniões do edifício da Câmara Municipal da
Covilhã, 6200-151 Covilhã, procede-se em acto público à aber-
tura dos invólucros recebidos.

2 � Assim, os n.os 15 e 17 do anúncio publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 177, de 2 de Agosto de 2000, passam a ter
as redacções acima referidas.

3 � O presente aviso foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 2 de
Agosto de 2000.

2 de Agosto de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-100 226
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que
Autobus � Veículos Automóveis, L.da, com sede na Rua da Fei-
teira, 301, Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do
Porto, requereu a concessão de uma carreira regular de passageiros
entre Asprela, freguesia de Sermonte, e Póvoa de Baixo, freguesia
de Grijó, ambas do concelho de Vila Nova de Gaia e distrito do
Porto, passando por Brantães, Corveiros, Padrão (Escola), Monte
e Ervilhaca.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis, aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida no prazo de 60 dias a contar
da data da presente publicação, para o que podem consultar o
respectivo processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na
Rua do Campo Alegre, 1459, 1.º, Porto.

15 de Março de 1999. � Pelo Director de Serviços, a Chefe de
Divisão, Odete Ferreira. 10-2-118 592

MINISTÉRIOS DO EQUIPAMENTO SOCIAL
E DA DEFESA NACIONAL

Portaria

Tendo sido presente à Comissão do Domínio Público Marítimo
um processo de delimitação do domínio público marítimo com um
prédio situado na Rua de João Mendonça, 8, freguesia de Vera Cruz,
concelho de Aveiro, que a Região de Turismo Rota da Luz diz
pertencer-lhe, e sendo aquela Comissão de parecer favorável,
importa agora nomear uma comissão de delimitação nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de
Novembro.

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros do
Equipamento Social e da Defesa Nacional, que seja nomeada uma
comissão de delimitação para aquele efeito, com a seguinte consti-
tuição:

Presidente � um representante da Marinha, a designar pela
Direcção-Geral de Marinha.

Vogais:

Um representante do Ministério do Equipamento Social, a
designar pela Administração do Porto de Aveiro,
S. A.

O requerente ou um seu representante.

O Ministro do Equipamento Social, Jorge Paulo Sacadura Al-
meida Coelho. � Por delegação do Ministro da Defesa Nacional, o
Chefe do Estado-Maior da Armada, Nuno Gonçalo Vieira Matias,
almirante. 01-2-16 036

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO
Portaria

Tendo sido presente à Comissão do Domínio Público Maríti-
mo um processo de delimitação do domínio público marítimo
com um prédio rústico no lugar da Murtinheira, freguesia de
Quiaios, Figueira da Foz, que João José Pedroso de Lima diz

pertencer-lhe, e sendo aquela Comissão de parecer favorável,
importa agora nomear uma comissão de delimitação nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 468/71,
de 5 de Novembro.

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da
Defesa Nacional e do Ambiente e do Ordenamento do Território,
que seja nomeada uma comissão de delimitação para aquele efeito,
com a seguinte constituição:

Presidente � um representante da Marinha, a designar pela
Direcção-Geral de Marinha.

Vogais:

Um representante do Ministério do Ambiente e do Orde-
namento do Território, a designar pelo Instituto da
Água.

O requerente ou um seu representante.

Por delegação do Ministro da Defesa Nacional, o Chefe do Estado-
-Maior da Armada, Nuno Gonçalo Vieira Matias, almirante. � O
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, José
Sócrates.  01-2-16 035

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 0161/1/17/200

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 Sever do Vouga 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, e pelo prazo de 15 dias a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EN � Electricidade do Norte, S. A., Centro de Dis-
tribuição de Aveiro, para o estabelecimento de uma linha aérea,
a 15 kV, com 117 m, do apoio n.º 6 LAT para o PT 22 em Pa-
drões a PT de A. Silva Matos, S. A., em Silva Escura, freguesia
de Silva Escura, concelho de Sever do Vouga, 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
citado prazo.

26 de Junho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 588

Éditos

Processo n.º 0161/18/10/256

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente na secretaria da Câmara Municipal de Oliveira de
Frades e na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, e 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
uma linha aérea, a 15 kV, com 437 m, do apoio n.º 3 LAT de
Vouzela-Oliveira de Frades a PTAS 121/OFR, em Meães, fregue-
sia de Oliveira de Frades, concelho de Oliveira de Frades, a que se
refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deve-
rão ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério
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da Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

27 de Junho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 593

Éditos

Processo n.º 0161/1/5/853

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 Aveiro e na Direc-
ção 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, e pelo prazo de 15 dias a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EN �Electricidade do Norte, S. A., Centro de Dis-
tribuição de Aveiro, para o estabelecimento de uma linha mista,
a 15 kV, com 5008 m, de Pórtico/Painel da SE de Esgueira a PT
de SIMRIA � Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, S.
A., EE IG1-ETAR Norte (modif.), freguesias de Esgueira e Cacia,
concelho de Aveiro, 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
citado prazo.

5 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de Sousa.
5-2-22 589

Éditos

Processo n.º 0161/1/18/283

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente nas secretarias das Câmaras Municipais de Oli-
veira do Bairro e Vagos 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, e pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EN � Electricidade do Norte, S. A., Centro de Distribuição de
Aveiro, para o estabelecimento de uma linha aérea Bustos-Covão
do Lobo, a 15 kV, com 5668 m, de SE Bustos ao apoio n.º 9 LAT
para o PT 13 VGS em Igreja Velha, em Covão do Lobo,
freguesias de Bustos, Ouca, Santa Catarina e Covão do Lobo,
concelhos de Oliveira do Bairro e Vagos, a que se refere o pro-
cesso em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da
Economia ou nas secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro
do citado prazo.

5 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de Sousa.
5-2-22 590

Éditos

Processo n.º 0161/5/2/675

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, e 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.
A., Centro de Distribuição de Castelo Branco, para o estabeleci-
mento de uma linha mista, a 30 kV, com 1177 m, do apoio
n.º 2 LAT entre SE 5805 da Talagueira e apoio n.º 327A LAT
Bruceira-Castelo Branco a PTS 1484; PTS 1484 tipo CBL, de
630 kVA, rede BT; na Urbanização Quinta das Violetas, fregue-
sia de Castelo Branco, 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
citado prazo.

5 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de Sousa.
5-2-22 603

Éditos

Processo n.º 0161/5/2/680

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, e 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.
A., Centro de Distribuição de Castelo Branco, para o estabeleci-
mento de uma linha aérea, a 30 kV, com 469 m, do apoio
n.º 3 LAT para o PT 9089 de Carlos Amaral Dias ao PT 9252 de
TMN � Telecomunicações Móveis Nacionais, em Soalheira, fre-
guesia de Lardosa, concelho de Castelo Branco, 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
citado prazo.

5 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de Sousa.
5-2-22 605

Éditos

Processo n.º 0161/18/9/188

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente na secretaria 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, du-
rante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela CENEL �Electricidade do Centro, S. A., Centro de
Distribuição de Seia, para o estabelecimento de uma linha aérea,
a 15 kV, com 133 m, do apoio n.º 6 LAT para o PTAS da Telecel
ao PTAS 99/NLS; PT 99 tipo AS, de 50 kVA, rede BT, em Quintas
Chão do Grou, freguesia de Nelas, 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
citado prazo.

5 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de Sousa.
5-2-22 592

Éditos

Processo n.º 0161/9/12/492

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 Seia 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, e pelo prazo de 15 dias a contar da publica-
ção destes éditos no Diário da República, o projecto, apresen-
tado pela CENEL �Electricidade do Centro, S. A., Centro de
Distribuição de Seia, para o estabelecimento de uma linha aérea,
a 15 kV, com 352 m, do apoio n.º 5 LAT para Teixeira a PTAI
223/SEI; PT 223 tipo AI1 de 160 kVA, rede BT, em Loriga VIII
(Bairro das Penedas), freguesia de Loriga, concelho de Seia, a que
se refere o processo em epígrafe.
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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
citado prazo.

11 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 595

Éditos

Processo n.º 0161/1/15/540

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 Ovar 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, e pelo prazo de 15 dias a contar da publica-
ção destes éditos no Diário da República, o projecto, apresen-
tado pela EN �Electricidade do Norte, S. A., Centro de Distri-
buição de Aveiro, para o estabelecimento de uma linha aérea, a
15 kV, com 900 m, do apoio n.º 46 LAT de Ovar-Rio Meão
(3.º troço) ao PT de Investvar � Investimentos e Participações,
L.da, freguesias de Maceda e Cortegaça, concelho de Ovar, 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
citado prazo.

12 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 591

Éditos

Processo n.º 0161/9/9/218

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente na secretaria da Câmara Municipal de Meda 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, e 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 da Guarda, para o estabelecimento de uma
linha aérea, a 30 kV, com 1009 m, do apoio n.º 10 LAT para
PTCA 7/MDA, em Prova, ao PTAS 107/MDA, na Quinta do
Nabril, freguesia de Prova, concelho de Meda, 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
citado prazo.

12 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 594

Éditos

Processo n.º 0161/10/9/1313

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 Leiria 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, e pelo prazo de 15 dias a contar da publica-
ção destes éditos no Diário da República, o projecto, apresen-
tado pela CENEL �Electricidade do Centro, S. A., Centro de
Distribuição de Leiria, para o estabelecimento de uma linha aé-
rea, a 15 kV, com 86 m, do apoio n.º 2 LAT para o PT LRA
163C de J. Primitivo � Madeiras, S. A., ao PT LRA 453 C de
Joaquim Vieira Rodrigues, na Quinta da Sardinha, freguesia de Santa
Catarina da Serra, concelho de Leiria, 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
citado prazo.

12 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 604

Éditos

Processo n.º 0161/10/16/527

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente na secretaria da Câmara Municipal de Porto de
Mós 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, e 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 das Caldas da Rainha,
para o estabelecimento de uma linha aérea, a 30 kV, com 925 m,
do apoio n.º 3 LAT para o PT 40 PMS, em Casais dos Vales,
ao PT 158 PMS, em Covão de Oles, freguesia de Alqueidão da
Serra, concelho de Porto de Mós, 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
citado prazo.

12 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 607

Éditos

Processo n.º 0161/10/16/528

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente na secretaria da Câmara Municipal de Porto de
Mós 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, e 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 das Caldas da Rainha,
para o estabelecimento de uma linha aérea, a 30 kV, com 164 m,
do apoio n.º 4 LAT para o PT 107/PMS, em Mira de Aire, ao
PT 183-C da estação elevatória de águas, em Mira de Aire,
freguesia de Mira de Aire, concelho de Porto de Mós, 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
citado prazo.

12 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 608

Éditos

Processo n.º 0161/9/13/311

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente na secretaria da Câmara Municipal de Trancoso
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, e pelo prazo de 15 dias
a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto, apresentado pela CENEL �Electricidade do Cen-
tro, S. A., Centro de Distribuição da Guarda, para o estabele-
cimento de uma linha aérea, a 15 kV, com 1065 m, do apoio
n.º 1A LAT para PTAS do Centro Social Paroquial da Quinta
da Tapada a PTAS 148/TCS, em Fiães (cruzamento para Al-
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deia Nova), freguesia de Fiães, concelho de Trancoso, 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
citado prazo.

17 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 606

Éditos

Processo n.º 0161/18/6/323

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente na secretaria 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 expediente, e 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 uma linha aérea, a 15 kV, com 985 m, do
apoio n.º 14 LAT de SE Mangualde-Mangualde Gare ao PTAS
157/MGL (modif.), em Quintas de Santa Luzia, freguesia de
Mangualde, 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
citado prazo.

17 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 609

Éditos

Processo n.º 0161/18/9/189

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 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, e pelo prazo de 15 dias a contar da publica-
ção destes éditos no Diário da República, o projecto, apresen-
tado pela CENEL �Electricidade do Centro, S. A., Centro de
Distribuição de Seia, para o estabelecimento de uma linha aérea,
a 15 kV, com 1520 m, do apoio n.º 16 LAT para o PTC 9/NLS,
em Vila Ruiva, ao apoio n.º 12 LAT para Central Hidroeléctrica
de Moinhos de Mini-Hídrica, L.da, em Senhorim, freguesia de
Senhorim, concelho de Nelas, a que se refere o processo em epí-
grafe.

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
citado prazo.

17 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 610

Éditos

Processo n.º 0161/6/3/741

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 Coimbra e na Direc-
ção 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, e pelo prazo de 15 dias a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela CENEL �Electricidade do Centro, S. A., para o
estabelecimento de uma linha aérea, a 60 kV, com 3595 m, de

SE de Santa Clara a SE de Alegria (modificação entre os apoios
n.os 5 e 9), freguesias de Santa Clara e Santo António dos Oli-
vais, concelho de Coimbra, a que se refere o processo em epí-
grafe.

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
citado prazo.

20 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 600

Éditos

Processo n.º 0161/6/5/799

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente na secretaria da Câmara Municipal de Soure 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, e 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., para
o estabelecimento de uma linha aérea, a 60 kV, com 747 m, de
SE de Alfarelos ao apoio n.º 76 LAT Alfarelos-Vila Robim
(1.º troço), em Vila Robim 06 15 L5 0526 00, freguesia de
Alfarelos, concelho de Soure, 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
citado prazo.

20 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 602

Éditos

Processo n.º 0161/6/15/223

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 redacção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio,
estará patente na secretaria da Câmara Municipal de Soure 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, e pelo prazo de 15 dias
a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto, apresentado pela CENEL �Electricidade do Cen-
tro, S. A., para o estabelecimento de uma linha aérea, a 60 kV,
com 747 m, do apoio n.º 76 LAT SE Santa Clara-Alfarelos a
SE de Alfarelos (2.º troço), em Alfarelos 06 03 L5 0525 00,
freguesia de Alfarelos, concelho de Soure, 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
citado prazo.

20 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, Lopes de
Sousa. 5-2-22 601

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 171/10.1/588

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 ou-
tros, estará patente na Direcção Regional de Lisboa e Vale do
Tejo do Ministério da Economia, sita na Estrada da Portela,
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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., Centro de Distribuição das Caldas da Rainha, a que se
refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento de uma
linha aérea, a 30 kV, com 715 m, com origem no apoio
n.º 10 da linha para o PT n.º 177 ACB e término no PT n.º 367
ACB, em Moita do Poço, freguesia de Turquel, concelho de
Alcobaça.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional dentro do citado prazo.

3 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, F. Edgar An-
tão. 5-2-22 596

Éditos

Processo n.º 171/10.1/589

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 ou-
tros, estará patente na Direcção Regional de Lisboa e Vale do
Tejo do Ministério da Economia, 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., Centro de Distribuição das Caldas da Rainha, a que se
refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento de uma
linha mista, a 30 kV, com 582 m, com origem no apoio
n.º 6 da linha para o PT n.º 367 ACB, em Moita do Poço, e
término no PT n.º 149-C ACB de Nascimento & Irmão,
freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional dentro do citado prazo.

3 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, F. Edgar An-
tão. 5-2-22 599

Éditos

Processo n.º 171/10.1/559

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 pa-
tente na Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministé-
rio da Economia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragi-
de, 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., Centro de Distribuição
das Caldas da Rainha, a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento de uma linha mista, a 30 kV, com 379 m, com
origem no apoio n.º 80 da linha LIN 1 Alcobaça-Caldas e término
no PT ACB 25, em Casal Pardo, freguesia de Alfeizerão,
concelho de Alcobaça.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional dentro do citado prazo.

7 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, F. Edgar An-
tão. 5-2-22 598

Éditos

Processo n.º 171/14.21/286

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 Economia, 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., Centro de Distribuição
de Leiria, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabe-
lecimento de uma linha aérea, a 30 kV, com 890 m, com origem
no apoio n.º 6 da linha para o PT ORM 165-C BRISA, S. A., e
término no PT ORM 219-C, da Telecel, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional dentro do citado prazo.

11 de Julho de 2000. � O Director de Serviços, F. Edgar An-
tão. 5-2-22 597

Instituto Português da Qualidade

Certificado de reconhecimento de qualificação de
instalador de dispositivos limitadores de velocidade
n.º 101.99.00.6.037.

Ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 281/94, de 11 de
Novembro, e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de
7 de Abril, é reconhecida a qualificação à empresa Ramalda II �
Camiões e Autocarros, L.da, Rua dos Caniços, 22, Ponte de Vilela,
3020-925 Torre de Vilela, na qualidade de instalador de dispositivos
limitadores de velocidade, estando autorizada a colocar a respectiva
marca própria, em anexo, nos locais previstos nos respectivos esque-
mas de selagem.

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 dispositivos limitadores de velocidade
n.º 101.99.96.6.055, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 100, de 29 de Abril de 1996.

O Vice-Presidente, Eduardo Farinha.

10-2-118 562

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
Centro Regional de Segurança Social

de Lisboa e Vale do Tejo

Edital

Encerramento do estabelecimento de idosos Lar e Casa
de Repouso Bom Jesus de Caparide, sito na Rua de
Serpa Pinto, Alto do Espargal, lote 1, freguesia de São
Domingos de Rana, concelho de Cascais.

Dando cumprimento ao disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do
artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, torna-se
público que, por deliberação do conselho directivo do Centro Re-
gional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo de 11 de Julho
de 2000, e ao abrigo do preceituado no artigo 39.º do citado diplo-
ma, foi ordenado o encerramento do estabelecimento, com fins
lucrativos, que exercia actividades de apoio social relativas ao aco-
lhimento de pessoas idosas, denominado «Lar e Casa de Repouso
Bom Jesus de Caparide», sito na Rua de Serpa Pinto, Alto do
Espargal, lote 1, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais, propriedade de Maria de Lurdes Miranda Barbosa Nogueira.

25 de Julho de 2000. � Pelo Conselho Directivo, Manuel Cruz
Pires, presidente. 4-2-15 053
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Centro Regional de Segurança Social do Norte

Alvará n.º 229

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emiti-
do o presente alvará de abertura e funcionamento do estabeleci-
mento denominado «Rá-Mi-Olé», sito na Rua de Arnaldo Gama,
222/224, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, distrito
do Porto, propriedade e requerente: Melmaf � Infantários, L.da

A actividade e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividade � creche;
Lotação máxima � 21 utentes, sendo:

6 dos 3 meses à aquisição da marcha;
6 da aquisição da marcha aos 24 meses;
9 dos 24 aos 36 meses.

3 de Julho de 2000. � O Presidente do Concelho Directivo, Manuel
Martins Alves. 10-2-118 571

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE CASTRO DAIRE

Anúncio

Convocatório

Faz-se saber que, por despacho datado de 27 de Junho de 2000,
foi proferido despacho, nos termos do artigo 28.º do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, a
ordenar o prosseguimento da acção especial de recuperação de
empresa e de falência n.º 57/00, em que é requerente Marcelino
Ferreira Gaspar, titular de empresa em nome individual com o NIPC
806955856, com sede no lugar da Carranqueira, Mosteirô, Pepim,
Castro Daire.

São convidados a comparecer neste Tribunal, no próximo dia
25 de Setembro, pelas 14 horas, todos os credores do requerente, a
fim de intervirem na assembleia de credores, com a advertência da
necessidade de reclamarem os seus créditos para poderem intervir
na referida assembleia, nos termos do artigo 43.º do Decreto-Lei
n.º 132/93, de 23 de Abril.

Os credores, ainda que preferentes, que pretendam intervir na
referida assembleia ficam advertidos de que devem reclamar os seus
créditos, se antes o não houverem feito, através de simples requeri-
mento, mencionando a origem, natureza e montante do crédito, no
prazo de 10 dias a contar da data da publicação do anúncio no Diário
da República, e, bem assim, corrigir ou completar a justificação, no
referido prazo, mas só quanto aos credores que já anteriormente
tenham reclamado e justificado os seus créditos � artigo 44.º do
citado decreto.

A referida acção deu entrada em juízo em 10 de Março de
2000.

28 de Junho de 2000. � O Juiz de Direito, Virgínio da Costa
Ribeiro. � O Escrivão de Direito, interino, António J. Ferreira.

10-2-118 584

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Pelo presente se torna público que, por sentença de 27 de Ju-
lho de 2000, proferida nos autos de acção especial de recupera-
ção de empresa n.º 627/99, do 4.º Juízo de Competência Espe-
cializada Cível desta comarca, foi declarada em estado de falência
a requerente Mega Calçado Internacional, L.da, com sede no Bair-
ro do Sol, freguesia de Pinheiro, 4800 Guimarães, tendo sido fi-
xado o prazo de 30 dias para a reclamação de créditos, o qual
começará a contar a partir da publicação do anúncio no Diário
da República.

Consigna-se que foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José
Ferraz, com domicílio em Perafita, Duas Igrejas, 4560 Penafiel,
que a acção deu entrada em Juízo no dia 8 de Setembro de 1999 e
que o prazo para reclamação de créditos corre nos termos do

n.º 1 do artigo 14.º do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência.

31 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito, de turno, Maria José
Carvalho Guimarães. � A Escrivã-Adjunta, Maria Fernanda Mo-
rais Fernandes. 06-2-051 040

TRIBUNAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Anúncio

A Dr.ª Maria Alexandra Xavier Ferreira Guiné, juíza de direito do
Tribunal da Comarca de Oliveira do Hospital:

Faz saber que, por sentença de 10 de Julho de 2000, proferida
nos autos de processo de falência n.º 171/98, em que é requeren-
te o credor Banco Pinto & Sotto Mayor, S. A., com sede na Rua
do Ouro, 28, em Lisboa, foi declarada a falência da sociedade
PRONTOFIT � Indústria Têxtil, L.da, com sede fixada na Rua
de André de Castro, 336, 2.º, B, lugar de Candal, freguesia de Santa
Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, com estabelecimento
em Lagares da Beira, Oliveira do Hospital, tendo sido nomeado
liquidatário judicial Ademar Margarido de Sampaio Rodrigues Lei-
te, com domicílio na Avenida de Alberto Sampaio, 106, 2.º,
3500 Viseu, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos
1.º, n.º 2, 3.º e 8.º, n.º 1, alínea a), todos do Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, podendo,
dentro do prazo de cinco dias a contar da data da publicação do
anúncio da sentença declaratória de falência no Diário da Repú-
blica, deduzir oposição por embargos, nos termos do artigo
129.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

Finalmente faz saber que a petição inicial deu entrada neste
Tribunal no dia 17 de Setembro de 1998 e que foi fixado o prazo de
30 dias a contar da data da publicação do último anúncio para a
reclamação de créditos sobre a falida [artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência].

Para fazer constar se passou o presente, que vai ser publicado.

14 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito, Maria Alexandra
Xavier Ferreira Guiné. � O Escrivão-Adjunto, João Luiz Alves
Fiuza. 10-2-118 579

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES NOVAS

Anúncio

A Dr.ª Carla Francisco Barroso, juíza de direito do 2.º Juízo deste
Tribunal:

Faz saber que nos autos de falência n.º 191/2000, a correrem ter-
mos pela 2.ª Secção do 2.º Juízo deste Tribunal, em que são reque-
rentes Metalúrgica Costa Nery, S. A., e LOREC � Manuel Costa
Cerol, L.da, ambas com sede em Torres Novas, e requerida
ARGICER � Cerâmicos Argilosos, S. A., com sede na Zona Industrial
de Torres Novas, são citados, por esta forma, todos os credores para,
no prazo de 10 dias, finda a dilação de 10, contados da segunda e
última publicação do anúncio, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer providência diferente da requerida,
devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que
disponham.

Nos termos do artigo 19.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 123/93, de
23 de Abril, consigna-se que a petição deu entrada neste Tribunal
no dia 4 de Julho de 2000.

11 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito, Carla Francisco
Barroso. � A Escrivã-Adjunta, Ana Maria Brogueira.

10-2-118 563

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 633/00 � Falência � 2.º Juízo.
A Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo

do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos autos de declaração de falência a correr ter-
mos no 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, em que é
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requerente o Crédito Predial Português, S. A., e requerida
TERRUR � Terraplanagens e Urbanizações, L.da, com sede na
Quinta do Vale de Rolas, Cussena, apartado 6, Aldeia de Paio
Pires, no Seixal, correm éditos de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República, citando os credores
desconhecidos do requerido para, no prazo de 10 dias findos os
dos éditos, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem 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 Especiais 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 de Processo
Civil.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada neste Tribunal no
dia 21 de Junho de 2000 e o seu duplicado encontra-se à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

12 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Escrivã-Adjunta, Maria Isabel de Sousa.

03-2-41 700

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo de falência n.º 100/99 � 1.º Juízo.
Empresa � Manuel Correia de Sousa, L.da, Rua da Fábrica, 31, 1.º,

esquerdo, 4000 Porto.

Nos autos acima identificados, cuja petição deu entrada neste
Tribunal em 17 de Maio de 2000, por sentença de 4 de Maio de
2000 foi declarada a falência da empresa acima mencionada, ten-
do sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de créditos,
contados da data da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Alfredo José Cardoso
Castro, com escritório na Rua de Pedro Hispano, 870, 4.º, 4250-
-364 Porto.

9 de Maio de 2000. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � O Escrivão-Adjunto, Eugénio Assunção. 06-2-051 038

Anúncio

Processo de falência n.º 58/00 � 1.º Juízo.
Empresa � Auto Porto, L.da, Rua da Firmeza, 845, 4000 Porto.

Nos autos acima identificados, cuja petição deu entrada neste
Tribunal em 20 de Março de 2000, por sentença de 14 de Junho
de 2000 foi declarada a falência da empresa acima mencionada,
tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de crédi-
tos, contados da data da publicação do anúncio no Diário da
República.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Alfredo José Cardoso
Castro, com escritório na Rua de Pedro Hispano, 870, 4.º, 4100 Por-
to.

15 de Junho de 2000. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � A Escrivã-Adjunta, Fátima Oliveira. 06-2-051 039

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Nomeações

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despa-
cho datado de 19 de Julho de 2000, foram nomeados para luga-
res do quadro, em regime de nomeação provisória, os candida-
tos admitidos por concurso externo de ingresso para técnico
profissional de natação de 2.ª classe, cuja lista de classificação
final foi afixada ao público em 14 de Julho de 2000. Os candi-

datos deverão tomar posse dos lugares no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso (não carecem de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas):

Filipe Gonçalo Banheiro Cabana.
Ana Cristina de Sousa Carvalho.
Sara Alexandra Monteiro da Gama.
Rui Miguel dos Santos de Castro.

4 de Agosto de 2000. � A Vereadora dos Serviços Municipais de
Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de
Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-30 911

Aviso

Contrato administrativo de provimento

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
datado de 19 de Julho de 2000, foi nomeado, em regime de contrato
administrativo de provimento, o candidato Carlos Alexandre dos
Santos Cancelo, admitido através de processo sumário de selecção e
recrutamento para ajudante de pessoal operário qualificado (pedreiro),
conforme lista de classificação final afixada ao público em 14 de
Julho de 2000. (O processo não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

4 de Agosto de 2000. � A Vereadora dos Serviços Municipais de
Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de
Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-30 912

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS

Aviso

Por meu despacho de 30 de Junho de 2000:

Alexandrino Roque Gonçalves, cantoneiro (escalão 4, índice 155),
e Félix Bonito Caçador, cantoneiro (escalão 3, índice 145) �
autorizada a sua requisição, nos termos do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para a Junta de Freguesia de
Barrancos, por um período inicial de um ano, com efeitos a partir
de 1 de Julho de 2000. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

5 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, António Pica
Tereno. 10-1-1000 263

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

Aviso

Nomeação de pessoal dirigente

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 26 de Julho de 2000, o
técnico superior de 1.ª classe Francisco José Caipirra Covas foi
nomeado, em regime de comissão de serviço, pelo prazo de um
ano, nos termos do n.º 9 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, chefe da Divisão Administrativa,
produzindo tal nomeação efeitos a partir do dia 1 de Agosto de
2000.

O nomeado deverá comparecer para assinar o termo de posse no
prazo de 20 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

28 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, António Manu-
el dos Santos Mendes. 10-1-100 224

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para um lugar de
técnico superior de 1.ª classe de cultura e animação �
nomeação.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 1 de Agosto de 2000, se proce-
deu à nomeação de Maria da Conceição dos Anjos Serra para o
lugar de técnico superior de 1.ª classe de cultura e animação, na



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 194 � 23 de Agosto de 200017 890

sequência do resultado do concurso em epígrafe, aberto por aviso
datado de 28 de Março de 2000.

A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Pereira
da Cunha. 10-1-100 228

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 237/2000

Torna-se público que foi autorizada a transferência da funcioná-
ria Maria de Jesus da Silva Pereira Félix Fitas, assistente adminis-
trativo principal do quadro de pessoal da Câmara Municipal de San-
tiago do Cacém, para um lugar da mesma categoria, pertencente
ao quadro de pessoal desta autarquia, nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
já com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Julho.

A nomeada tem o prazo de 20 dias para a aceitação do respectivo
lugar, nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

2 de Agosto de 2000. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento Bispo
Pinho. 10-1-100 230

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 96

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vice-presidente desta Câmara Municipal datado de 28 de Julho de
2000, foram nomeadas as duas candidatas classificadas no concurso
interno de acesso para dois lugares de técnico superior principal,
Maria Edite da Silva Rodrigues e Maria Francisca Nunes dos Santos
Moedas Carloto, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a serem remuneradas
pelo escalão 1, índice 510, a que corresponde o vencimento de
297 800$.

As referidas nomeadas deverão comparecer para assinar o termo
de aceitação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

31 de Julho de 2000. � O Vereador, Daniel Umbelino Rodrigues
Costa. 10-1-100 282

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares da carreira de operário (jardineiro), cate-
goria de operário principal, do grupo de pessoal
operário qualificado do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova.

1 � Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em conjugação com a
alínea a) do artigo 9.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, se torna público que, por despacho do presidente da
Câmara Municipal de 15 de Junho de 2000, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral
para provimento de dois lugares da carreira de operário (jardinei-
ro), categoria de operário principal, do grupo de pessoal operá-
rio qualificado do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova, nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A remuneração é
a constante do sistema retributivo dos funcionários e agentes da
Administração Pública, constante do anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � O concurso reger-se-á pelos Decretos-Leis n.os 204/98,
de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 247/91, de 10 de Ju-
lho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Portaria n.º 807/99, de 21 de Setembro, e demais legislação
complementar.

3 � O concurso é válido para as vagas indicadas, esgotando-se o
mesmo com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Idanha-a-Nova.
5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,

do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22,
de 26 de Janeiro de 1989: escolha de terreno adequado à cultura,
plantar árvores, arbustos, flores, trepadeiras, plantas herbáceas,
sebes, relvado, gramado e chorão, aplicar estrume, fertilizantes
orgânicos e turfa de jardim, regar e drenar, bem como as demais
funções constantes no referido despacho; em conjugação com o
disposto na Portaria n.º 807/99, de 21 de Setembro: exercício de
funções de natureza executiva de carácter manual e mecânico, com
graus de complexidade variáveis, enquadradas em instruções gerais
bem definidas, exigindo formação completa num ofício ou
profissão.

6 � Requisitos de admissão � a este concurso podem concorrer
os candidatos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

6.1 � Gerais de admissão (constantes no 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 idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.2 � Especiais de admissão � os requisitos constantes do n.º 2 do
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro (com
um mínimo de seis anos na categoria anterior e classificação de
serviço não inferior a Bom).

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � Para efeitos de candidatura, os interessados deverão

apresentar, até final do prazo de abertura do concurso, requerimen-
to escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual, bem
como a documentação que o acompanhar, poderá ser entregue
pessoalmente, contra recibo, na Divisão Administrativa e Financeira
da Câmara Municipal, ou a remeter pelo correio, por carta registada
com aviso de recepção, endereçada à Câmara Municipal de Idanha-
-a-Nova, Largo do Município, 6060 Idanha-a-Nova, considerando-
-se entregues dentro do prazo os requerimentos cujo aviso de
recepção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado para a
sua apresentação.

Do requerimento devem constar os seguintes elementos: nome
completo, profissão, estado civil, data de nascimento, filiação,
naturalidade, nacionalidade, residência (indicar rua, número de
polícia, andar, código postal e número de telefone), número e
data do bilhete de identidade e serviços de identificação que o
emitiram, número fiscal de contribuinte, o concurso a que se can-
didata, com identificação do mesmo mediante referência ao Diá-
rio da República.

7.2 � Os requerimentos de admissão terão obrigatoriamente, sob
pena de exclusão, de ser acompanhados dos documentos compro-
vativos dos requisitos a que se refere o n.º 6 do presente aviso. Os
documentos mencionados nas alíneas a), b), d), e) e f) do número
atrás referido poderão ser dispensados caso os candidatos declarem
nos requerimentos de admissão, em alíneas separadas e sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um desses requisitos. Caso o requerimento não seja
entregue pelo próprio, mediante apresentação do bilhete de identi-
dade a assinatura do mesmo requerimento deverá ser sujeita a reco-
nhecimento notarial.

7.3 � O requerimento deverá ainda, obrigatoriamente, sob pena
de exclusão, ser acompanhado da seguinte documentação:

Curriculum vitae, devidamente datado e assinado, do-
cumento, autêntico ou autenticado, comprovativo das ha-
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bilitações literárias, e declaração, emitida pelo serviço de
origem, da qual constem a natureza do vínculo, a anti-
guidade na actual categoria, na carreira e na função
pública, a classificação de serviço atribuída ao candidato
no período mínimo exigível e ainda a especificação da
natureza das tarefas que executa e responsabilidades
cometidas nos últimos seis anos, e quaisquer circunstân-
cias que os candidatos considerem passíveis de influenci-
ar na apreciação do seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, as quais só serão consideradas se
devidamente comprovadas.

8 � Os candidatos pertencentes à Câmara Municipal de Idanha-
-a-Nova ficam dispensados da apresentação da declaração indicada
no número anterior desde que os elementos mencionados constem
nos respectivos processos individuais.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvidas sobre a situação que os candidatos descreveram nos
respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos
comprovativos das suas declarações.

10 � A selecção dos candidatos será feita mediante a aplicação
dos seguintes métodos: avaliação curricular (AC), prova prática de
conhecimentos (PPC) e entrevista profissional de selecção (EPS).

10.1 � O ordenamento dos candidatos pela aplicação dos referi-
dos métodos será expresso de 0 a 20 valores, considerando-se ex-
cluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores,
ou seja, por arredondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores.
O ordenamento dos candidatos será efectuado de acordo com a
seguinte fórmula:

CF =
 PPC + EPS

          2
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.2 � A prova prática de conhecimentos incidirá sobre o res-
pectivo conteúdo funcional mencionado no n.º 5 do presente aviso
de abertura e desenrolar-se-á numa só fase, com a duração de uma
hora, e será pontuada numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com
o seguinte critério:

Muito perfeito � 17 a 20 valores;
Perfeito � 11 a 16 valores;
Pouco perfeito � 4 a 10 valores.

10.3 � O programa da prova prática de conhecimentos será o
seguinte:

1) Horticultura geral:

a) Preparação do terreno;
b) Fertilização;
c) Cuidados culturais:

Sachas;
Mondas;

d) Cuidados especiais:

Capação;
Desponta;

e) Regas � métodos das regas;

2) Jardinagem:

a) Terras, terriços e compostas;
b) Plantação e manutenção de elementos decorativos

verdes;
c) Rega e drenagem.

10.4 � A avaliação curricular tem por objectivo avaliar as
aptidões profissionais dos candidatos, sendo considerados e ponde-
rados, de acordo com a exigência da função:

a) Habilitação académica de base;
b) Classificação de serviço;
c) Experiência profissional;
d) Formação profissional.

A) A habilitação académica de base será ponderada da seguinte
forma:

Posse de escolaridade obrigatória � 18 valores;
Habilitação de grau superior � 20 valores.

B) A classificação de serviço será ponderada na sua expressão
quantitativa, sem arredondamento � classificação de serviço refe-
rente à média aritmética dos últimos seis anos multiplicada por 2.

C) Na experiência profissional ponderar-se-á o desempenho efec-
tivo de funções na área da actividade de engenharia e será avaliada
pela sua natureza e duração; a sua determinação será efectuada de
acordo com a seguinte fórmula:

EP =
 N + D

        2
em que:

EP = experiência profissional;
N = natureza das funções exercidas;
D = duração do desempenho das funções.

Para esse efeito:

N terá a seguinte valorização:

Identidade ou afinidade total de conteúdo funcional �
 20 valores;

Identidade ou afinidade parcial de conteúdo funcional �
 15 valores;

D será avaliada da seguinte forma:

Até um ano � 10 valores;
De um a três anos � 14 valores;
De três a cinco anos � 16 valores;
Mais de cinco anos � 20 valores;

D) A formação profissional será pontuada da seguinte forma:

Inexistência de frequência de acções de formação � 10 valo-
res;

Frequência de acções de formação não correlacionadas com o
cargo a prover � 12 valores;

Frequência de uma acção de formação correlacionada com o
cargo a prover � 14 valores;

Por cada acção de formação além da primeira, relacionada
com o cargo a prover, 1 valor, até ao limite de 20 valo-
res.

Para a classificação da avaliação curricular será utilizada a seguinte
fórmula:

AC =
 HAB + 2CS + EP + FP

        5
em que:

AC = avaliação curricular;
HAB = habilitações académicas de base;
CS = classificação de serviço:

CS =
 (CSa1 + CSa2 + CSa3 + CSa4 + CSa5 + CSa6)

       6
em que:

CSa1 = classificação de serviço do ano 2000;
CSa2 = classificação de serviço do ano 1999;
CSa3 = classificação de serviço do ano 1998;
CSa4 = classificação de serviço do ano 1997;
CSa5 = classificação de serviço do ano 1996;
CSa6 = classificação de serviço do ano 1995.

EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

11 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos e versará sobre: perfil
técnico � PT (conhecimentos gerais de Administração Pública �
CGAP e conhecimentos técnicos relacionados com a função a de-
sempenhar � CT), e perfil psicológico � PP (motivação e interes-
se pelo lugar, sentido de responsabilidade e capacidade de
relacionamento com os outros e de iniciativa).
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Em que:

EPS =
 PT + PP

          2
sendo:

PT =
 CGAP + CT

        2

12 � A classificação da entrevista será efectuada na escala de 0 a
20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 AC + PPC + EPS

       3
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13 � Critérios de avaliação e ponderação � os critérios de
apreciação e ponderação da avaliação curricular, da prova prática
de conhecimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa e respectiva fundamentação, constam de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

14 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação final dos
candidatos resultará da aplicação dos critérios de preferência
constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

15 � O local, data e hora de prestação de provas serão comuni-
cados aos candidatos, com a devida antecedência, através de carta
registada com aviso de recepção.

16 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão afixadas, para consulta, no placard
do edifício dos Paços do Município de Idanha-a-Nova, de harmonia
com o estipulado nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

17 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos de admissão serão punidas nos termos da lei penal.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, 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.

19 � Composição do júri do concurso � nos termos do artigo
13.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, o júri será assim
constituído:

Presidente � João José Robalo Cabral, vereador da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova.

Vogais efectivos:

Dr. Alcino Milheiro da Costa e Silva, secretário do Go-
verno Civil de Castelo Branco, que substituirá o pre-
sidente nas suas faltas ou impedimentos, e José Joa-
quim Martins da Conceição, técnico superior de
2.ª classe arquitecto da Câmara Municipal de Idanha-
-a-Nova.

Vogais suplentes:

João António Milheiro de Almeida, engenheiro técnico
agrário da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, e Ri-
cardo Miguel Dias Alves, engenheiro civil, contratado
na carreira de técnico superior de 2.ª classe, da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova.

28 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Francisco Sousa
Baptista. 10-1-100 233

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
três lugares da carreira de assistente administrativo,
da categoria de assistente administrativo principal, do
grupo de pessoal administrativo do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

1 � Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em conjugação com a

alínea a) do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Mu-
nicipal de 23 de Junho de 2000, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concurso interno de acesso geral para provi-
mento de três lugares da carreira de assistente administrativo, da
categoria de assistente administrativo principal, do grupo de pes-
soal administrativo do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova. A remuneração é a constante do sistema retribu-
tivo dos funcionários e agentes da Administração Pública,
constante do anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

2 � O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 247/87, de 17 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
demais legislação complementar.

3 � O concurso é válido para as vagas indicadas, esgotando-se o
mesmo com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Idanha-a-Nova.
5 � Conteúdo funcional � o constante da alínea c) do n.º 1 do

Despacho n.º 38/88, do SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Requisitos de admissão � a este concurso podem concorrer
os candidatos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

6.1 � Gerais de admissão (constantes no 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 legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.2 � Especiais de admissão � os requisitos constantes da
alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro (com pelo menos três anos na categoria de as-
sistente administrativo e classificação de serviço não inferior a
Bom).

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � Para efeitos de candidatura, os interessados deverão

apresentar, até final do prazo de abertura do concurso, requerimen-
to escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual, bem
como a documentação que o acompanhar, poderá ser entregue
pessoalmente, contra recibo, na Divisão Administrativa e Financeira
da Câmara Municipal, ou a remeter pelo correio, por carta registada
com aviso de recepção, endereçado à Câmara Municipal de Idanha-
-a-Nova, Largo do Município, 6060 Idanha-a-Nova, considerando-
-se entregues dentro do prazo os requerimentos cujo aviso de
recepção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado para a
sua apresentação.

Do requerimento devem constar os seguintes elementos: nome
completo, profissão, estado civil, data de nascimento, filiação,
naturalidade, nacionalidade, residência (indicar rua, número de polícia,
andar, código postal e número de telefone), número e data do bilhete
de identidade e serviços de identificação que o emitiram, número
fiscal de contribuinte, o concurso a que se candidata, com
identificação do mesmo, mencionando a data do Diário da Repú-
blica onde se encontra publicado o presente aviso.

7.2 � Os requerimentos de admissão terão obrigatoriamente, sob
pena de exclusão, de ser acompanhados dos documentos compro-
vativos dos requisitos a que se refere o n.º 6 do presente aviso. Os
documentos mencionados nas alíneas a), b), d), e) e f) do número
atrás referido poderão ser dispensados caso os candidatos declarem
nos requerimentos de admissão, em alíneas separadas e sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um desses requisitos. Caso o requerimento não seja
entregue pelo próprio, mediante apresentação do bilhete de identi-
dade a assinatura do mesmo requerimento deverá ser sujeita a reco-
nhecimento notarial.

7.3 � O requerimento deverá ainda, obrigatoriamente, sob pena
de exclusão, ser acompanhado da seguinte documentação:

Curriculum vitae, devidamente datado e assinado, documento,
autêntico ou autenticado, comprovativo das habilitações
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literárias, e declaração, emitida pelo serviço de origem, da
qual constem a natureza do vínculo, a antiguidade na ac-
tual categoria, na carreira e na função pública, a
classificação de serviço atribuída ao candidato no período
mínimo exigível e ainda a especificação da natureza das
tarefas que executa e responsabilidades cometidas nos
últimos três anos, e quaisquer circunstâncias que os candi-
datos considerem passíveis de influenciar na apreciação do
seu mérito ou de constituir motivo de preferência legal,
as quais só serão consideradas se devidamente comprova-
das.

8 � Os candidatos pertencentes à Câmara Municipal de Idanha-
-a-Nova ficam dispensados da apresentação da declaração indicada
no número anterior desde que os elementos mencionados constem
nos respectivos processos individuais.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvidas sobre a situação que os candidatos descreveram nos
respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos
comprovativos das suas declarações.

10 � A selecção dos candidatos será feita mediante a aplica-
ção dos seguintes métodos: avaliação curricular (AC), prova es-
crita de conhecimentos (PEC) e entrevista profissional de selec-
ção (EPS).

10.1 � O ordenamento dos candidatos pela aplicação dos referi-
dos métodos será expresso de 0 a 20 valores, considerando-se ex-
cluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores,
ou seja, por arredondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores.
O ordenamento dos candidatos será efectuado de acordo com a
seguinte fórmula:

CF =
 PEC + EPS

         2
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.2 � A prova escrita de conhecimentos desenrolar-se-á numa
única fase e terá a duração de uma hora, e será pontuada numa escala
de 0 a 20 valores, de acordo com o seguinte critério:

Resposta muito correcta � 17 a 20 valores;
Resposta correcta � 11 a 16 valores;
Resposta incorrecta � 4 a 10 valores.

10.3 � O programa da prova escrita de conhecimentos será o
seguinte, sendo a legislação aplicável a seguinte:

Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 6/96,

de 31 de Janeiro);
Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes

da Administração Central, Regional e Local (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Lei das Finanças Locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto).

10.4 � A avaliação curricular tem por objectivo avaliar as
aptidões profissionais dos candidatos, sendo considerados e ponde-
rados, de acordo com a exigência da função:

a) Habilitação académica de base;
b) Classificação de serviço;
c) Experiência profissional;
d) Formação profissional.

A) A habilitação académica de base será ponderada da seguinte
forma:

Posse de escolaridade obrigatória � 18 valores;
Habilitação de grau superior � 20 valores.

B) A classificação de serviço será ponderada na sua expressão
quantitativa, sem arredondamento � classificação de serviço referente
à média aritmética dos últimos três anos multiplicada por 2.

C) Na experiência profissional ponderar-se-á o desempenho
efectivo de funções na área da actividade de assistente administra-

tivo e será avaliada pela sua natureza e duração; a sua determina-
ção será efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

EP =
 N + D

         2
em que:

EP = experiência profissional;
N = natureza das funções exercidas;
D = duração do desempenho das funções.

Para esse efeito:

N terá a seguinte valorização:

Identidade ou afinidade total de conteúdo funcional �
 20 valores;

Identidade ou afinidade parcial de conteúdo funcional �
 15 valores;

D será avaliada da seguinte forma:

Até um ano � 10 valores;
De um a três anos � 14 valores;
De três a cinco anos � 16 valores;
Mais de cinco anos � 20 valores.

D) A formação profissional será pontuada da seguinte forma:

Inexistência de frequência de acções de formação � 10 valo-
res;

Frequência de acções de formação não correlacionadas com o
cargo a prover � 12 valores;

Frequência de uma acção de formação correlacionada com o
cargo a prover � 14 valores;

Por cada acção de formação além da primeira, relacionada
com o cargo a prover, 1 valor, até ao limite de 20 valo-
res.

Para a classificação da avaliação curricular será utilizada a seguinte
fórmula:

AC =
 HAB + 2CS + EP + FP

        5
em que:

AC = avaliação curricular;
HAB = habilitações académicas de base;
CS = classificação de serviço:

CS =
 (CSa1 + CSa2 + CSa3)

     3
em que:

CSa1 = classificação de serviço do ano 2000;
CSa2 = classificação de serviço do ano 1999;
CSa3 = classificação de serviço do ano 1998;

EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

11 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos e versará sobre: perfil téc-
nico � PT (conhecimentos gerais de Administração Pública �CGAP
e conhecimentos técnicos relacionados com a função a desempe-
nhar � CT), e perfil psicológico � PP (motivação e interesse pelo
lugar, sentido de responsabilidade e capacidade de relacionamento
com os outros e de iniciativa).

Em que:

EPS =
 PT + PP

          2
sendo:

PT =
 CGAP + CT

        2

12 � A classificação da entrevista será efectuada na escala de 0 a
20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 AC + PEC + EPS

       3
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em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13 � Critérios de avaliação e ponderação � os critérios de
apreciação e ponderação da avaliação curricular, da prova escrita de
conhecimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa e respectiva fundamentação, constam de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

14 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação final dos
candidatos resultará da aplicação dos critérios de preferência
constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

15 � O local, data e hora de prestação de provas serão comuni-
cados aos candidatos, com a devida antecedência, através de carta
registada com aviso de recepção.

16 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão afixadas, para consulta, no placard
do edifício dos Paços do Município de Idanha-a-Nova, de harmonia
com o estipulado nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

17 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos de admissão serão punidas nos termos da lei penal.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, 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.

19 � Composição do júri do concurso � nos termos do artigo
13.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, o júri será assim
constituído:

Presidente � João José Robalo Cabral, vereador da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova.

Vogais efectivos:

Dr. Alcino Milheiro da Costa e Silva, secretário do
Governo Civil de Castelo Branco, que substituirá o
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Fernanda
da Conceição Ferrer Creado Botelho, chefe da Divisão
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova.

Vogais suplentes:

Maria Duarte Nunes Martins Miguéis Garcia, técnica
superior de 2.ª classe da Câmara Municipal de Idanha-a-
-Nova, e José Joaquim Martins da Conceição, técnico
superior de 2.ª classe, na carreira de arquitecto, da Câ-
mara Municipal de Idanha-a-Nova.

28 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Francisco Sousa
Baptista. 10-1-100 234

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de director do Departamento de
Administração e Finanças.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, e no uso da competência que lhe é confe-
rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi nomeado, na sequência de concurso e por urgente
conveniência de serviço, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, aplicado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o técnico superior
assessor Vítor Manuel de Sousa Dias como director do Departa-
mento de Administração e Finanças, cujo aviso de concurso foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 65, de 17 de Mar-
ço de 2000.

31 de Julho de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Eduardo Serrano Rodrigues. 10-1-100 239

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Para cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que,
após obtidos a anuência e o acordo necessários, foi, por despa-
cho do presidente desta Câmara Municipal de 26 de Julho de 2000,
requisitado, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89
e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com
efeitos a partir de 1 de Setembro de 2000, o professor da Escola
Secundária Poeta António Aleixo Joaquim Paulino Pacheco
Duarte.

(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 10-1-100 243

Aviso

Aviso de transferência

Para os devidos efeitos se torna público que foi autorizado o pedido
de transferência de Joaquim Lourenço de Carvalho, técnico superior
de biblioteca e documentação de 2.ª classe do quadro da Câmara
Municipal de Lagos, para idêntico lugar do quadro desta Câmara
Municipal, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho.

A transferência deverá efectuar-se no dia 21 de Agosto de 2000.

26 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 10-1-100 244

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 27 de Julho de 2000, nomeei, em regime de substituição,
nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, e artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, chefe
da Divisão de Bibliotecas e Documentação a técnica superior de
biblioteca e documentação de 1.ª classe desta Câmara Municipal Dora
Maria Magalhães Gomes Pereira.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia seguinte ao
respectivo despacho (1 de Agosto de 2000). (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)

27 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 10-1-100 242

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário para
provimento de um lugar de engenheiro técnico civil de
2.ª classe.

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 20 de
Junho de 2000, foi contratada, nos termos do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, como estagiária da carreira de enge-
nheiro técnico civil a candidata a seguir indicada, única classificada
no concurso em epígrafe:

Ana Paula Pereira.

A presente contratação deverá ter início nos 20 dias úteis seguin-
tes contados da data da publicação do presente aviso. (Isento de visto
prévio, de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º e n.º 1 do artigo 114.º da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

28 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 10-1-100 241

CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico profissional de 2.ª classe (agente téc-
nico agrário).

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 3 de Julho de 2000, foi nomeado técnico profissional de
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2.ª classe (agente técnico agrário) desta Câmara Municipal o can-
didato Luís Manuel Campaniço da Graça Ferreira, na sequência
de concurso aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 51, de 1 de Março de 2000, devendo o candidato
tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, nos
termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei
n.º 98/97, de 2 de Agosto.

4 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Victor Manuel
Barão Martelo. 10-1-100 245

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 44/DGRH/RRH/SGC/2000

Concurso interno geral de ingresso para provimento de
um lugar de operário (carpinteiro) do grupo de pessoal
operário qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho
n.º 222/DGRH/RRH/SGC/2000, do vereador do pelouro de Recur-
sos Humanos, proferido no uso de competência delegada, datado
de 24 de Julho de 2000, foi nomeado para o lugar vago o seguinte
candidato:

José Eduardo Pereira Guerreiro.

Este candidato deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República. (O processo
não carece de visto do Tribunal de Contas.)

24 de Julho de 2000. � O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, José Joaquim Caneca Baguinho. 10-1-100 246

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 59/RRH-2000

Exoneração

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara de 25 de Julho de 2000, foi deferido o pedido
de exoneração de Pedro Miguel Soares Cabrita do cargo de canto-
neiro de vias municipais do quadro desta autarquia a partir do dia
25 de Julho.

27 de Julho de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 10-1-100 247

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de três vagas de motorista de pesados

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 2 de Junho de 2000, está aberto concurso externo de ingresso,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para provimento de três vagas de
motorista de pesados, pertencentes ao quadro de pessoal desta Câmara
Municipal, remunerado pelo índice 140, escalão 1, da escala indiciária
para as carreiras de regime geral da função pública, actualmente no
valor de 83 000$.

1 � O concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98 e 412-A/98, de 18  e 30 de
Dezembro, respectivamente.

2 � O concurso é válido para as vagas postas a concurso e para
aquelas que a Câmara entenda preencher no prazo de um ano.

3 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes
requisitos:

Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � titularidade de carta de condução adequada.

4 � Habilitações literárias � escolaridade obrigatória.
5 � Conteúdo funcional � as funções descritas no Despacho

n.º 38/88, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será
efectuada através de:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

7 � Prova prática de conhecimentos � visa avaliar o nível de
conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos exigíveis
para o exercício das suas funções, com a duração de quinze minutos,
e constará de:

1.º Verificação de toda a documentação que diz respeito ao
veículo e aos trabalhos a realizar;

2.º Verificação do estado do veículo antes de o colocar a
funcionar;

3.º Colocar o veículo em funcionamento accionando a igni-
ção;

4.º Pequeno circuito com o veículo, que inclui sinalização
adequada ao percurso, estacionamento, marcha atrás e
paragens em locais estabelecidos;

5.º Preenchimento da folha diária do boletim de veículo,
mencionando o tipo de serviço efectuado, a distância per-
corrida e eventuais anomalias.

8 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, e serão ponderados os
seguintes factores:

a) Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções a
desempenhar;

b) Capacidade de comunicação e expressão;
c) Experiência profissional;
d) Motivação e interesse para o desempenho da função.

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 da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

10 � Local de trabalho � área do concelho de Tomar.
11 � A candidatura deverá ser formalizada em requerimento,

dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Tomar, e dele deverão
constar o nome, estado civil, data de nascimento, filiação,
naturalidade, residência, profissão, número, data e serviço do bilhete
de identidade e o número de contribuinte, podendo ser entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até
ao termo do prazo estabelecido neste aviso, para Câmara Municipal
de Tomar, 2300 Tomar.

12 � O requerimento deverá ser instruído com os documentos
referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
alíneas a), b), d), e) e f), os quais poderão ser dispensados para
admissão ao concurso se o candidato declarar no próprio requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontra relativamente a cada um dos requi-
sitos gerais e especiais de admissão.

13 � O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclu-
são, dos seguintes documentos.

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia;

b) Fotocópia da carta de condução;
c) Declaração, passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo e a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública, se for caso disso.

14 � Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispen-
sados da apresentação de documentos comprovativos dos requisitos
que constem do respectivo processo individual.

15 � No requerimento, os candidatos poderão ainda declarar
quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais
só poderão ser tidas em consideração se devidamente comprova-
das.

16 � Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á  ao
desempate, nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � A publicitação da relação de candidatos e lista de classifica-
ção final será efectuada nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 35.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
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18 � O júri do concurso terá  a seguinte composição:

Presidente � Carlos Manuel Oliveira Carrão, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro António Gomes da Silva Santos, chefe de
divisão.

António Manuel Ferreira Cardoso, chefe dos serviços de
higiene e limpeza.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Manuel Farinha Perfeito, chefe de divi-
são.

Dr. Carlos António Abranches Constantino, encarregado
dos serviços de higiene e limpeza.

19 � Nas faltas e impedimentos do presidente do júri, funciona-
rá como tal o 1.º vogal efectivo, engenheiro António Gomes da Silva
Santos.

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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

19 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva. 10-1-100 248

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 28 de Julho do cor-
rente ano, nomeei para a categoria de operário qualificado, ope-
rário (carpinteiro de limpos), três vagas, os únicos candidatos ao
respectivo concurso, Rui Pedro Pinho Soares, Américo Almeida
Soares e Júlio Soares Rodrigues, por urgente conveniência de ser-
viço, nos termos do n.º 3 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto, com efeitos a partir do dia 31 de Julho, devendo estes
tomar posse no prazo de 20 dias a contar da publicação deste avi-
so no Diário da República, reportando-se o respectivo provi-
mento àquela data.

As nomeações em causa não se encontram sujeitas à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, atendendo ao disposto do n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 144.º, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.

28 de Julho de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, Ma-
nuel Augusto de Bastos Carvalho. 5-1-30 298

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de condutor de máquinas pesadas e veículos es-
peciais.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente desta Câmara Municipal de 29 de Maio de 2000, foi
autorizada a abertura de concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais do quadro de pessoal auxiliar desta Câmara, nos termos
dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de
Junho.

2 � O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

3 � O concurso é válido para o lugar posto a concurso e para as
vagas existentes no prazo de seis meses a contar da data de publicação
da lista de classificação final.

4 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � vereador engenheiro técnico Expedito Manuel de
Carvalho Moreira.

Vogais efectivos:

Director do Departamento de Obras Municipais e Transpor-
tes, engenheiro Valdemar Magalhães de Sousa, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas Auto, enge-
nheiro Delfim Manuel Sousa Cruz.

Vogais suplentes:

Chefe de transportes mecânicos, Eugénio Martins Silva.
Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais Maurício

José Marques Claro Dias.

5 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a prover
é o descrito na alínea e) do n.º 8 do Despacho n.º 38/88, do Secretário
de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro
de 1989.

6 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

6.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão os
constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, designadamente:

a) Tenham nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excep-
tuados por lei ou convenção internacional;

b) Tenham 18 anos completos;
c) Tenham cumprido a escolaridade obrigatória;
d) Tenham cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estejam inibidos para o exercício de funções públicas

ou interditos para o exercício das funções a que se candida-
tam;

f) Possuam a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e tenham cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais � constitui ainda requisito de admis-
são a posse de carta de condução das categorias C e E, de acordo
com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

7 � Formalização de candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Valongo, podendo ser entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao prazo fixado
para apresentação de candidaturas, para a Câmara Municipal de
Valongo, Avenida de 5 de Outubro, 160, 4440-503 Valongo.

7.1 � Dos requerimentos deverão constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, número de
contribuinte, naturalidade, nacionalidade, data de nascimen-
to, número e data do bilhete de identidade e respectivo arquivo
de identificação, residência, código postal e número de
telefone);

b) Original do certificado de habilitações ou fotocópia do mesmo,
sob pena de exclusão;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

7.2 � Juntamente com os requerimentos de admissão, os candi-
datos deverão apresentar documentos comprovativos dos requisitos
gerais e especiais referidos no n.º 6.1, os quais poderão ser dispensa-
dos para admissão ao concurso 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.

7.3 � As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção a utilizar:

Prova prática de condução;
Prova prática de conhecimentos.

A prova prática de conhecimentos versará sobre a seguinte
bibliografia:

A Carta Mecânica � Questionário, de João Catatau;
Código da Estrada.

A classificação final será estabelecida na escala de 0 a 20 valo-
res.

Os critérios de apreciação e ponderação da prova prática de
condução e da prova prática de conhecimentos, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam das actas das reuniões do júri do concurso, que serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
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9 � Local de trabalho � área do município de Valongo.
10 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-

-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto (trinta e cinco horas semanais).
11 � Remuneração � a remuneração a atribuir será a correspon-

dente ao índice 147 da escala indiciária para as carreiras do regime
geral da função pública (85 900$).

12 � Publicação � as listas dos candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final serão afixadas no átrio do edifício dos Paços
do Município, ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, na
forma e para os efeitos previstos nos artigos 34.º, 35.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404/98, de 18 de Dezembro, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e 353-A/89, de 16 de Outubro.

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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

27 de Julho de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, Eduardo
Dinis Alves Fernandes Madeira. 06-1-029 257

JUNTA DE FREGUESIA DO PAUL DO MAR

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de auxiliar administrativo

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
tomada por esta Junta de Freguesia em 19 de Maio do corrente ano
de 2000, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 34.º da 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 de ingresso para um lugar
de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal auxiliar, existente
no quadro de pessoal desta freguesia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para o
provimento do lugar acima referido, caducando com o seu preen-
chimento.

3 � Vencimento, local e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração é a correspondente ao escalão 1, índice 118,

da tabela anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
3.2 � O local de trabalho é na Junta de Freguesia do Paul do Mar.
3.3 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-

mente vigentes para os funcionários da administração local.
4 � Requisitos de admissão ao concurso:

a) Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � possuir como habilitações literárias a escolari-
dade mínima obrigatória.

4.1 � Será dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos gerais desde que os candidatos declarem no
requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, 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 Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

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 Administra-
ção Local e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Formalização das candidaturas:
6.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimen-

to, em papel azul de 25 linhas ou branco, liso, de formato A4, es-
crito e marginado, nos termos do Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de
Abril, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar,
dele constando obrigatoriamente os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, situação mi-
litar, se for caso disso, filiação, naturalidade e nacionali-
dade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, resi-
dência, código postal, telefone, se o tiver, e número de
contribuinte);

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) Descrição dos documentos anexos ao requerimento.

6.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados de fotocópias do bilhete de identidade e do número
de identificação fiscal.

7 � A selecção será efectuada através dos seguintes métodos
de selecção, aos quais será atribuída a valoração total de 0 a
20 valores, distribuída da seguinte forma, sendo excluídos os can-
didatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 valores:
prova prática de conhecimentos específicos e entrevista profis-
sional de selecção.

7.1 � As provas de conhecimentos basear-se-ão no seguinte
programa: direitos e deveres dos funcionários (Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro) e Carta Deontológica da Função Pública.

7.2 � A entrevista, pontuada de 0 a 20 valores, terá em conta
os seguintes factores:

a) As aptidões profissionais e pessoais para o exercício do
cargo � 9 valores;

b) O perfil do candidato para o cargo � 11 valores.

7.3 � A prova, pontuada de 0 a 20 valores, visa avaliar os níveis
de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos
exigíveis e adequados ao exercício das funções afectas ao lugar a
concurso e terá a duração de uma hora.

7.4 � A classificação final resultará da seguinte fórmula:

CF =
 (2PPC + EPS)

      3
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8 � 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 actas de
reuniões do júri.

9 � Relação dos candidatos admitidos e excluídos e lista de
classificação final:

9.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, na Junta de Freguesia do Paul do Mar, de acordo com o
estabelecido no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

9.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.3 � 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.

10 � Composição do júri:

Presidente � José da Silva Gonçalves, presidente da Junta de
Freguesia do Paul do Mar.

Vogais efectivos:

José Alexandre Soares, tesoureiro da Junta de Freguesia
do Paul do Mar, que substitui o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e José Duarte Pestana Gon-
çalves, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Por-
to Moniz.

Vogais suplentes:

José Firmino Ferreira Maurício, secretário da Junta de Fregue-
sia do Paul do Mar, e Maria José França Luz, 2.ª secretária
da Assembleia de Freguesia do Paul do Mar.

3 de Agosto de 2000. � O Presidente da Junta, José da Silva
Gonçalves. 10-1-100 255

JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia tomada em reunião de 29 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, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, por urgente conveniência de
serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto, com início em 3 de Julho de 2000:

João Ferreira Cirino, cantoneiro de arruamentos.
Carlos Manuel Pinto Mendes, cantoneiro de arruamentos.
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A lista de classificação final foi homologada por deliberação da
Junta de Freguesia de 26 de Junho de 2000. (Isento de fiscalização
prévia 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.)

3 de Agosto de 2000. � O Presidente da Junta, Manuel Luiz
Ferreira Novo. 10-1-100 253

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia tomada em reunião de 29 de Junho de 2000, foi
nomeado, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, por urgente conveniência de
serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto, com início em 3 de Julho de 2000:

José dos Santos da Graça, auxiliar de serviços gerais.

A lista de classificação final foi homologada por deliberação da
Junta de Freguesia de 26 de Junho de 2000. (Isento de fiscalização
prévia 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.)

3 de Agosto de 2000. � O Presidente da Junta, Manuel Luiz
Ferreira Novo. 10-1-100 254

JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA

Edital

Brasão, bandeira e selo

José Manuel Soares Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de
Moreira, concelho de Nelas:

Torna público a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Moreira, tendo em conta o parecer da Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses de 19 de Julho
de 1999, que foi aprovado sob proposta da Junta de Freguesia na
3.ª secção ordinária da Assembleia de Freguesia em 28 de Abril de
1998:

Brasão � escudo de ouro, cruz episcopal de púrpura, entre um
cacho de uvas de púrpura, folhado de verde e um molho de
espigas de milho de ouro, sustidas de verde; campanha ondada
de azul e prata de três tiras. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «Moreira �
 Nelas»;

Bandeira � verde. Cordão e bordas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Moreira � Nelas».

10 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, José Manuel Soares
Fernandes. 10-1-100 264

JUNTA DE FREGUESIA DE PÊRO PINHEIRO

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de assistente administrativo especialista

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, na sua actual redacção, torna-se público que, por deliberação
do executivo desta Junta tomada em reunião de 15 de Julho de 2000,
e após aprovação em concurso interno de acesso limitado, foi
nomeada definitivamente no lugar de assistente administrativo
especialista, vago no quadro de pessoal desta Junta de Freguesia, a
primeira e única candidata, Maria Clara Dias Ramos da Silva, com a
classificação final de 18 valores.

A nomeada deverá aceitar a respectiva nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Agosto de 2000. � O Presidente da Junta, Carlos Parrei-
ras. 03-1-30 913

JUNTA DE FREGUESIA DE RIACHOS

Aviso

Concurso de acesso para provimento de uma vaga
de assistente administrativo especialista

Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo
34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público
que, por deliberação da Junta de Freguesia datada de 4 de Agosto
do corrente ano, foi nomeada para o lugar de assistente
administrativo especialista a candidata Ana Maria Carvalho Varela
Junceira Almeida Dias, conforme aviso de abertura afixado em 18 de
Maio do corrente ano.

Mais se torna público que a candidata deverá tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Agosto de 2000. � O Presidente da Junta, António José
Pereira Jorge. 10-1-100 256

JUNTA DE FREGUESIA DE TOMAR
(SANTA MARIA DOS OLIVAIS)

Aviso

Para os devidos e legais efeitos se torna pública a lista de classifi-
cação final da única candidata admitida ao concurso interno de acesso
limitado para provimento de uma vaga de assistente administrativo
principal existente no quadro, aberto por aviso desta Junta de Freguesia
de Tomar (Santa Maria dos Olivais) datado de 19 de Junho de 2000,
afixado neste serviço no mesmo dia:

Maria Célia da Piedade Oliveira Melo Mendes � 17,3 valo-
res.

Esta lista foi homologada na reunião do executivo desta Junta
de Freguesia no dia 27 de Julho de 2000, nomeando-a com efei-
tos a partir de 1 de Agosto do ano 2000, para preenchimento
da vaga de assistente administrativo principal existente no
quadro.

A interessada deverá proceder à aceitação do referido lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento da fiscalização prévia do Tribunal
de Contas, atento o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o
artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

28 de Julho de 2000. � O Presidente da Junta, António Lopes
Rodrigues. 10-1-100 257

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DO CONCELHO DE CASCAIS

Aviso

Nomeação no cargo de director-delegado

Para conhecimento e devidos efeitos se torna público que o
conselho de administração destes Serviços Municipalizados, em
sua reunião de 12 de Julho de 2000, deliberou, por unanimidade,
ao abrigo do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, nomear para o cargo de director-delegado, equi-
parado a director municipal, o assessor principal António Jorge
Masseneiro Vieira, cujo currículo se publica em anexo, para cum-
primento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho.

Curriculum vitae (resumido)

Nome � António Jorge Masseneiro Vieira.
Data de nascimento � 1 de Julho de 1946.
Naturalidade � Lisboa.
Habilitações académicas � licenciatura em Engenharia Civil pelo

Instituto Superior Técnico, em 1972, com a classificação final de
15 valores.

Experiência profissional:

1972-1995 � docente do Instituto Superior Técnico.
1972-1979 � estágio para especialista no Laboratório Nacio-

nal de Engenharia Civil.
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1979-2000 � Serviços Municipalizados de Água e Saneamen-
to de Cascais:

Novembro de 1979 � engenheiro de 1.ª classe, a de-
sempenhar funções de chefe do Serviço de Estudos e
Obras;

Outubro de 1983 � chefe do Serviço de Águas e Sanea-
mento, em regime de substituição, em acumulação
com as funções de chefe do Serviço de Estudos e Pro-
jectos;

Maio de 1984 � chefe do Serviço de Água e Saneamento;
Maio de 1990 � director do Serviço de Água e Sanea-

mento;
Abril de 1997 � director-delegado, cargo que ocupa até à

presente data.

27 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Umberto Pereira Pacheco. 03-1-30 910

Aviso

Regime de substituição no lugar de director
do Departamento Municipal de Águas e Saneamento

Para conhecimento e devidos efeitos se torna público que o
conselho de administração destes Serviços Municipalizados, em sua
reunião de 26 de Julho de 2000, deliberou, por unanimidade, ao abrigo
do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, e ainda nos termos do artigo 3.º, n.º 1, e artigos 6.º e 9.º, todos
do último diploma, que o assessor Bernardo Maria de Melo Pinto
Gonçalves passe a exercer as funções de director do Departamento
Municipal de Águas e Saneamento, em regime de substituição, com
efeitos desde o dia 26 de Julho de 2000.

28 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Umberto Pereira Pacheco. 03-1-30 908

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de ad-
ministração destes Serviços Municipalizados de Água e Saneamen-
to, em sua reunião de 26 de Julho de 2000, deliberou, por unani-
midade, nos termos do disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com a redacção do
Decreto-Lei n.º 175/98, de 2 de Julho, aprovar o pedido de trans-
ferência do funcionário Joaquim Manuel Gonçalves Marau para o
quadro do pessoal da Câmara Municipal de Cascais, com efeitos a
partir do dia 1 de Setembro de 2000.

31 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Umberto Pereira Pacheco. 03-1-30 906

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para preenchimen-
to de dois lugares vagos na categoria de técnico pro-
fissional especialista principal, da carreira de técnico
profissional analista � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados de Água e Saneamento,
em sua reunião de 2 de Agosto de 2000, deliberou, por unanimidade,
nomear para preenchimento de dois lugares vagos na categoria de
técnico profissional especialista principal, da carreira de técnico
profissional analista, os dois candidatos aprovados no referido
concurso, Rochane Khanu e Maria de Fátima dos Santos Gonçalves
Pereira, nos termos e ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

7 de Agosto de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Umberto Pereira Pacheco. 03-1-30 907

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-
-se público que o conselho de administração, em sua reunião de

25 de Julho de 2000, deliberou abrir concurso externo de ingres-
so, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data de publicação no
Diário da República, para o preenchimento de uma vaga de elec-
tricista auto do grupo de pessoal operário altamente qualificado
do quadro de pessoal destes Serviços Municipalizados de Trans-
portes Urbanos de Coimbra, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 101, apêndice n.º 65, de 2 de Maio de 2000.

Mais deliberou:
1 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-

mento da vaga atrás referida, mais aquelas que correspondam a
necessidades concretas dos Serviços, a verificar no prazo de um
ano.

2 � O conteúdo funcional dos lugares a preencher é o seguin-
te, nos termos do Despacho n.º 1/90, de 27 de Janeiro: instala,
conserva, repara e afina a aparelhagem e circuitos eléctricos de
veículos automóveis e similares; executa as tarefas fundamentais
do electricista em geral, mas em atenção às instalações eléctricas
de veículos automóveis, o que requer conhecimentos específicos,
utiliza condutores adequados e instala circuitos e aparelhagem
eléctrica, tais como de sinalização acústica e luminosa, aqueci-
mento, iluminação interior e exterior, ignição do combustível,
de arranque do motor e de geração, acumulação e distribuição da
energia eléctrica; localiza e determina as deficiências de instala-
ção e de funcionamento e substitui ou repara platinados, regula-
dores de tensão, claxons, faróis, motores de arranque ou outros
componentes eléctricos avariados; ensaia os diversos circuitos e
aparelhagem e realiza as afinações necessárias ao seu correcto
funcionamento.

3 � O local de trabalho é na sede dos Serviços Municipalizados
de Transportes Urbanos de Coimbra.

4 � O vencimento é o correspondente ao índice 180, 1.º esca-
lão, da carreira de operário altamente qualificado do grupo de
pessoal operário, estabelecido no novo regime salarial pelo Decre-
to-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro, e as condições de trabalho
e regalias sociais as genericamente vigentes para a administração
local.

5 � Ao presente concurso aplicam-se as normas previstas no
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, bem como as disposições
aplicáveis dos Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 353-A/89,
de 16 de Outubro, 247/87, de 17 de Junho, e 518/99, de 10 de
Dezembro.

6 � São requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso os
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
por força da aplicação do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
e n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de
Dezembro.

7 � Formalização de candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento, em papel de formato A4, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril, dirigido ao presidente do conselho
de administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Ur-
banos de Coimbra, dentro do prazo definido, dele devendo cons-
tar a identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e local de emissão, número de contribuinte, número de
telefone e residência completa), habilitações literárias, identifi-
cação do concurso a que se candidata e especificação de quaisquer
circunstâncias que os candidatos considerem passíveis de influírem
na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de apre-
ciação legal.

7.2 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Documento autêntico comprovativo das habilitações literá-
rias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
no n.º 6;

c) Outros documentos autênticos comprovativos de quaisquer
circunstâncias passíveis de influírem na apreciação do mérito
dos candidatos ou de constituírem motivo de preferência
legal;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

7.3 � É dispensável inicialmente aos candidatos a apresen-
tação dos documentos referidos na alínea b) do número anterior,
desde que para tal declarem, sob compromisso de honra, a si-
tuação em que se encontram relativamente a cada um dos requi-
sitos.

8 � A falta de documentos que devam acompanhar os reque-
rimentos sem razão justificativa é motivo de exclusão, nos ter-
mos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Junho.
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9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descrevam, a apresentação
de elementos complementares de prova.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � As candidaturas deverão ser entregues directamente na

secretaria-geral, sita à Guarda Inglesa, ou remetidas pelo correio,
registadas com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, para Apartado 5015, 3040 Coimbra.

12 � Os métodos de selecção a utilizar serão o de exame médico
de selecção (eliminatório), prova de conhecimentos (eliminatória)
e entrevista profissional de selecção.

12.1 � A prova de conhecimentos (eliminatória) será constituída
por uma prova teórica de cultura geral e conhecimentos inerentes à
função, com a duração aproximada de noventa minutos, e uma prova
prática de conhecimentos relativa ao exercício da função de
electricista auto.

12.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � este método
de selecção destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos para o exercício da função, através da comparação com
um perfil delineado de acordo com os seguintes factores de
apreciação:

A � experiência profissional;
B � dinamismo;
C � motivação para a função;
D � relacionamento humano.

Cada factor é valorado de 1 até 5 valores (1 � Fraco; 2 � Insa-
tisfatório; 3 � Razoável; 4 � Bom; 5 � Muito bom), num total de
20, sendo a classificação da entrevista profissional de selecção (EPS)
o resultado da aplicação da seguinte fórmula:

EPS = A + B + C + D

12.3 � O ordenamento final dos concorrentes pela aplicação dos
referidos métodos de selecção será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com as seguintes fórmulas:

Prova de conhecimentos =
 (1 × prova teórica) + (2 × prova prática)

                                        3

Classificação final =
 prova de conhecimentos + entrevista

                             2

13 � Os resultados obtidos em cada factor de ponderação serão
sempre graduados de 0 a 20 pontos.

14 � O júri do concurso é constituído por:

Presidente � engenheiro António Santo Alves da Cunha,
director-delegado.

Vogais efectivos:

Engenheiro Luiz Arthur Wood Faulhaber, chefe da Divi-
são de Serviço de Equipamento, que substitui o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro técnico Joaquim Alfredo Palpita Peixinho,
técnico especialista principal.

Vogais suplentes:

Engenheiro Luís Artur Leite Coelho dos Santos, chefe da
Divisão de Serviços de Produção.

Jaime Henriques Marques, encarregado.

25 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Augusto Soares Machado. 5-1-30 302

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que o conselho de administração, em sua reunião de 25 de
Julho de 2000, deliberou abrir concurso externo de ingresso, pelo
prazo de 15 dias úteis a contar data da publicação no Diário da
República, para o preenchimento de uma vaga de pintor auto do
grupo de pessoal operário qualificado do quadro de pessoal destes
Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, apêndice n.º 65,
de 2 de Maio de 2000.

Mais deliberou:
1 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchimento

da vaga atrás referida, mais aquelas que correspondam a necessidades
concretas dos Serviços, a verificar no prazo de um ano.

2 � O conteúdo funcional dos lugares a preencher é o seguinte,
nos termos do Despacho n.º 1/90, de 27 de Janeiro: executar a pin-
tura de carroçaria de automóveis, de outros veículos e de máqui-
nas, utilizando materiais, ferramentas e equipamentos específicos;
ocupa-se da pintura de automóveis e outras máquinas; procede à
limpeza e lixagem das superfícies a pintar; coloca o carro ou a
máquina na posição mais adequada; verifica e corrige, se necessá-
rio, determinadas características dos materiais a empregar, como
o seu grau de fluidez e cor; aplica, à pistola, uma demão de primá-
rio, seguida de betumagem, emassamento e passagem à lixa de água,
nas superfícies a regularizar; aparelha, com dispositivo de pulveri-
zação similar, as áreas já alisadas e passa-as à lixa; aplica as demãos
de esmalte pretendidas, manejando uma pistola, e fricciona a últi-
ma camada com lixa de água; esfrega-a com um pano e massas de
polir até obter uma superfície completamente lisa, polida e bri-
lhante; procede ao acabamento, estendendo o polish com um pano
e friccionando com um outro, aplica uma última camada de pomada
e puxa o lustro, a fim de proteger a carroçaria da acção dos agen-
tes atmosféricos; por vezes, utiliza uma instalação para pintura
electrostática.

3 � O local de trabalho é na sede dos Serviços Municipalizados
de Transportes Urbanos de Coimbra.

4 � O vencimento é o correspondente ao índice 130, 1.º escalão, da
carreira de operário qualificado do grupo de pessoal operário, estabelecido
no novo regime salarial pelo Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, e as condições de trabalho e regalias sociais as genericamente
vigentes para a administração local.

5 � Ao presente concurso aplicam-se as normas previstas no
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, bem como as disposições
aplicáveis dos Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 353-A/89,
de 16 de Outubro, e  247/87, de 17 de Junho.

6 � São requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso os
constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
por força da aplicação do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7 � Formalização de candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, em papel de formato A4, nos termos do Decreto-Lei n.º 112/
90, de 4 de Abril, dirigido ao presidente do conselho de administração
dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra,
dentro do prazo definido, dele devendo constar a identificação
completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e local de emissão,
número de contribuinte, número de telefone e residência completa),
habilitações literárias, identificação do concurso a que se candidata e
especificação de quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem
passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de apreciação legal.

7.2 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Documento autêntico comprovativo das habilitações literá-
rias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
no n.º 6;

c) Outros documentos autênticos comprovativos de quaisquer
circunstâncias passíveis de influírem na apreciação do mérito
dos candidatos ou de constituírem motivo de preferência
legal;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

7.3 � É dispensável inicialmente aos candidatos a apresentação dos
documentos referidos na alínea b) do número anterior, desde que para
tal declarem, sob compromisso de honra, a situação em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos.

8 � A falta de documentos que devam acompanhar os requerimen-
tos 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.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descrevam, a apresentação
de elementos complementares de prova.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � As candidaturas deverão ser entregues directamente na

secretaria-geral, sita à Guarda Inglesa, ou remetidas pelo correio,
registadas com aviso de recepção, expedidas até ao termo do prazo
fixado, para Apartado 5015, 3040 Coimbra.

12 � Os métodos de selecção a utilizar serão o de exame médico
de selecção (eliminatório), prova de conhecimentos (eliminatória)
e entrevista profissional de selecção.

12.1 � A prova de conhecimentos (eliminatória) será consti-
tuída por uma prova teórica de cultura geral e conhecimentos ine-
rentes à função, com a duração aproximada de noventa minutos, e
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uma prova prática de conhecimentos relativa ao exercício da fun-
ção de pintor auto.

12.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � este método
de selecção destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos para o exercício da função, através da comparação com
um perfil delineado de acordo com os seguintes factores de
apreciação:

A � experiência profissional;
B � dinamismo;
C � motivação para a função;
D � relacionamento humano.

Cada factor é valorado de 1 até 5 valores (1 � Fraco; 2 � Insa-
tisfatório; 3 � Razoável; 4 � Bom; 5 � Muito bom), num total de
20, sendo a classificação da entrevista profissional de selecção (EPS)
o resultado da aplicação da seguinte fórmula:

EPS = A + B + C + D

12.3 � O ordenamento final dos concorrentes pela aplicação dos
referidos métodos de selecção será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com as seguintes fórmulas:

Prova de conhecimentos =
 (1 × prova teórica) + (2 × prova prática)

                                        3

Classificação final =
 prova de conhecimentos + entrevista

                             2
13 � Os resultados obtidos em cada factor de ponderação serão

sempre graduados de 0 a 20 pontos.
14 � O júri do concurso é constituído por:

Presidente � engenheiro António Santo Alves da Cunha,
director-delegado.

Vogais efectivos:

Engenheiro Luiz Arthur Wood Faulhaber, chefe da Divi-
são de Serviço de Equipamento, que substitui o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro técnico Joaquim Alfredo Palpita Peixinho,
técnico especialista principal.

Vogais suplentes:

Engenheiro Luís Artur Leite Coelho dos Santos, chefe da
Divisão de Serviços de Produção.

Jaime Henriques Marques, encarregado.

25 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Augusto Soares Machado. 5-1-30 299

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que o conselho de administração, em sua reunião de 25 de
Julho de 2000, deliberou abrir concurso externo de ingresso, pelo
prazo de 20 dias úteis a contar data da publicação no Diário da
República, para o preenchimento de 31 vagas de agente único de
transportes colectivos do grupo de pessoal auxiliar do quadro de
pessoal destes Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, apên-
dice n.º 65, de 2 de Maio de 2000.

Mais deliberou:
1 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchimento

das vagas atrás referidas, mais aquelas que correspondam a necessidades
concretas dos Serviços, a verificar no prazo de um ano.

2 � O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 248/
85, de 15 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 204/98, de 11 de Julho,
e 498/99, de 19 de Novembro.

3 � O conteúdo funcional dos lugares a preencher é o seguinte,
nos termos do Despacho n.º 38/88, de 26 de Janeiro de 1989 � con-
duzir autocarros de transporte de passageiros, segundo percursos
estabelecidos, tendo em atenção a comodidade e segurança das via-
gens; tomar as providências necessárias para apreciação das entida-
des competentes em caso de avaria ou acidente; cobra bilhetes e
verifica a validade dos bilhetes, assinaturas e passes sociais; informa
os passageiros dos circuitos e tempos de viagem.

4 � O local de trabalho é no concelho de Coimbra.
5 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se ao pre-

sente concurso todos os indivíduos possuidores de carta de condu-

ção de pesados de passageiros (categoria D), vinculados ou não à
Administração Pública, que satisfaçam, cumulativamente, até ao
termo do prazo fixado no aviso a publicar no Diário da Repú-
blica, os seguintes requisitos de admissão:

São requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso os
constantes do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, com as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 498/99, de 19 de Novembro, e o artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 � Os métodos de selecção a utilizar nos termos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, integram quatro grupos:

1.º Prova de conhecimentos (teórica e prática);
2.º Exame psicológico de selecção;
3.º Exame médico de selecção;

As provas anteriores (1.º, 2.º e 3.º grupos) terão carácter
eliminatório, nos termos dos artigos 20.º, 24.º e 25.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

4.º Entrevista profissional de selecção.

6.1 � Os resultados serão obtidos de acordo com as seguintes
fórmulas:

Prova de conhecimentos =
 (1 × prova teórica) + (2 × prova prática)

                                        3

Classificação final =
 (3 × PC) + (2 × EP) + (5 × EPS)

                            10

em que:

PC = prova de conhecimentos;
EP = exame psicológico;
EPS = entrevista profissional de selecção.

7 � As regras a observar na valorização dos diversos elementos
são as seguintes:

7.1 � Prova de conhecimentos � constituída por uma prova
prática de condução e uma prova teórica escrita.

Na prova prática de condução procurar-se-á avaliar os seguintes
factores:

A � experiência;
B � condução defensiva/segurança na condução;
C � noção das distâncias/destreza;
D � suavidade;
E � calma, ponderação.

Cada factor é valorado de 0 a 4 (0 � Mau; 1 � Medíocre; 2 �
Regular; 3 � Bom; 4 � Muito Bom), num total de 20 valores, sendo
a classificação da prova prática de condução o resultado da aplicação
da seguinte fórmula:

Prova prática de condução = A + B + C + D + E

Este factor será classificado de 0 a 20 valores, nos termos do
artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

A prova teórica escrita é constituída por uma prova de conheci-
mentos: cultura geral, Código da Estrada e funções de agente único,
conforme o conteúdo funcional, com a duração aproximada de uma
hora.

7.2 � No exame psicológico são atribuídas as menções qualitati-
vas, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Dado o exame psicológico ser uma prova com carácter elimina-
tório, todos os candidatos que apresentem um exame com qualifica-
ção inferior a 10 valores serão excluídos.

7.3 � Na entrevista profissional de selecção procurar-se-á deter-
minar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as capacidades e aptidões pessoais e profissionais dos
candidatos por comparação com o perfil de exigência da função, de
harmonia com os seguintes factores de apreciação:

A � ponderação e calma;
B � apresentação;
C � motivação para a função;
D � capacidade de comunicação.

Cada factor é valorado de 1 a 5 (1 � Fraco; 2 � Insatisfató-
rio; 3 � Razoável; 4 � Bom; 5 � Muito bom), num total de 20
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valores, sendo a classificação da entrevista profissional de selecção
(EPS) o resultado da aplicação da seguinte fórmula:

EPS = A + B + C + D

Este factor será classificado de 0 a 20 valores, nos termos do
artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, em papel de formato A4, nos termos do Decreto-Lei
n.º 112/90, de 4 de Abril, dirigido ao presidente do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urba-
nos de Coimbra, Guarda Inglesa, 3040 Coimbra, dentro do prazo
definido neste aviso, dele devendo constar a identificação completa,
habilitações literárias, identificação do concurso a que se candidata
e especificação de quaisquer circunstâncias que os candidatos
considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

8.2 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Documento autêntico comprovativo das habilitações literá-
rias;

b) Documento comprovativo dos requisitos gerais e especiais
referidos no n.º 5 deste aviso;

c) Outros documentos autênticos comprovativos de quaisquer
circunstâncias passíveis de influírem na apreciação do mérito
dos candidatos ou de constituírem motivo de preferência
legal;

d) Fotocópia do bilhete de identidade e da carta de condução.

8.3 � É dispensável inicialmente aos candidatos a apresentação
dos documentos referidos na alínea b) do número anterior (respei-
tante aos requisitos gerais), desde que para tal declarem, sob com-
promisso de honra, a situação em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos.

9 � A falta de documentos que devam acompanhar os requerimen-
tos 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 30 de Dezembro.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descrevam, a apresentação
de elementos complementares de prova.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidas
nos termos da lei penal.

12 � O vencimento é o correspondente ao índice do 1.º escalão
atribuído à categoria de agente único de transportes colectivos, resul-
tante do novo regime salarial estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 498/
99, de 19 de Novembro, e as condições de trabalho e regalias sociais as
genericamente vigentes para a administração local.

13 � O júri do concurso é constituído por:

Presidente � engenheiro António Santo Alves da Cunha, di-
rector-delegado.

Vogais efectivos:

Engenheiro Luís Artur Leite Coelho Santos, chefe da
Divisão de Serviços de Produção, que substitui o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro Óscar Carvalho Pinto Carneiro, técnico de
1.ª classe.

Vogais suplentes:

Dr.ª Regina Helena Paiva Ferreira, chefe da Divisão de
Serviços Financeiros.

Engenheiro Luiz Arthur Wood Faulhaber, chefe da Divi-
são de Serviços de Equipamento.

25 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Augusto Soares Machado. 5-1-30 300

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-
-se público que o conselho de administração, em sua reunião de
25 de Julho de 2000, deliberou abrir concurso externo de ingres-
so, pelo prazo de 15 dias úteis a contar data da publicação no
Diário da República, para o preenchimento de quatro vagas de
mecânico do grupo de pessoal operário altamente qualificado do
quadro de pessoal destes Serviços Municipalizados de Transpor-

tes Urbanos de Coimbra, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 101, apêndice n.º 65, de 2 de Maio de 2000.

Mais deliberou:
1 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-

mento das vagas atrás referidas, mais aquelas que correspondam a
necessidades concretas dos Serviços, a verificar no prazo de um
ano.

2 � O conteúdo funcional dos lugares a preencher é o seguinte,
nos termos do Despacho n.º 1/90, de 27 de Janeiro: repara e con-
serva viaturas automóveis para passageiros ou mercadorias; exa-
mina os veículos para localizar as deficiências e determina as res-
pectivas causas; faz os trabalhos de desmontagem de certos órgãos,
tais como motor, caixa de velocidades, diferencial, sistema de di-
recção ou travões; substitui ou repara as peças ou órgãos danificados;
roda as válvulas, guarnece os travões, encasquilha o mecanismo de
direcção e realiza outras reparações; efectua os necessários traba-
lhos de montagem; muda o óleo do motor e do sistema de trans-
missão; lubrifica as juntas; aperta as peças mal fixadas; procede às
afinações e realiza outros trabalhos para manter os veículos em
bom estado; por vezes solda a estanho com maçarico oxi-
acetilénico ou com arco eléctrico; procede ao preenchimento de
uma ficha individual de cada reparação que executa; inventaria o
material necessário e providencia a sua requisição.

3 � O local de trabalho é na sede dos Serviços Municipalizados
de Transportes Urbanos de Coimbra.

4 � O vencimento é o correspondente ao índice 180, 1.º esca-
lão, da carreira de operário altamente qualificado do grupo de
pessoal operário, estabelecido no novo regime salarial pelo Decre-
to-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro, e as condições de trabalho
e regalias sociais as genericamente vigentes para a administração
local.

5 � Ao presente concurso aplicam-se as normas previstas no
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, bem como as disposições
aplicáveis dos Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 353-A/89,
de 16 de Outubro, 247/87, de 17 de Junho, e 518/99, de 10 de
Dezembro.

6 � São requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso os
constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho,
por força da aplicação do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
e n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de
Dezembro.

7 � Formalização de candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento, em papel de formato A4, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril, dirigido ao presidente do conselho
de administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Ur-
banos de Coimbra, dentro do prazo definido, dele devendo cons-
tar a identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e local de emissão, número de contribuinte, número de
telefone e residência completa), habilitações literárias, identifi-
cação do concurso a que se candidata e especificação de quaisquer
circunstâncias que os candidatos considerem passíveis de influí-
rem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
apreciação legal.

7.2 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Documento autêntico comprovativo das habilitações literá-
rias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
no n.º 6;

c) Outros documentos autênticos comprovativos de quaisquer
circunstâncias passíveis de influírem na apreciação do méri-
to dos candidatos ou de constituírem motivo de preferência
legal;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

7.3 � É dispensável inicialmente aos candidatos a apresentação dos
documentos referidos na alínea b) do número anterior, desde que para
tal declarem, sob compromisso de honra, a situação em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos.

8 � A falta de documentos que devam acompanhar os reque-
rimentos sem razão justificativa é motivo de exclusão, nos ter-
mos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Junho.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descrevam, a apresentação
de elementos complementares de prova.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 194 � 23 de Agosto de 2000 17 903

11 � As candidaturas deverão ser entregues directamente na
secretaria-geral, sita à Guarda Inglesa, ou remetidas pelo correio,
registadas com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para Apartado 5015, 3040 Coimbra.

12 � Os métodos de selecção a utilizar serão o de exame médico
de selecção (eliminatório), prova de conhecimentos (eliminatória)
e entrevista profissional de selecção.

12.1 � A prova de conhecimentos (eliminatória) será constituída
por uma prova teórica de cultura geral e conhecimentos inerentes à
função, com a duração aproximada de noventa minutos, e uma prova
prática de conhecimentos relativa ao exercício da função de
mecânico.

12.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � este método
de selecção destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos para o exercício da função, através da comparação com
um perfil delineado de acordo com os seguintes factores de
apreciação:

A � experiência profissional;
B � dinamismo;
C � motivação para a função;
D � relacionamento humano.

Cada factor é valorado de 1 até 5 valores (1 � Fraco; 2 � Insa-
tisfatório; 3 � Razoável; 4 � Bom; 5 � Muito bom), num total de
20, sendo a classificação da entrevista profissional de selecção (EPS)
o resultado da aplicação da seguinte fórmula:

EPS = A + B + C + D

12.3 � O ordenamento final dos concorrentes pela aplicação dos
referidos métodos de selecção será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com as seguintes fórmulas:

Prova de conhecimentos =
 (1 × prova teórica) + (2 × prova prática)

                                        3

Classificação final =
 prova de conhecimentos + entrevista

                             2

13 � Os resultados obtidos em cada factor de ponderação serão
sempre graduados de 0 a 20 pontos.

14 � O júri do concurso é constituído por:

Presidente � engenheiro António Santo Alves da Cunha,
director-delegado.

Vogais efectivos:

Engenheiro Luiz Arthur Wood Faulhaber, chefe da Divi-
são de Serviço de Equipamento, que substitui o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro técnico Joaquim Alfredo Palpita Peixinho,
técnico especialista principal.

Vogais suplentes:

Engenheiro Luís Artur Leite Coelho dos Santos, chefe da
Divisão de Serviços de Produção.

Jaime Henriques Marques, encarregado.

25 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Augusto Soares Machado. 5-1-30 301

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Licença sem vencimento

Maria do Carmo Pires de Almeida Borges, presidente do conselho
de administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento
do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, por deliberação do conselho de administração dos Servi-
ços Municipalizados da Câmara Municipal da Guarda de 8 de

Junho de 2000, foi deferido o pedido de licença sem vencimento
por um ano do motorista de ligeiros João António Ramos Ta-
vares, a partir do dia 13 de Junho do corrente ano.

27 de Julho de 2000. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, (Assinatura ilegível.) 5-1-30 296

Aviso

Licença sem vencimento

Maria do Carmo Pires de Almeida Borges, presidente do conselho
de administração dos Serviços Municipalizados da Câmara
Municipal da Guarda:

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
por deliberação do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados da Câmara Municipal da Guarda de 30 de Junho de
2000, foi deferido o pedido de licença sem vencimento por um ano
do operador de estações elevatórias Manuel José Tonico dos Santos,
a partir do dia 21 de Julho do corrente ano.

27 de Julho de 2000. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, (Assinatura ilegível.) 5-1-30 297

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PORTIMÃO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de engenheiro técnico de 1.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de
administração, na sua reunião ordinária de 25 de Julho de 2000,
deliberou nomear para o lugar de engenheiro técnico de 1.ª classe
José João da Conceição Baiona de Jesus, candidato aprovado no
concurso cuja abertura foi publicitada pela Ordem de Serviço n.º 3/
2000, de 17 de Maio.

A aceitação da nomeação deverá efectivar-se no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

27 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel António da Luz. 10-1-100 261

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de técnico profissional especialista principal

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de
administração, na sua reunião ordinária de 25 de Julho de 2000,
deliberou nomear para o lugar de técnico profissional especia-
lista principal, da carreira de construção civil, Vasco Alexandre
Glória Duarte Isidoro, candidato aprovado no concurso cuja aber-
tura foi publicitada pela Ordem de Serviço n.º 4/2000, de 17 de
Maio.

A aceitação da nomeação deverá efectivar-se no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

27 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel António da Luz. 10-1-100 262

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO  DE TORRES VEDRAS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-
nistração, em sua reunião de 1 de Agosto de 2000, deliberou nome-
ar no concurso externo para um lugar de canalizador, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 75, de 29 de
Março de 2000, o candidato classificado em 1.º lugar:

José Júlio Alves Feliciano. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)

10 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Jacinto António Franco Leandro. 4-1-7641
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RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso rectificativo

Por ter sido publicado com inexactidão do Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 173, de 28 de Julho de 2000, a p. 16 155, o
aviso desta Câmara Municipal relativo ao concurso interno de

acesso para preenchimento de dois lugares de fiscal municipal es-
pecialista, aproveita-se o ensejo para corrigir o seguinte erro ma-
terial: no texto, onde se lê «os candidatos oportunamente
aprovados no concurso interno de acesso para preenchimento de
dois lugares no cargo acima referido» deve ler-se «os candidatos,
Manuel Joaquim Pato Tiago e José Orlando Borralho Infante,
1.º escalão, índice 260, oportunamente aprovados no concurso
interno de acesso para preenchimento de dois lugares no cargo
acima referido».

1 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 10-1-100 237
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

FINANTEL, SGPS, S. A.

Sede: Campo Grande, 35, 3.º, B, 1700-087 Lisboa

Capital social: 700 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9252.

Contribuinte n.º 503105473.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, é por este meio convocada a
assembleia geral desta sociedade para reunir no dia 18 de Setembro de
2000, pelas 18 horas e 30 minutos, nas novas instalações da sociedade,
na Avenida dos Defensores de Chaves, 45, Lisboa, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre:

i) A alteração da denominação do capital social da
sociedade para euros, por força da aplicação da
taxa de conversão legalmente estabelecida para o
efeito;

ii) A redenominação para euros das acções representativas
do capital social da sociedade, por aplicação do método
padrão; e

iii) Subsequente renominalização das acções represen-
tativas do capital social da sociedade, arredondando
o valor nominal unitário previamente redenominado
de 4,99 euros para 5 euros, sem que daí resulte
alteração do número de acções emitidas pela socie-
dade; e, ainda

iv) O aumento do capital social da sociedade por
incorporação de reservas correspondentes a reservas
legais no montante de 1 687 000$, por forma a
igualar o valor do capital social directamente
convertido em euros com a soma do valor unitário
das acções que o representam, após a respectiva
redenominação e subsequente renominalização,
aumento que será no montante de 1 687 000$,
passando, em consequência deste aumento, o capital
social da sociedade a ser de 3 500 000 euros,
representado por 700 000 acções nominativas, todas
com o valor nominal de 5 euros, sendo em
consequência alterado o artigo 3.º do contrato de
sociedade, cujo texto integral fica à disposição, para
consulta, dos Srs. Accionistas na Avenida dos
Defensores de Chaves, 45, Lisboa, a partir da data da
presente publicação;

2) Deliberar sobre uma proposta do conselho de administração
de alteração parcial dos actuais estatutos da sociedade, a
efectuar mediante a alteração dos artigos 2.º a 12.º,
introdução de seis novos artigos � 13.º a 18.º � e alteração
do artigo 25.º, encontrando-se o texto integral das cláusulas
a alterar e das novas cláusulas a introduzir à disposição,
para consulta, dos Srs. Accionistas na Avenida dos
Defensores de Chaves, 45, Lisboa, a partir da data da
presente publicação;

3) Deliberar sobre uma proposta do conselho de adminis-
tração para suprimir o direito de preferência dos
accionistas na subscrição das acções a emitir no âmbito
do aumento do capital social por novas entradas em
dinheiro, mencionado no parágrafo seguinte, com
justificação no interesse social da sociedade em admitir
novos investidores;

4) Deliberar sobre uma proposta do conselho de administração
de aumento do capital da sociedade no montante total de
6 435 000 euros, dos quais:

i) 5 250 000 euros serão realizados através da incor-
poração de reservas constituídas por reservas legais

e outras reservas, mediante a emissão de 10 500 000
novas acções com o valor nominal de 0,5 euros cada;
e

ii) 1 185 000 euros serão realizados por novas entradas em
dinheiro e mediante a emissão de 2 370 000 de novas
acções com o valor ao valor nominal 0,5 euros cada,
com um ágio de 3,78 euros por acção, a subscrever
integralmente, até à data da celebração da respectiva
escritura pública, por novos investidores, com a
consequente alteração do artigo referente ao capital
social;

6) Deliberar sobre a conversão das acções representativas do
capital da sociedade em acções escriturais;

7) Deliberar sobre uma proposta de autorização da aquisição e
alienação de acções próprias, nos termos dos artigos 316.º e
seguintes do Código das Sociedades Comerciais e demais
legislação aplicável;

8) Ratificar a cooptação de João Luís Barbosa Pereira de
Vasconcelos como membro do conselho de administração
da sociedade em substituição de José Carlos Pereira Sanchez,
que renunciou ao exercício desse cargo;

9) Conferir aos administradores da sociedade os mais amplos
poderes para executar as deliberações tomadas quanto aos
anteriores pontos da ordem de trabalhos, nos termos e
condições e com a prioridade que entenda mais adequada ou
conveniente.

Os elementos de informação e documentos a que se refere o
artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais ficarão à
disposição, para consulta, dos Srs. Accionistas na Avenida dos
Defensores de Chaves, 45, Lisboa, nos 15 dias anteriores à data de
realização da assembleia.

Nos termos do artigo 5.º dos estatutos, têm o direito de estar
presentes na assembleia geral e aí discutir e votar os accionistas
que, segundo a lei e o contrato, tiverem direito a, pelo menos, um
voto.

Podem, ainda, estar presentes as entidades referidas na lei e as
que o presidente a tal autorize, sem oposição da assembleia.

11 de Agosto de 2000. � O Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, Guilherme Pedro Ivens Collares Pereira.

01-2-16 060

LUSOMUNDO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S. A.

Sede social: Avenida da Liberdade, 266, 3.º piso,
1250-149 Lisboa

Capital social: 10 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 22 497.

Pessoa colectiva n.º 500116156.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária,
a realizar na Avenida da Liberdade, 266, 3.º piso, em Lisboa, no
próximo dia 29 de Setembro de 2000, pelas 18 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre uma proposta de alargamento da
composição do conselho de administração de cinco para
sete membros, nos termos do artigo 8.º do contrato de
sociedade;

2) Deliberar sobre a eleição de quatro administradores para
exercerem os cargos até ao fim do triénio em curso,
sendo dois em substituição dos anteriores por motivo de
renúncia e dois pelo alargamento referido no ponto
anterior;

3) Proceder à eleição dos vogais do conselho fiscal, ROC
efectivo e ROC suplente, por motivo de renúncia dos
anteriores.
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Se no dia previsto a assembleia geral não puder realizar-se por falta
de quórum, fica desde já convocada para uma segunda reunião, no dia
16 de Outubro de 2000, no mesmo local e à mesma hora.

Os elementos de informação preparatórios da assembleia geral estão
à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na Avenida da
Liberdade, 266, 3.º piso, em Lisboa, durante as horas de expediente,
a partir do dia 12 de Setembro de 2000, nos termos do artigo 289.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Avisam-se os interessados de que:

1) A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito de voto possuidores de acções ou títulos de
subscrição que as substituam que até 20 dias antes da realização
da assembleia as tenham:

a) Averbadas em seu nome, quando nominativas, ou ao
portador registadas;

b) Depositadas na sede da sociedade ou numa instituição
de crédito, tratando-se de títulos ao portador não
registados;

c) Inscritas em contas abertas em nome dos respectivos
titulares, nos termos do artigo 56.º do Código do
Mercado de Valores Mobiliários, quando escriturais.

No caso de depósito em instituição de crédito, esta
deverá dar conhecimento do depósito em documento
devidamente assinado e endereçado ao presidente da
mesa da assembleia geral para a Avenida da Liberdade,
266, 3.º piso, 1250-149 Lisboa, com a antecedência
atrás referida; no caso de inscrição em conta, os
intermediários financeiros que tiverem a seu cargo os
mesmos valores escriturais enviarão para a sociedade,
com a antecedência atrás aludida, uma declaração
confirmando que os mesmos se encontram inscritos a
favor dos respectivos titulares;

2) Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se
comunciarem essa intenção ao presidente da mesa da
assembleia geral, por escrito, até 15 dias antes da data da
sua realização, salvo se tiverem comprovado o depósito ou
a inscrição em conta a que se refere o número anterior;

3) A presença nas assembleias gerais e a participação na discussão
dos assuntos da ordem do dia por parte de accionistas sem
direito de voto depende de autorização do presidente da mesa,
mas a assembleia pode revogar essa autorização;

4) A assembleia geral só poderá funcionar em primeira
convocação desde que se achem presentes accionistas que
representem mais de 50% do capital social;

5) Qualquer accionista poderá fazer-se representar em assembleia
geral por cônjuge, ascendente, descendente, membro do
conselho de administração da sociedade ou outro accionista,
sendo prova bastante do mandato uma carta dirigida ao
presidente da mesa e entregue na sede da sociedade até 15
dias antes da data fixada para a reunião;

6) A cada 100 acções corresponde um voto.

10 de Agosto de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Pais Pires de Lima. 01-2-16 057

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÁRBITROS, JUÍZES-
-ÁRBITROS E CRONOMETRISTAS DE TÉNIS DE MESA

Certifico que, por escritura lavrada hoje de fl. 26 a fl. 26 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 145-H do 1.º Cartório da
Secretaria Notarial de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinhei-
ro Belchior, foi constituída uma associação com a denominação em
epígrafe, a qual durará por tempo indeterminado a contar  de hoje e
tem a sua sede na Praça da Alegria, 65, 1.º, e tem como fim representar
os seus filiados perante a hierarquia desportiva e a administração
pública, defender os interesses dos seus filiados e proteger a sua
actividade desportiva e contribuir para o desenvolvimento do ténis
de mesa nacional.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

Pode ser associado qualquer árbitro licenciado pela Federação
Portuguesa de Ténis de Mesa.

Nada consta quanto à exoneração e exclusão de associados.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Salomé dos
Santos Paulo de Oliveira Nogueira. 10-2-118 333

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 167, de
21 de Julho de 2000, a p. 15 614, foi publicada com inexactidão a
convocatória da sociedade MARLANVIL � Equipamentos Eléctricos,
S. A. Assim, rectifica-se que onde se lê «12 de Setembro de 20003»
deve ler-se «12 de Setembro de 2003». 19-1-5169

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª série,
n.º 149, de 30 de Junho de 2000, a p. 13 946-(7), saiu com inexactidão
a publicação relativa ao Centro de Estudos da Beira-Serra. Assim,
rectifica-se que onde se lê «centro de estudos com fins lucrativos,
não lucrativos» deve ler-se «centro de estudos com fins culturais, não
lucrativos». 19-1-5170
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pra referida, e consequentemente alterado o artigo 3.º do seu contra-
to social, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores sociais é de 1 002 410$, equivalente a 5000 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas no igual valor de 501 205$, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, António José Ferreira Arranca, e
Maria Filipa Galveias Arranca.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Décia Maria Es-
padinha dos Reis Pinto. 08991855

LEIRIA
ANSIÃO

MATEUS & PALRICAS � CONSTRUÇÕES E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 473/
960729; identificação de pessoa colectiva n.º 503679240; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/20000717.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, que pela ins-
crição n.º 3, foi alterado parcialmente o pacto social quanto ao ca-
pital, fazendo a alteração da redenominação do mesmo capital para
euros, eliminando-lhe o artigo 11.º e alterando-o ainda quanto aos
artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mateus & Palricas � Construções e
Serralharia, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Ribeira de
Alcalamouque, freguesia de Alvorge, concelho de Ansião.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de serralharia, fabri-
cação de portas, janelas e elementos similares em metal, construção
civil, compra e venda de materiais de construção e compra e venda
de terrenos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 50 000 euros (equi-
valente a 10 024 100$) e corresponde à soma de duas quotas, cada
uma dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 37 500 eu-
ros pertencente ao sócio Alberto Mateus; e uma de 12 500 euros
pertencente à sócia Maria Laurinda Palricas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível).
06857523

MARINHA GRANDE

TRANSPORTES GODINHO MENDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1345; identificação de pessoa colectiva n.º 503491837.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635413

4. Empresas � Registo comercial

BEJA
CASTRO VERDE

FRANCISCO ARANDA & VIEGAS, L.DA

Sede: Rua de Morais Sarmento, 22, na vila,
freguesia e concelho de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 29/250690; identificação de pessoa colectiva n.º 502422319;
data: 20000717.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � O Conservador, António Chagas.
09849149

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

ESCOLA DE CONDUÇÃO NELMAR,
DE TEÓFILO & BELARMINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Ma-
trícula n.º 131; identificação de pessoa colectiva n.º 502068493; data
do depósito: 20000724.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito da prestação de contas relativa ao ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
11179031

ESCOLA DE CONDUÇÃO NELMAR,
DE TEÓFILO & BELARMINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Ma-
trícula n.º 131; identificação de pessoa colectiva n.º 502068493; data
do depósito: 20000724.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito de prestação de contas relativa ao ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
11179023

ÉVORA
VENDAS NOVAS

ALENTÉCNICA � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Zona de Urbanização 1, lote 8, rés-do-chão, esquerdo,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 42/891110; identificação de pessoa colectiva n.º 502243414;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20000629.

Certifico que por escritura de 27 de Julho de 2000, lavrada a
fl. 13 v.o do livro de notas n.º 51-E, do Cartório Notarial de
Montemor-o-Novo, foi aumentado o capital social da sociedade su-
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PEDROSO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 143; identificação de pessoa colectiva n.º 500214255.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634344

CASA MARQUES GUERRA � VENDA E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS DE DUAS RODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1687; identificação de pessoa colectiva n.º 504213083.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634310

CONSTRUÇÕES JOAQUIM GAMEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 987; identificação de pessoa colectiva n.º 502568593.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634379

MANUEL CALVETE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 744; identificação de pessoa colectiva n.º 501894055.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635103

ERNESTO RODRIGUES VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 67; identificação de pessoa colectiva n.º 500524550.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634433

LITOGRAFIA GISARTE, INDÚSTRIA DE EMBALAGEM
E IMPRESSÃO SOBRE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 610; identificação de pessoa colectiva n.º 501604308.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635499

LAPO & FRANCO � ESTÚDIO GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1507; identificação de pessoa colectiva n.º 503812170.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634328

INJECTOTIPO � INJECÇÃO DE PLÁSTICOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1830; identificação de pessoa colectiva n.º 504440241.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635375

JOSÉ MARQUES NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 332; identificação de pessoa colectiva n.º 500763240.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634581

ALFREDO CARLOS SILVA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1508; identificação de pessoa colectiva n.º 503812196.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635391

GERMANO & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1686; identificação de pessoa colectiva n.º 504213040.

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.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634336
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ÓBIDOS

MARCOS FÉLIX TIMÓTEO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 40/
910410; identificação de pessoa colectiva n.º 502417382;
data: 20000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 06794394

LISBOA
MAFRA

AGRIQUIRINO � SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1178;
identificação de pessoa colectiva n.º 502676701; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 2/20000627.

Certifico que foi registado o aumento de capital com alteração
parcial do contrato, ficando o artigo 3.º com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
45 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 22 500 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Carlos Filipe Cardoso Quirino, e José Adelino Cardoso Qui-
rino.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 19-2- 5138

PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

TERMIREL � REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9159; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20000707; pasta n.º 9159.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TERMIREL � Revestimentos e
Isolamentos, L.da, com sede na Rua do Jardim, 247, 1.º, esquerdo,
da freguesia de Vilar do Paraíso, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na colocação de revestimentos e isolamen-
tos. Comércio de materiais de construção. Reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e dividido em três quo-
tas, sendo uma do valor nominal de 334 136$ pertencente ao sócio
Mário Alberto Carvalho dos Santos; e duas iguais do valor nomi-

nal de 334 137$ pertencentes uma a cada um dos sócios, António
José Campos Pinto, e Avelino Correia da Silva Marques.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando em partilha for adjudicada e 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 a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda os outorgantes que fica desde já autorizada a
gerência a proceder ao levantamento do montante do capital social,
depositado em nome da sociedade para fazer face aos custos com a
constituição e registo da mesma e outros necessários à prossecução
da sua actividade.

Está conforme.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920670

CANNATÁ & FERNANDES � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9160; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20000707; pasta n.º 9160.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cannatá & Fernandes �
Arquitectos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Freire de Andrade, 85,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � A sede social poderá ser transferida para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e en-
cerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional, mediante deliberação da gerên-
cia.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de
arquitectura, planeamento e urbanismo, design, design gráfico e ser-
viços de engenharia em regime de subcontratação directamente re-
lacionados com a actividade principal da arquitectura.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá livremente adquirir participações em socieda-
des com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais, em agrupamentos de empresas ou consórcios.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e representado por duas quotas no valor de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Michele Cannatà, e Maria
de Fátima Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será designada por deliberação da mes-
ma.

2 � Não obstante o disposto no n.º 1 deste artigo, são desde já
designados gerentes, ambos os sócios.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer geren-
te.

4 � A gerência para além dos seus poderes normais, poderá ain-
da comprar e vender quaisquer bens móveis e imóveis, contrair
empréstimos, hipotecar e alienar bens sociais, inclusivé fazer con-
tratos de locação financeira ou outros sobre bens móveis ou imóveis.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a sociedade
em actos e contratos que não digam directamente respeito aos ne-
gócios sociais, nomeadamente em letras de favor ou seus endossos,
fianças, abonações e responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
5000 euros, mediante deliberação da assembleia geral.

2 � Sempre que a sociedade tiver necessidades de tesouraria, estes
sócios ficam autorizados desde já, a fazerem-lhe os suprimentos
necessários ao seu normal funcionamento, conforme as suas dispo-
nibilidades do momento.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios; mas quando a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, sendo
reconhecido a esta em primeiro lugar, e aos sócios em segundo lu-
gar, o direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota no todo ou em par-
te, a estranhos, deverá avisar a sociedade e os restantes sócios por
carta registada, no prazo de 15 dias, referindo pelo menos, o preço
da pretendida cessão, as condições de pagamento e o nome e a
morada do pretenso cessionário.

3 � O direito de preferência dos sócios será exercido pelo preço
indicado, e quanto à sociedade, o mesmo direito será também exer-
cido pelo preço indicado, mas nunca inferior ao valor nominal da
quota, acrescido da correspondente quota-parte nos fundos sociais
e das prestações suplementares.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de quotas de
sócios, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o titular delas;
b) Sempre que qualquer quota seja penhorada, arrolada ou arres-

tada, ou que sobre ela recaia qualquer providência judicial ou legal;

c) Sempre que qualquer sócio ceda a sua quota a estranhos, em
contravenção do disposto no artigo 7.º;

d) No caso de falência, insolvência ou interdição de sócio;
e) Por violação do n.º 1 do artigo 7.º
2 � O valor da quota será no caso da alínea a) do número ante-

rior, o acordado com o seu titular, e nos restantes casos, o que para
ela resultar de um balanço dado para o efeito e que será liquidado
em prestações trimestrais e iguais, sem juros até ao máximo de oito.

ARTIGO 9.º

Dos lucros líquidos apurados anualmente, retirar-se-ão 5% para
o fundo de reserva legal e mais as quantias que forem votadas em
assembleia geral para outros fundos especiais e o sobrante será di-
vidido entre os sócios na proporção das suas quotas.

ARTIGO 10.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, os seus
herdeiros ou representante legal, substituí-lo-ão na sociedade, caso
os sócios sobrevivos e capazes nisso acordem, devendo os herdei-
ros no prazo de 30 dias, nomearem um único deles para os repre-
sentar na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indi-
visa.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920688

EMELES � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9141; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
20000705; pasta n.º 9141.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 30 de Junho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante Principal, em exercício, em virtude do lugar de
Notário se encontrar vago, compareceram como outorgantes:

1.ª Maria da Luz Ferreira da Silva Sobreira, divorciada, natural
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, da cidade de Lisboa, e
residente na Rua de São João de Brito, 653-D, habitação, 5.3, da
cidade do Porto, titular do bilhete de identidade n.º 2055205, emiti-
do em 19 de Junho de 1998, pelos Serviços de Identificação do
Porto, contribuinte fiscal n.º 161372295.

2.º João Maria Ferreira da Silva Sobreira, casado com Maria João
Aragão Rodrigues Queilhas Lima, sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia do Bonfim, da cidade do Porto, onde
reside na Rua do Aleixo, 53, rés-do-chão/C, titular do bilhete de
identidade n.º 982019, emitido em 22 de Outubro de 1999, pelos
Serviços de Identificação Civil do Porto, contribuinte fiscal
n.º 119566591.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EMELES � Consultoria de
Gestão, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Ciríaco Cardoso, 229,
2.º, traseiras, da freguesia de Lordelo do Ouro, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em consultoria para os negócios e gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
21 200 euros e dividido em duas quotas: uma de 21 100 euros per-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 194 � 23 de Agosto de 2000 17 913

tencente à sócia Maria da Luz Ferreira da Silva Sobreira; e outra de
100 euros pertencente ao sócio João Maria Ferreira da Silva Sobreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cinco vezes o capi-
tal social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria da
Luz Ferreira da Silva Sobreira, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um 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 em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

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 ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retirada a
importância para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Declararam ainda os outorgantes que fica autorizada desde já a
gerência ora nomeada a levantar a totalidade do capital social de-
positado, correspondente a 4 250 218$, a fim de custear as despe-
sas de constituição e de registo, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumin-
do a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse perío-
do logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920513

ALTERNATIVA 16 � INICIATIVAS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9161; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20000707; pasta n.º 9161.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alternativa 16 � Iniciativas de
Restauração, L.da, e tem a sua sede na Praça de Lisboa, Clérigos
Shopping, lojas 15 e 16, freguesia da Vitória, concelho do Porto,
podendo abrir filiais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, bar,
snack-bar, com ou sem espectáculo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5010 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal
de 1670 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do capital social existente.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas, bem como as conse-
quentes divisões, são livremente permitidas entre os sócios; porém,
quando a favor de estranhos, dependem do consentimento do sócio
não cedente, e da referida sociedade:

a) Quando o sócio cedente pretender ceder a sua quota total ou
parcialmente, comunicará o facto aos demais sócios, e à sociedade
que por esta ordem, podem exercer o direito de preferência, deven-
do para o efeito, ser-lhes comunicado a identificação e a morada do
interessado na cedência, e bem assim o preço e a forma de pagamen-
to da quota a ceder.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos que forem definidos pela assembleia geral, que
fixará os juros e as condições de reembolso.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois
gerentes, para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

2 � Aos gerentes nomeados é conferido o direito especial à ge-
rência como sócio-fundadores.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada, incluída em

massa falida ou sujeita a qualquer providência judicial;
c) Por morte de um dos sócios;
d) No caso de por partilha subsequente a divórcio ou separação

de pessoas e bens, ou só de bens, a quota for adjudicada ao cônju-
ge não sócio ou cessão gratuita não autorizada;

e) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

f) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários.

2 � A contrapartida é no caso da alínea b) do número anterior,
o que for fixado segundo a lei; e no caso da alínea c) o maior dos
seguintes valores; e nos casos das alíneas d), e) e f) pelo menor dos
seguintes valores:

a) Valor nominal da quota a amortizar;
b) Valor que resultar do último balanço especialmente elaborado

para o efeito.
3 � Ao deliberar a amortização, a assembleia geral poderá deter-

minar que a quota a amortizar figure como tal no balanço. Neste caso
podem em deliberação posterior, serem criadas novas quotas em vez
da amortizada, destinadas a serem alienadas aos sócios, ou a tercei-
ros.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica desde já autorizada a comprar ou a vender veí-
culos automóveis, fazer contratos de arrendamento e trespasses, para
e da sociedade. Os gerentes desde já ficam autorizados a em nome
da sociedade, comprar e bem assim outorgarem contratos de leasing,
mobiliário ou imobiliário.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva outros
prazos e formalidades especiais, serão convocadas por carta regista-
da, aos sócios endereçada, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.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.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920696
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EDIFÍCIO ROOKE�S � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9155; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000707; pasta n.º 9155.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Edifício Rooke�s � Imobi-
liária, S. A., e rege-se pelos presentes estatutos e pela lei aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Motas, 55, fregue-
sia da Foz do Douro, no concelho do Porto, podendo o conselho de
administração transferi-la par dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2 � O conselho de administração pode estabelecer ou encerrar em
território nacional ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária. Compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações
ARTIGO 5.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 001 euros e dividido e representado por 51 001 acções de 1 euro
cada uma.

2 � A alteração do capital ou a emissão de obrigações dependem
da deliberação da assembleia geral, tomada por 75% do mesmo ca-
pital.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, escriturais ou ti-
tuladas, livre e reciprocamente convertíveis, nos termos da lei, re-
presentadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de
1000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou sub-
divisão.

2 � Os títulos representativos das acções, bem como das obriga-
ções, definitivos ou provisórios, serão assinados por dois adminis-
tradores.

3 � As despesas com a concentração, divisão, conversão ou subs-
tituição de acções são de conta da sociedade.

4 � Na subscrição de novas acções, os accionistas terão o direi-
to de preferência, na proporção das acções que ao tempo possuírem;
as não subscritas serão rateadas nos termos legais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir papel comercial e qualquer tipo de
obrigações, incluindo as convertíveis em acções ordinárias ou pre-
ferenciais, tituladas ou escriturais, nos termos e condições da lei,
mediante deliberação da assembleia geral, que fixará as condições
da emissão.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais
ARTIGO 8.º

São órgãos sociais, a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que ti-
verem as suas acções registadas em seu nome nos livros da socie-
dade ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição ban-
cária até 8 dias antes do designado para a reunião.

§ único. Qualquer accionista pode fazer-se representar nas assem-
bleias gerais nos termos da lei, bastando para prova do mandato, uma
simples carta dirigida ao presidente da mesa com a antecedência
mínima de 8 dias do designado na convocatória.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, os quais podem não ser accionistas, e têm as atribui-
ções que a lei e estes estatutos lhes conferem.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais realizar-se-ão no local e data indicados nas
respectivas convocatórias e serão convocadas nos termos da lei, atra-
vés de publicações, ou por carta registada expedida com a antece-
dência mínima de 21 dias relativamente à data da reunião, caso se-
jam nominativas todas as acções da sociedade.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral anual reunir-se-á nos termos da lei, nos três
primeiros meses de cada ano, e terá como objecto:

§ 1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio.

§ 2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.
§ 3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.
§ 4.º Proceder è eleição dos membros dos órgãos sociais.
§ 5.º Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido con-

vocada.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral extraordinária reunirá sempre que o conselho
de administração ou fiscal único o julguem necessário, ou nos ca-
sos previstos na lei.

ARTIGO 14.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria dos
votos dos accionistas presentes ou representados, salvo quando a lei
ou os estatutos exijam maior número.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade será exercida pelo conselho de
administração, composto por um mínimo de três e um máximo de
sete membros, competindo à assembleia geral fixar o número e de-
signar o presidente:

a) O presidente terá voto de qualidade no caso de empate nas
deliberações;

b) No caso de qualquer pessoa colectiva ser designada adminis-
trador, deve esta nomear por simples carta, uma pessoa singular para
o exercício do cargo;

c) O conselho de administração tem a faculdade de prover, até à
próxima assembleia geral, as vagas que se verifiquem no conselho;

d) A assembleia geral poderá dispensar os administradores de
prestarem caução;

e) Qualquer administrador poderá por simples carta ou fax, con-
ferir poderes a outro administrador para o representar, numa reunião
do conselho de administração, a fim de deliberar e votar em seu
lugar, não podendo um mandatário substituir mais do que um mem-
bro ausente. Compete ao residente ou a quem o substituir, a apre-
ciação da regularidade da representação;

f) O conselho de administração reunirá sempre que um dos seus
membros o convoque, por qualquer meio ou forma, mas pelo me-
nos, uma vez por trimestre e não poderá funcionar nem tomar deli-
berações quando não esteja presente ou representada a maioria dos
seus membros.
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ARTIGO 16.º

1 � Compete ao conselho de administração exercer em geral, os
mais amplos poderes de gestão, representando a sociedade, em juízo
e fora dele, perante terceiros e praticando todos os actos tendentes
à realização do objectivo social.

2 � Em especial, compete ao conselho de administração:
a) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
b) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras

sociedades, independentemente do tipo e objecto destas, e quando
autorizado pela assembleia geral, acções da própria sociedade;

c) Adquirir, alienar ou onerar estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais;

d) Aprovar o orçamento anual da empresa;
e) Autorizar a celebração de contratos de financiamento que ex-

cedam o nível de financiamento do orçamento anual;
f) Escolher os auditores externos da sociedade;
g) Constituir mandatários da sociedade;
h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros;
i) Tomar de arrendamento quaisquer prédios para a instalação dos

seus serviços e dar e tomar de trespasse qualquer estabelecimento e
ou escritório;

j) Constituir penhoras ou hipotecas, ou por qualquer forma obri-
gar quaisquer bens da sociedade ou prestar garantias especiais para
pagamento de dívidas da sociedade;

k) Exercer as demais competências que lhe são atribuídas pela lei
e por este contrato de sociedade.

3 � As competências referidas nas alíneas a), b), c), e), f) e j),
deverão ser exercidas por deliberações tomadas por maioria qualifi-
cada de dois terços dos membros do conselho.

4 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva a gestão corrente da
sociedade.

5 � A sociedade fica obrigada:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores, ou de um

administrador e de um procurador, nos limites do seu mandato;
b) Pela assinatura de qualquer mandatário em relação aos actos a

que os mandatos disserem respeito;
c) O expediente porém, poderá ser assinado por um único admi-

nistrador ou por um dos mandatários nomeados. Considera-se expe-
diente para efeitos desta alínea, o endosso de cheques para depósito
bancário e o saque e endosso de letras para a respectiva cobrança
ser feita por intermédio de Bancos para crédito da conta da socie-
dade.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único,
efectivo e suplente, eleitos pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Dos exercícios sociais, lucros, reservas e dividendos
ARTIGO 18.º

O ano social é o civil. Em relação a cada ano será feito um ba-
lanço, que se encerrará com data de 31 de Dezembro.

ARTIGO 19.º

1 � Dos lucros líquidos apurados pelo balanço, sem prejuízo da
reserva legal, serão distribuídos aos sócios, pelo menos 50%.

2 � O conselho de administração, com o consentimento do fis-
cal único, poderá autorizar que no decurso de um exercício, sejam
distribuídos ou adiantados lucros ou reservas aos accionistas, nos
termos previstos na lei.

CAPÍTULO V

Órgãos sociais; eleição
ARTIGO 20.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos por quatro anos, podendo ser
reeleitos.

2 � Os membros consideram-se empossados logo que eleitos, sem
dependência de outras formalidades, permanecerão no exercício das
suas funções até à posse de quem deva substituí-los.

3 � Os membros que sejam eleitos no decurso de um mandato
cessarão as suas funções no termo do mandato dos restantes mem-
bros.

Remunerações

ARTIGO 21.º

A remuneração dos membros dos corpos sociais será fixada pela
assembleia geral, ou por uma comissão de vencimentos por ela
nomeada, podendo assumir a forma de retribuição certa, eventual-
mente cumulada com percentagem nos lucros, não excedente a 20%
do lucro líquido do exercício a que respeitar, ou outros benefícios,
designadamente respeitante à reforma dos administradores, por ve-
lhice ou invalidez.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação
ARTIGO 22.º

A liquidação, consequência da dissolução social, tomada por
maioria de 75% dos votos expressos, será feita por uma comissão
liquidatária, cujos membros poderão não ser administradores, eleita
pela assembleia geral, nos termos da lei.

Declararam ainda os outorgantes que ficam desde já designados
os seguintes órgãos sociais:

Assembleia geral: presidente � Maria Irene Areosa de Meneses
Lopes Moreira Pereira Dias de Magalhães, casada, residente na Rua
das Motas, 59, rés-do-chão, na cidade do Porto; secretárias � Ma-
ria Raquel Meneses Moreira Magalhães Fonseca; e Maria Irene
Carolina Moreira Pinto Dias de Magalhães Ressano Garcia.

Conselho de administração: presidente � Manuel Albano Rooke
de Lima Pereira Dias de Magalhães, casado, residente na Rua das
Motas, 59, no Porto; vogais � Manuel Pedro Pereira Dias de Ma-
galhães; e Francisco Guilherme Moreira Pereira Dias de Magalhães.

Fiscal único: efectivo � Marina Coimbra da Cunha Osório, sol-
teira, maior, residente na Rua de António Patrício, 125, 1.º, direito,
no Porto, revisora oficial de contas n.º 39; suplente � Maria da
Glória Pereira de Sá, divorciada, residente na Praça Verde, 36/8, no
Porto, revisora oficial de contas n.º 306.

E que fica a reger-se pelos artigos constantes de um documento
complementar que vai fazer parte integrante desta escritura, elabo-
rado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que
apresentam e declaram conhecer perfeitamente o seu conteúdo, pelo
que dispensam a sua leitura.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920637

LUÍS & JORGE COSTA � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9156; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20000707; pasta n.º 9156.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 6 de Julho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante do mesmo Cartório em exercício, em virtude do
lugar de Notário se encontrar vago, compareceram como outorgan-
tes:

1.º Luís Gonzaga Oliveira Abreu, casado com Lucinda Manuela
Azevedo Monteiro Abreu, no regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Alfena, concelho de Valongo, residente na
Rua Central do Seixo, 194, 1.º, São Mamede de Infesta, Matosinhos,
titular do bilhete de identidade n.º 6953191, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil do Porto, em 28 de Abril de 1995, contribuinte
fiscal n.º 127711104.

2.º Paulo Jorge da Costa, solteiro, maior, natural da freguesia de
Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro, residente na Rua da
Boavista, 48, 2, Pedroso, Vila Nova de Gaia, titular do bilhete de
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identidade n.º 9535146, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, em 25 de Maio de 1999.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís & Jorge Costa � Comércio de
Acessórios para Automóveis, L.da, com sede na Rua da Boavista, 48,
freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, exportação e importação de
acessórios e peças de automóveis; lubrificação e assistência de au-
tomóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920645

RUI BRANDÃO & CORREIA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20000627; pasta n.º 9113.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, com o pacto social da escritura a constituir
hoje nas notas do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia.

1.º

A sociedade adopta a firma Rui Brandão & Correia da Silva, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Teixeira Lopes, 78, freguesia de Mafa-
mude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho,
podendo também criar e suprimir filiais, agências ou outras depen-
dências.

2.º

O objecto social consiste em serviços de reboques, lavagem e lu-
brificação de viaturas automóveis ligeiros e pesados. Comércio de
peças, acessórios e veículos automóveis.

3.º

O capital social em dinheiro é de 50 000 euros e corresponde a
duas quotas iguais de 25 000 euros cada uma, pertencendo uma a
cada um dos sócios, Rui Brandão da Silva, e Maria Amélia Alves
Correia da Silva.

§ único. As quotas encontram-se realizadas quanto a 50% devendo
o remanescente ser realizado no prazo de 90 dias, por cada um dos
sócios, também em dinheiro.

4.º

As cessões de quotas são livres entre os sócios, bem como a sua
divisão, ficando desde já dispensado o consentimento especial da
sociedade para as divisões porventura necessárias. A cessão a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, ficando neste caso,
atribuído a esta em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em
segundo lugar, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, ou quaisquer outros que possam vir a ser nomea-
dos gerentes em assembleia geral.

§ único. Em ampliação dos poderes normais da sua competência,
a gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender quaisquer veículos automóveis para
e da sociedade;

b) Comprar quaisquer bens móveis, mesmo pelo sistema leasing,
ou outro, nas condições e termos acordados;

c) Tomar de arrendamento ou trespassar qualquer estabelecimen-
to comercial ou industrial para e da sociedade.

6.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo
e fora dele, activa e passivamente, é suficiente a assinatura de um
gerente.

7.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social e pelos mesmos podem ser feitos à so-
ciedade os suprimentos de que esta carecer nas condições delibera-
das em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos ca-
sos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Ocorrendo falência ou insolvência de qualquer dos sócios;
c) Quando a quota seja penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outro procedimento judicial;
d) Quando a quota seja objecto de venda em processo judicial,

administrativo ou fiscal;
e) Se em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a

quota deixar de pertencer ao sócio.
§ 1.º O valor da quota a amortizar, quando ocorra qualquer dos

casos previstos no corpo deste artigo, será o que resultar de um
balanço, especialmente elaborado para o efeito.

§ 2.º Considerar-se-á feita a amortização mediante o pagamento
ou consignação em depósito da respectiva importância.

9.º

A sociedade não se dissolve pela morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de morte de um dos sócios, a mesma continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido que entre si nomea-
rão um que a todos represente. E no caso de interdição continuará
com os sócios capazes e o sócio interdito, representado este por quem
de direito.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se  a
lei prescrever outras formalidades.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920190

FRISK, BILLTON & THORKILDSEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20000627; pasta n.º 9107.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, que constitui parte integrante da
escritura de constituição da sociedade Frisk, Billton & Thorkil-
dsen, L.da, lavrada no dia 18 de Abril de 2000, exarada a fl. 123 v.o
do livro de notas n.º 76-C, do 1.º Cartório da Secretaria Notarial de
Matosinhos.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Frisk, Billton & Thorkildsen, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do Dr. Antunes de Guimarães, 445,
freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

2 � A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dos concelhos em que se situa e seus limítrofes, bem como
estabelecer e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação, quer no País, como no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na construção, loteamento, compra, venda
e revenda de bens imóveis e móveis, prestação de serviços técnicos,
nomeadamente nas áreas de marketing, publicidade e promoção de
bens e serviços, consultadoria, gestão de negócios e comércio inter-
nacional.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 1700 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Per Johan Frisk, Lars Peter Billton, e Kay Tonnes
Thorkildsen.

2 � Haverá lugar a prestações suplementares de capital pelos
sócios na proporção das respectivas quotas, sempre que assim for
decidido por unanimidade, até ao montante máximo de 375 000 eu-
ros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, fi-
cará a cargo de um ou mais gerentes designados em assembleia ge-
ral.

2 � Ficam desde já designados gerentes da sociedade, os sócios
Per Johan Frisk, Lars Peter Billton, e Kay Tonnes Thorkildsen.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção de dois gerentes.
4 � A gerência fica desde já autorizada a alienar, onerar, adqui-

rir, tomar e dar em locação bens móveis e imóveis, sujeitos a regis-
to sem a prévia deliberação dos sócios.

5 � A remuneração dos gerentes poderá consistir parcialmente,
numa percentagem dos lucros da sociedade.

5.º

1 � Na cessão de quotas a favor de não sócios, têm o direito de
preferência em primeiro lugar os sócios, e por fim a sociedade.

2 � O direito de preferência atribuído aos sócios será exercido
na proporção do valor das respectivas quotas.

3 � Para o exercício do direito de preferência, o sócio alienante
deverá comunicar aos titulares do direito de preferência por carta
registada com aviso de recepção, o projecto da transacção a reali-
zar, do qual constarão o nome do adquirente, o valor nominal da
quota a alienar, o preço e as condições do seu pagamento e as ga-
rantias prestadas e responsabilidades da sociedade, de que o alienante
pretenda ser libertado por ocasião da cessão.

6.º

1 � No caso de exclusão de sócio que tenha infringido gravemen-
te alguma das suas obrigações sociais, a quota respectiva será amor-
tizada.

2 � Na hipótese prevista no número anterior, a sociedade paga-
rá ao sócio o valor nominal da quota e a parte correspondente ao
fundo de reserva legal, ou o valor que resultar do último balanço
aprovado, se for menor, devendo o pagamento ser dividido em qua-
tro prestações semestrais e sem juros, vencendo-se a primeira 60 dias
após a deliberação de exclusão de sócio.

7.º

1 � Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmite aos
sucessores do falecido, devendo a quota ser amortizada.

2 � Na impossibilidade de a quota ser amortizada, deve a socie-
dade adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou sócios, devendo-se
neste caso seguir o estipulado no artigo 5.º do presente pacto social.

3 � A determinação do montante da amortização será feita por
acordo. Na ausência de acordo serão nomeados dois peritos, um pela
cabeça-de-casal da herança do sócio falecido, e outro pela sociedade.

4 � Se os peritos não chegarem a acordo sobre o valor da quota
a amortizar, optar-se-á pela média das duas avaliações efectuadas.

5 � Salvo norma imperativa em contrário ou acordo diverso en-
tre a sociedade e o titular da quota amortizada, o pagamento da
contrapartida da amortização, far-se-á sempre em quatro prestações
semestrais, sucessivas e iguais, com juros à taxa legal, vencendo-se
a primeira seis meses após a fixação definitiva dessa contrapartida.

8.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas:
a) Que tenham sido arrestadas, arroladas, penhoradas, apreendi-

das para a massa falida ou insolvente, ou por qualquer outra forma
sujeitas a venda em processo judicial ou subtraídas ao poder de dis-
posição do seu titular;

b) Por acordo com o sócio que delas for titular;
c) Por extinção de qualquer dos sócios que sejam pessoas colec-

tivas;
d) Se em caso de divórcio ou de separação  judicial do sócio, a

respectiva quota ou quotas forem adjudicadas ao seu cônjuge.
2 � A determinação do montante da amortização será feita por

acordo. Na ausência de acordo serão nomeados dois peritos, um pelo
titular da quota amortizada, e outro pela sociedade, nos exactos ter-
mos referidos nos n.os 3, 4 e 5 da cláusula 7.ª deste pacto social.

9.º

1 � A sociedade dissolve-se por acordo de três quartas partes dos
votos correspondentes ao capital social ou nos casos previstos na lei.

2 � Dissolvida a sociedade, a assembleia geral nomeará os liqui-
datários sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920149

EXACTIS � CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20000627; pasta n.º 9108.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato da sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, que constitui parte integrante da
escritura de constituição da sociedade EXACTIS � Consulta-
doria, L.da, lavrada no dia 6 de Março de 2000, exarada a fl. 95 do
livro de notas n.º 23-J do 1.º Cartório da Secretaria Notarial de
Matosinhos.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXACTIS � Consultadoria, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do Dr. Antunes de Guimarães, 445,
freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

2 � A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dos concelhos em que se situa e seus limítrofes, bem como
estabelecer e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação, quer no País, como no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços às empresas e
pessoas singulares no âmbito da organização, gestão, formação, re-
crutamento, selecção e orientação vocacional, consultadoria de apoio
às empresas, gestão de investimento mobiliário e imobiliário.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 4900 euros pertencente à sócia CONCRETIS �
S. G. P. S., S. A.; e uma quota do valor nominal de 100 euros per-
tencente à sócia INTENSIS � Imobiliária, S. A.
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2 � Haverá lugar a prestações suplementares de capital pelos sócios
na proporção das respectivas quotas, sempre que assim for decidido
por unanimidade, até ao montante máximo de 50 000 000$.

4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, fi-
cará a cargo de um ou mais gerentes designados em assembleia ge-
ral.

2 � Ficam desde já designados gerentes da sociedade os não
sócios, Sidónio José da Costa Maia Ribeiro, casado, residente no
Lugar da Póvoa, casa 21, freguesia de Margaride, concelho de Fel-
gueiras, e Carla Maria Sampaio da Costa Maia Ribeiro, solteira,
maior, residente no Lugar da Póvoa, casa 21, freguesia de Margaride,
concelho de Felgueiras.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.
4 � A gerência fica desde já autorizada a alienar, onerar, adqui-

rir, tomar e dar em locação bens móveis e imóveis, sujeitos a regis-
to sem prévia deliberação dos sócios.

5 � A remuneração dos gerentes poderá consistir parcialmente,
numa percentagem dos lucros da sociedade.

5.º

1 � Na cessão de quotas a favor de não sócios, têm o direito de
preferência em primeiro lugar os sócios, e por fim a sociedade.

2 � O direito de preferência atribuído aos sócios será exercido
na proporção do valor das respectivas quotas.

3 � Para o exercício do direito de preferência, o sócio alienante
deverá comunicar aos titulares do direito de preferência por carta
registada com aviso de recepção, o projecto da transacção a reali-
zar, do qual constarão o nome do adquirente, o valor nominal da
quota a alienar, o preço e as condições do seu pagamento e as ga-
rantias prestadas e responsabilidades da sociedade de que o alienante
pretenda ser libertado por ocasião da cessão.

6.º

1 � No caso de exclusão de sócio que tenha infringido gravemen-
te alguma das suas obrigações sociais, a quota respectiva será amor-
tizada.

2 � Na hipótese prevista no número anterior, a sociedade paga-
rá ao sócio o valor nominal da sua quota e a parte correspondente
ao fundo da reserva legal, ou o valor que resultar do último balan-
ço aprovado, se for menor, devendo o pagamento ser dividido em
quatro prestações semestrais, sem juros, vencendo-se a primeira
60 dias após a deliberação de exclusão de sócio.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas:
a) Que tenham sido arrestadas, arroladas, penhoradas, apreendi-

das para a massa falida ou insolvente, ou por qualquer outra forma
sujeitas a venda em processo judicial ou subtraídas ao poder de dis-
posição do seu titular;

b) Por acordo com o sócio que delas for titular;
c) Por extinção de qualquer dos sócios que sejam pessoas colec-

tivas;
d) Se em caso de divórcio ou de separação judicial do sócio, a

respectiva quota ou quotas forem adjudicadas ao seu cônjuge.
2 � A determinação do montante da indemnização será feita por

acordo. Na ausência de acordo serão nomeados dois peritos, um pelo
cabeça-de-casal da herança do sócio falecido, ou pela sociedade.

3 � Se os peritos chegarem a acordo sobre o valor da quota a
amortizar, optar-se-á pela média das duas avaliações efectuadas.

4 � Salvo norma imperativa em contrário ou acordo diverso en-
tre a sociedade e o titular da quota amortizada, o pagamento da
contrapartida da amortização far-se-á sempre em quatro prestações,
semestrais, sucessivas e iguais, com juros à taxa legal, vencendo-se
a primeira seis meses após a fixação definitiva dessa contrapartida.

8.º

1 � A sociedade dissolve-se por acordo de três quartas partes dos
votos correspondentes ao capital social ou nos casos previstos na lei.

2 � Dissolvida a sociedade, a assembleia geral, nomeará os liqui-
datários, sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920157

SOLO � SOCIEDADE DE LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20000627; pasta n.º 9109.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOLO � Sociedade de
Logística, L.da, e tem a sua sede na Rua de Mergunhos, 306, fregue-
sia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da assembleia
geral, tomada por maioria simples de votos, transferir a sua sede para
qualquer outro local do mesmo concelho, bem como poderá a so-
ciedade proceder à abertura e encerramento de sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em transportes públicos de mercadorias
e logística.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 010 euros e encontra-se dividido em três quotas iguais de
16 670 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Carlos Alberto
dos Santos Castro Soares, Joaquim José Santos Castro Soares, e
Graça Maria dos Santos Castro Soares.

4.º

A sociedade poderá deliberar por maioria simples dos votos, que
todos os sócios efectuem prestações suplementares de capital até ao
montante global de 50 010 euros a cada um dos sócios.

5.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial, gratuita ou onerosa, é
livre entre os sócios, podendo para o efeito, proceder-se à divisão
delas, com dispensa de autorização especial da sociedade.

2 � A cessão de quotas total ou parcial a estranhos, bem como
a prevista no artigo 228.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comer-
ciais, depende do consentimento da sociedade, dado por maioria
simples da representação do capital social, que ao consenti-lo, acei-
tará também a necessária divisão, se for esse o caso.

6.º

1 � A gerência remunerada ou não, e com ou sem caução, con-
forme for deliberado em assembleia geral, por maioria simples dos
votos, fica afecta a todos os sócios, que desde já são nomeados ge-
rentes.

2 � A gerência pode delegar em alguns dos seus membros com-
petência especial para determinados negócios ou espécie de negó-
cios.

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
gerentes.

4 � Compete à gerência:
a) Exercer em geral os poderes normais de administração social,

e nomeadamente para vincular a sociedade em documentos, actos,
contratos e recibos de quitação, movimentação dos respectivos di-
nheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e deliberar
em quaisquer assembleias de credores, bem como comprometer-se
em árbitros;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar ou tomar de arrendamento,
alugar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira
em quaisquer condições e prazos, relativamente a quaisquer móveis,
automóveis e imóveis; e

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais.

7.º

1 � A sociedade poderá, por deliberação nesse sentido adoptada
por maioria simples do capital social, amortizar a quota de qualquer
sócio, independentemente do seu consentimento, nos seguintes ca-
sos:

a) No caso de a quota deixar de pertencer ao sócio na sequência
de partilhas efectuadas em virtude de separação judicial ou de di-
vórcio;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 194 � 23 de Agosto de 2000 17 919

b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida, sujeita a provi-
dência cautelar, ou por qualquer outra forma tenha sido ou tenha que
ser arrematada, adjudicada ou vendida em consequência de processo
judicial;

c) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obriga-
ção sem o prévio e expresso consentimento da sociedade;

d) Se o sócio que a possuir for julgado, falido ou insolvente, ou
se sendo pessoa colectiva, se dissolver;

e) Se a quota for de algum modo cedida com violação das regras
de autorização, opção ou amortização estabelecidas nos arti-
gos anteriores;

f) Quando qualquer sócio por si ou por interposta pessoa, fizer
directa ou indirectamente concorrência à sociedade;

g) Se qualquer dos sócios não prestar à sociedade a colaboração
de que esta necessite ou não desempenhar os serviços de que foi
encarregado, desde que uma e outra estejam decididas em assembleia
geral, por maioria simples, e desde que esteja ao serviço exclusivo
desta sociedade;

h) Quando o sócio viole os seus deveres e obrigações para com a
sociedade, ou por qualquer forma, prejudique gravemente o bom
nome da sociedade;

i) Nos casos legalmente previstos;
j) Quando o sócio viole ou ultrapasse os seus poderes como ge-

rente nos termos do artigo 5.º
2 � A contrapartida da quota amortizada é apurada segundo o

balanço especial elaborado para o efeito.

8.º

A assembleia geral da sociedade pode deliberar por maioria sim-
ples dos votos dos presentes, que a totalidade dos lucros, depois de
deduzida a parte obrigatoriamente destinada à reserva legal, seja
afectada a outras reservas sem o limite imposto pelo n.º 2 do ar-
tigo 217.º do Código das Sociedades Comerciais.

9.º

1 � Ocorrendo o falecimento ou interdição de algum dos sócios,
actuais ou futuros, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos
e capazes e os herdeiros do falecido, ou interdito, representado por
quem de direito.

2 � Os herdeiros de um sócio falecido, deverão exercer os seus
direitos através de um só deles, que a todos representará na socie-
dade e que designarão, enquanto a quota do falecido se mantiver na
comunhão hereditária.

10.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
com aviso de recepção, enviada para a residência dos sócios, com
pelo menos 15 dias de antecedência, quando a lei não exigir outras
formalidades.

2 � As deliberações sociais serão tomadas por maioria simples
dos votos dos sócios regularmente convocados, presentes na assem-
bleia geral, salvo os casos em que a lei exija imperativamente mai-
orias qualificadas.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920165

COMEÇO DO MILÉNIO � CAFETARIA CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20000627; pasta n.º 9110.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 24 de Março de 2000, no 6.º Cartório Notarial do Porto,
perante mim, licenciado António Elvas Lopes Quadrado, respectivo
Notário, compareceram como outorgantes:

1.º Constantino Pinto Nunes, contribuinte fiscal n.º 117477230,
bilhete de identidade n.º 7495731, de 13 de Maio de 1999, de Lis-
boa, casado na comunhão de adquiridos, com Maria Helena Ferreira
Pinto Nunes, natural da freguesia de Paraíso, Castelo de Paiva, resi-
dente na Rua das Pedrinhas Brancas, 99, 2.º, direito, Arcozelo, Vila
Nova de Gaia.

2.º José Maria Pinto Nunes, contribuinte fiscal n.º 127457569,
bilhete de identidade n.º 6598837, de 6 de Outubro de 1998, de
Lisboa, casado na comunhão de adquiridos, com Donzília da Con-
ceição Ferreira, natural da freguesia de Paraíso, concelho de Caste-
lo de Paiva, residente na Estrada Nacional 1, Edifício da Vergada,
845, 3.º, recuado, Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos menci-
onados bilhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Começo do Milénio � Cafetaria
Charcutaria, L.da, e tem a sua sede na Rua do Crasto, 154, da fre-
guesia de Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de cafetaria, charcutaria e
pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal
de 2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios, Constantino
Pinto Nunes, e José Maria Pinto Nunes.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a título oneroso ou gratuito a pessoas estra-
nhas à sociedade, depende do consentimento prévio desta, a qual tem
em primeiro lugar, e os sócios não cedentes sem segundo lugar, o
direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global equivalente ao décuplo do capital
social, desde que a chamada seja deliberada pela unanimidade dos
votos representativos de todo o capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes

poderão:
a) Comprar, vender ou permutar veículos automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como al-

terar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais ou industriais;
d) Assinar quaisquer contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo ou fora dele.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando tenha sido decretado o arresto ou penhora da quota,

ou por qualquer motivo, deva proceder-se à sua arrematação ou
adjudicação judiciais e ainda quando a mesma tenha sido dada em
penhor;

c) No caso de falência de qualquer dos sócios;
d) Quando a quota tenha sido cedida sem o consentimento da

sociedade.
2 � O valor da quota amortizada, sem prejuízo da norma legal

imperativa, será o que resultar do último balanço aprovado.
3 � A amortização da quota considera-se efectiva na data da

assembleia geral em que a mesma for deliberada.

Pelos outorgantes foi ainda dito que os gerentes ficam desde já
autorizados a procederem ao levantamento da quantia correspondente
às entradas dos sócios para fazer face a despesas de constituição e
registo, bem como a aquisição de bens e de equipamento.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o respectivo
registo no prazo de três meses.
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Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade de firma emitido em 28 de Se-

tembro de 1999;
b) Duplicado da guia comprovativa do depósito efectuado ontem,

na Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e explicado o seu conteú-

do na presença simultânea de ambos.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920173

INFORÓPTICAVISÃO � INFORMÁTICA E VISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20000627: pasta n.º 9112.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, com o pacto social da escritura a constituir
hoje nas notas do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia.

1.º

A sociedade adopta a firma INFORÓPTICAVISÃO � Informá-
tica e Visão, L.da, e tem a sua sede na Rua Ville Langon, 79, fre-
guesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho,
podendo também criar e suprimir filiais, agências ou outras depen-
dências.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de material infor-
mático, material óptico e fotográfico, perfumes, produtos de cosmé-
tica e de higiene.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Vítor Manuel de Almeida Fulgêncio, e Isabel de Fátima Sobral dos
Santos Resende Fulgêncio.

4.º

As cessões de quotas são livres entre os sócios, bem como a sua
divisão, ficando desde já dispensado o consentimento da sociedade
para as divisões, porventura necessárias. A cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade, ficando neste caso, atribuído
a esta em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo
lugar, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que des-
de já ficam designados gerentes.

§ único. Em ampliação dos poderes normais da sua competência,
a gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender quaisquer veículos automóveis para
e da sociedade;

b) Comprar quaisquer bens móveis, mesmo pelo sistema leasing
ou outro, nas condições e termos acordados;

c) Tomar de arrendamento ou trespassar qualquer estabelecimen-
to comercial ou industrial para e da sociedade.

6.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo
e fora dele, activa e passivamente, é suficiente a intervenção ou as-
sinatura de um gerente.

7.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social e pelos mesmos podem ser feitos à so-
ciedade os suprimentos de que esta necessitar nas condições delibe-
radas em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Ocorrendo falência ou insolvência de qualquer dos sócios;
c) Quando a quota seja penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outro procedimento judicial;
d) Quando a quota seja objecto de venda em processo judicial,

administrativo ou fiscal;
e) Se em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a

quota deixar de pertencer ao sócio.
§ 1.º O valor da quota a amortizar, quando ocorra qualquer dos

casos previstos no corpo deste artigo, será o que resultar de um
balanço especialmente elaborado para o efeito.

§ 2.º Considerar-se-á feita a amortização, mediante o pagamento
ou consignação em depósito da respectiva importância.

9.º

A sociedade não se dissolve pela morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de morte de um dos sócios, a mesma continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido que de entre si no-
mearão um que a todos represente. E no caso de interdição, conti-
nuará com os sócios capazes e o sócio interdito, representado este
por quem de direito.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei prescrever outras formalidades.

Está conforme o original.

A Ajudante do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920181

BURDINOLA � FABRICO DE MÓVEIS DE LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9070; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000614; pasta n.º 9070.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado da sociedade BURDINOLA � Fabrico de
Móveis de Laboratório, L.da

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de BURDINOLA �
Fabrico de Móveis de Laboratório, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Santos Pousada, 441, sala 201, Porto, freguesia do Bonfim, do con-
celho do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderá criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico, instalação, montagem e co-
mercialização de móveis de laboratório.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações no capital
social de outras sociedades, de direito nacional ou estrangeiro, e
reguladas pela lei geral ou por legislação especial, incluindo socie-
dades de responsabilidade ilimitada e em sociedades com objecto
social diferente do seu, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado é de 5000 euros e está di-
vidido em duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de
2000 euros pertencente à sócia Burdinola, Sociedad Cooperativa; e
outra quota no valor nominal de 3000 euros pertencente à sócia
Proyectos Gab, Sociedad Limitada Unipersonal.
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ARTIGO 5.º

1 � A cessão ou divisão de quotas entre os sócios ou a favor de
sociedades que estejam em relação de grupo com o cedente, são
inteiramente livres.

2 � Porém, a cessão ou divisão de quotas a favor de terceiros,
estranhos à sociedade, incluindo cônjuges, ascendentes ou descen-
dentes e mesmo que gratuita, dependem do consentimento prévio da
sociedade.

3 � A sociedade em primeiro lugar, e em seguida, os restantes
sócios, gozarão do direito de preferência na cessão ou divisão de
quotas a favor de terceiros, estranhos à sociedade, incluindo cônju-
ges, ascendentes ou descendentes.

4 � O sócio que pretenda dividir ou alienar total ou parcialmen-
te, a terceiros a sua participação no capital social da sociedade, de-
verá comunicar tal facto por escrito à sociedade, mediante carta re-
gistada com aviso de recepção, devendo essa comunicação conter
todos os elementos essenciais do negócio, nomeadamente o cessio-
nário, o preço e as condições de pagamento.

5 � Feita essa comunicação à sociedade, esta dispõe de um pra-
zo máximo de 45 dias para se pronunciar em assembleia geral, so-
bre o consentimento a dar à pretendida cessão ou o exercício do
direito de preferência, ou pela sociedade ou pelos restantes sócios,
e comunicar tal decisão ao sócio cedente.

6 � Recebida a comunicação referida no n.º 4, deverá a sociedade
comunicar por escrito, mediante carta registada com aviso de recep-
ção, aos restantes sócios, todo o conteúdo de tal comunicação, afim
de que os restantes sócios possam eventualmente, exercer o seu di-
reito de preferência.

7 � Caso a sociedade não se pronuncie dentro do prazo estipu-
lado no n.º 5, torna-se livre a operação pretendida.

8 � No caso de a sociedade recusar o seu consentimento, ela
deverá comunicar tal deliberação ao sócio cedente, fazendo-lhe uma
proposta de amortização ou de aquisição da sua quota, com as ca-
racterísticas estabelecidas no artigo 231.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Se o sócio cedente não aceitar a proposta da sociedade, no prazo
máximo de 8 dias, fica aquela sem efeito mas mantém-se a recusa
da sociedade.

9 � Os restantes sócios, no caso de a sociedade não exercer o seu
direito de preferência, terão sempre o direito de preferência, nas
condições seguintes:

a) Após recebida a comunicação referida no n.º 6, deverá o sócio
que pretenda exercer o seu direito de preferência, informar de tal
facto a sociedade, dentro do prazo máximo de 8 dias após ter rece-
bido a mencionada comunicação, mediante carta registada com avi-
so de recepção;

b) Existindo mais do que um sócio a pretender exercer o seu di-
reito de preferência, a quota ou quotas a alienar serão distribuídas
por rateio entre os diversos preferentes interessados, na proporção
da sua participação no capital social;

c) No caso do exercício efectivo do direito de preferência, seja pela
sociedade, seja por um ou mais sócios, o pagamento do preço, de-
terminado nos termos do disposto no n.º 8, deverá ser efectuado no
prazo máximo de 180 dias, após a realização da assembleia geral
referida no n.º 5.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for esta-
belecido em assembleia geral, será composta por um número ímpar
de membros, de um a cinco, eleitos em assembleia geral por um
período de três anos, ficando desde já eleito para o primeiro triénio,
Juan Roberto Rodriguez Pison, natural de Bilbao, Vizcaya, e resi-
dente na Plaza San Cristobal, 73 Iz D, Gernika-Lumo, Vizcaya,
portador do bilhete de identidade n.º 14569816-Y, emitido pelo
Ministério do Interior de Espanha, em 3 de Março de 1998, como
gerente único.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente único, ou
se a gerência for plural:

a) Pela assinatura de dois gerentes, nos actos e contratos que não
sejam de mero expediente;

b) Pela assinatura conjunta de um gerente e de um procurador, nos
exactos limites do seu mandato;

c) Pela assinatura de um procurador, nos exactos limites do seu
mandato.

2 � Fica expressamente proibido aos gerentes ou mandatários
obrigarem a sociedade em actos ou contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 8.º

Para além de outras situações que  a lei preveja ou estabeleça, o
sócio poderá também, ser excluído da sociedade, no caso de se ve-
rificar qualquer uma das seguintes situações:

a) Incumprimento de obrigações sociais ou prática de actos por
parte do sócio ou do seu representante, no caso de se tratar de uma
pessoa colectiva que prejudiquem a realização dos fins, e em geral,
a actividade da sociedade;

b) Ser o sócio condenado em processo-crime, por sentença tran-
sitada em julgado, por actos ou omissões praticados contra a socie-
dade ou qualquer um dos sócios;

c) Ser a quota do sócio, objecto de arrolamento, arresto, penhora
ou de inclusão em massa falida ou insolvente;

d) Ser a quota do sócio adjudicada ao seu cônjuge em processo
de partilha, subsequente a processo de divórcio ou de separação
judicial de pessoas e de bens;

e) Ser a quota do sócio adjudicada ao seu cônjuge, ascendente ou
descendente, subsequente a processo de partilha, em resultado do
óbito do sócio;

f) Ter sido o sócio destituído da gerência, com invocação de jus-
ta causa.

ARTIGO 9.º

1 � Para além de outras situações legalmente previstas, as quo-
tas dos sócios poderão ser amortizadas, verificada que seja qualquer
uma das seguintes situações:

a) Qualquer uma das situações previstas no artigo 8.º;
b) O consentimento do sócio;
c) A cessão gratuita da sua quota por parte do sócio;
d) A incapacidade do sócio para o exercício normal das suas fun-

ções e (ou) obrigações sociais, em consequência de interdição ou
inabilitação, decretadas em sentença transitada em julgado, com base
em anomalia psíquica, surdez-mudez, cegueira, prodigalidade ou
abuso de bebidas alcoólicas ou estupefacientes.

2 � A contrapartida da amortização da quota será a que resultar
de um balanço especialmente organizado para o efeito e será paga
em duas prestações, a efectuar dentro de seis meses e de um ano,
após a fixação definitiva da contrapartida.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém, os sócios deliberarem nos termos legais a correspondente
redução do capital social ou o aumento das restantes quotas, ou ainda
a criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível para
a alienação da quota a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Para além de outras formas previstas na lei, as assembleias gerais
da sociedade serão convocadas por qualquer dos gerentes, mediante
carta registada com aviso de recepção, enviada com uma antecedên-
cia mínima de 15 dias, relativamente à data prevista para a assem-
bleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � Todos os sócios ficam obrigados gratuitamente, a não exer-
cerem qualquer actividade concorrente com a da sociedade, onde
quer que a sociedade desenvolva a sua actividade.

Excluem-se as actividades já exercidas por qualquer um dos só-
cios com clientes já existentes na presente data.

2 � No caso de afastamento de um sócio da sociedade, qualquer
que seja o motivo fundamentador desse afastamento, ele fica obri-
gado, gratuitamente e pelo prazo de um ano civil, a não exercer
qualquer actividade directamente concorrente com a da sociedade,
quer no respeita a produtos, quer a serviços, prestados ou vendidos
àquela data. A data de referência é a data de afastamento legal do
sócio da sociedade.

ARTIGO 12.º

Os lucros distribuíveis, após a dedução das reservas legais, terão
a aplicação que for deliberada em assembleia geral, por maioria sim-
ples dos votos correspondentes ao capital social, a não ser que a lei
estipule outra maioria qualificada.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923830

RUI MANUEL DE SOUSA FERREIRA ALVES
& FILHA �  COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9069; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20000614; pasta n.º 9069.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 6 de Julho de 1998, no Cartório Notarial de Ovar, peran-
te David Martins Lopes de Figueiredo, Ajudante Principal do Car-
tório, em substituição da respectiva Notária, licenciada Maria de
Fátima Teixeira da Costa Barreira, por se encontrar de licença para
férias, compareceram como outorgantes:

Rui Manuel de Sousa Ferreira Alves e mulher, Laura da Concei-
ção Guedes Alves, casados sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, naturais ele de Moçambique, de nacionalidade portuguesa, e ela
da freguesia e concelho de Alfândega da Fé, residentes na Rua 25 de
Abril, 423, 2.º, esquerdo, Perosinho, Vila Nova de Gaia, outorgan-
do ele por si e ambos em representação de sua filha menor, Bruna
La-Salete Guedes Ferreira Alves, natural da freguesia e concelho de
Mirandela, e com eles residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Declararam os outorgantes que pela presente escritura, constituem

entre o outorgante marido, e a menor sua representada, uma socie-
dade comercial por quotas, nos termos constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta  a firma Rui Manuel de Sousa Ferreira Al-
ves & Filha � Comércio de Plantas, L.da, e tem a sua sede na Rua
de São Mamede, 1763, freguesia de Serzedo, concelho de Vila Nova
de Gaia.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, importação, exportação
e a comercialização de plantas e de outros artigos ligados a qualquer
ramo de actividade comercial, decoração e jardinagem e a prestação
de serviços conectados com a actividade desenvolvida pela socie-
dade.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 400 000$
e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 350 000$ pertencente ao sócio Rui Manuel de Sousa Ferreira
Alves; e outra do valor nominal de 50 000$ pertencente à sócia
Bruna La-Salete Guedes Ferreira Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Rui Manuel de Sousa
Ferreira Alves.

3 � A gerência é dispensada de prestar caução e será ou não
remunerada pelo exercício do cargo, conforme for deliberado em
assembleia geral.

4 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um gerente.

Mais declararam os outorgantes que o gerente nomeado fica des-
de já autorizado a, mesmo antes do registo deste contrato, proceder
ao levantamento do capital social, depositado a favor da sociedade
na instituição de crédito adiante referida para fazer face a despesas
da constituição, registo e aquisição de bens para a instalação da
sociedade.

Adverti os outorgantes de que devem proceder ao registo deste acto
na competente Conservatória no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923822

PAULO & ANDRADE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9056; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20000609; pasta n.º 9056.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 10 de Maio de 2000, no 3.º Cartório Notarial do Porto,
perante mim, Maria Helena dos Santos Mota da Silva, Notária do
Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Paulo Jerónimo Andrade Pereira, contribuinte fiscal n.º 210776595,
bilhete de identidade n.º 10575409, de 4 de Janeiro de 1999, de

Lisboa, solteiro, maior, natural da freguesia da Sé, da cidade do Porto,
e residente na Rua de Marco da Poça, 149, freguesia de Sandim, do
concelho de Vila Nova de Gaia.

2.ª Maria Helena Loureiro de Andrade, contribuinte fiscal
n.º 127721886, bilhete de identidade n.º 2968026, de 7 de Janeiro
de 1997, de Lisboa, casada com Jerónimo Pereira, sob o regime da
comunhão geral, natural da freguesia e concelho de Cinfães, e resi-
dente com o primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identi-
dade.

E declararam que constituem entre si, uma sociedade comercial
por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Paulo & Andrade � Comércio de
Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Amaro
da Costa, ICR 222, Lugar de São Miguel, da freguesia do Olival,
do concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
a prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de veículos automóveis no-
vos e usados, e a prestação de serviços às empresas.

3.º

1 � O capital social, em dinheiro e inteiramente realizado é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
9900 euros a quota pertencente ao sócio Paulo Jerónimo Andrade
Pereira, e de 100 euros a quota pertencente à sócia Maria Helena
Loureiro de Andrade.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mes-
mo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

4.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 � Ficam desde já designados gerentes, os sócios fundadores.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-

tos, é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � 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 estabelecimen-
tos comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre os sócios são livres; mas a
favor de quem não seja titular depende da autorização da sociedade.
Nas cessões a estranhos, a sociedade em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo lugar, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Mais declararam que a gerência poderá desde já levantar todo ou
parte do capital social já depositado na conta da sociedade, a fim
de pagar as despesas de aquisição do local e equipamento para ins-
talação da sociedade e da sua constituição e registo.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo des-
te acto, no prazo de três meses a contar desta data.

Exibiram:
a) O certificado de admissibilidade de firma passado em 20 de

Janeiro de 2000, no Registo Nacional de Pessoas Colectivas; e
b) O duplicado da guia de depósito efectuado em 28 de Abril de

2000, na Caixa Geral de Depósitos, S. A., em Vila Nova de Gaia,
referente à entrada do capital social; e
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c) O cartão provisório de pessoa colectiva n.º 504872788, e CAE
50 100.

Para efeitos emolumentares o valor deste acto é de 2 004 820$.
Fez-se a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo aos

outorgantes em voz alta e na presença simultânea de ambos.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923768

APRENDER A APRENDER � GABINETE DE APOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9057; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20000609; pasta n.º 9057.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma social de Aprender a Aprender �
Gabinete de Apoio, L.da, e tem a sua sede na Rua de Entreparedes,
6, 2.º, sala 22, no Porto.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da sua as-
sembleia geral, transferir a sua sede social para qualquer outro lo-
cal do Porto, ou para concelhos limítrofes, e bem assim criar ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação
social.

2.º

O seu objecto social consiste no apoio pedagógico escolar e uni-
versitário, apoio pedagógico a crianças e jovens deficientes, inter-
venção precoce e estimulação de crianças sub-dotadas e com pro-
blemas da fala, orientação e apoio a crianças e jovens sobre-dotados,
centro de explicações e traduções.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5001 eu-
ros, dele pertencendo à sócia Maria Laura Santos Ferreira, uma quota
de 1667 euros; à sócia Maria Filomena da Rocha Monteiro, uma
quota de 1667 euros; e à sócia Amália José Pinto de Sá, uma quota
de 1667 euros.

4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao limite máximo das respectivas quotas, e quando a so-
ciedade o entender necessário, por deliberação da assembleia geral.

5.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer a deliberar por assembleia geral.

2 � Poderá a assembleia geral deliberar a constituição de fundos
de reserva, efectuando-lhes a respectiva parte dos lucros apurados
em cada exercício.

6.º

1 � A cessão de quotas ou de parte das mesmas entre os sócios
é livremente permitida.

2 � A cessão a estranhos à sociedade necessita do consentimen-
to desta, dado em assembleia geral.

3 � Na cessão a estranhos os sócios gozam do direito de prefe-
rência, e se vários pretenderem usar desse direito, a quota será divi-
dida pelos interessados, na proporção do valor das quotas que já
tenham na sociedade.

7.º

É dispensada a autorização da sociedade para a divisão de quo-
tas por herdeiros dos sócios e nas cessões permitidas de parte de
quotas.

8.º

1 � Por morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
outros sócios e o cônjuge meeiro e herdeiros do sócio falecido, sal-
vo se estes preferirem apartar-se da sociedade.

2 � No caso de optarem por continuar na sociedade nomearão
no prazo de 30 dias, por carta dirigida à sociedade e assinada por
todos ou por maioria, um de entre eles, que os representará nas as-
sembleias gerais, se não houver representação legal, e só esse repre-

sentante poderá tomar parte nas deliberações sociais, enquanto a quota
permanecer indivisa.

3 � No caso de optarem por apartarem-se da sociedade, esta
amortizará a quota do sócio falecido, em conformidade com o deli-
berado em assembleia geral, devendo o pagamento do valor da quota
ser feito de acordo com os interessados ou até um ano após o fale-
cimento, não podendo entretanto os herdeiros recusarem pagamen-
tos parciais do valor total.

9.º

A sociedade poderá igualmente amortizar a quota de qualquer dos
sócios, no caso de a quota ser objecto de arresto, penhora ou qual-
quer outro meio de apreensão judicial.

10.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem a to-
dos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de dois
gerentes.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias Maria Laura
Santos Ferreira, Maria Filomena da Rocha Monteiro, e Amália José
Pinto de Sá.

11.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigarem a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

12.º

A convocação das assembleias gerais será feita por carta regista-
da com aviso de recepção, a expedir para a residência dos sócios com
a antecedência mínima de 15 dias, quando a lei expressamente não
exigir prazo mais dilatado ou outras formalidades especiais.

13.º

O exercício social coincide com o ano civil.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923741

AMERCRIS � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9059; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20000609; pasta n.º 9059.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AMERCRIS � Informática e
Serviços, L.da, com sede na Rua Rio da Vila, 80, freguesia da Cam-
panhã, concelho do Porto, e o seu início conta-se a partir desta data.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem dependência de delibera-
ção da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos de in-
formática e de serviços de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e dividido em duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 4750 euros pertencente ao sócio Américo Joaquim Gon-
çalves Ferreira; e outra no valor nominal de 250 euros pertencente
à sócia Ana Cristina Boieiro Domingos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas a todos os sócios prestações suplementares
de capital, cujo montante não poderá exceder 50 000 euros, nas con-
dições a fixar em assembleia geral.
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ARTIGO 5.º

1 � São livremente permitidas, no todo ou em parte, as cessões
de quotas entre os sócios, carecendo as demais, do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar, e depois aos sócios não cedentes.

2 � Se mais de um sócio pretender a quota, será esta dividida na
proporção das suas participações de capital, salvo acordo em con-
trário.

3 � O sócio que quiser ceder a sua quota a terceiro, comuni-
cá-lo-á à sociedade e aos demais sócios, por carta registada com
aviso de recepção, com indicação do pretenso cessionário, do preço
e demais condições da cessão.

4 � A sociedade e os sócios terão o prazo de respectivamente,
30 e 45 dias, para se pronunciarem, entendendo-se o seu silêncio
como não desejando preferir na cessão.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por insolvência ou falência do sócio;
b) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) No caso de venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o titular da quota.
2 � Nas hipóteses previstas nas alíneas a), b) e c) do número

anterior, o valor da quota a amortizar será apurado com base no
último balanço aprovado, e o seu pagamento far-se-á em seis pres-
tações semestrais e sucessivas.

3 � Considera-se findo o processo de amortização, com o depó-
sito da primeira prestação na Caixa Geral de Depósitos, ou acto
equivalente.

ARTIGO 7.º

1 � É vedado a qualquer sócio, salvo autorização da assembleia
geral, dar a quota ou parte dela em garantia ou caução de alguma
obrigação alheia aos direitos e interesses da sociedade.

2 � A contravenção ao disposto no n.º 1 deste artigo é motivo de
exclusão do sócio, podendo a respectiva quota ser amortizada nos
termos do artigo 6.º

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é cometida a um gerente, sendo
necessária e suficiente a sua intervenção para que a sociedade fique
validamente obrigada.

2 � Em ampliação dos poderes normais de gerência o gerente
poderá:

a) Comprar e vender para e da sociedade quaisquer veículos au-
tomóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais ou estabelecimentos
comerciais para a sociedade, acordar e transigir em juízo.

ARTIGO 9.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros, no-
meando estes, um de entre eles que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver na comunhão hereditária.

ARTIGO 10.º

Em caso de dissolução da sociedade, a liquidação far-se-á
extra-judicialmente, sendo liquidatários, salvo diferente deliberação,
os gerentes da sociedade à data da deliberação, devendo a liquida-
ção estar terminada no prazo de dois anos.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923750

AGUIAR & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9066; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20000612; pasta n.º 9066.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 25 de Maio de 2000, no 2.º Cartório Notarial do Porto,
perante mim, licenciado António José de Sousa Ribeiro Simões,
Notário do mesmo Cartório, compareceram como outorgantes:

Amândio Moreira Pinto, contribuinte fiscal n.º 108825710, na-
tural da freguesia de Valbom, concelho de Gondomar, residente na
Avenida 25 de Abril, 79, 3.º-A, São Cosme, Gondomar, casado
com Preciosa Maria Ferreira Barbosa Branco Moreira, sob o regime
da comunhão de adquiridos, titular do bilhete de identidade
n.º 3627546, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 20 de Janeiro de 2000; e

António José Barros Aguiar Pereira, contribuinte fiscal
n.º 150975988, natural da freguesia da Sé, deste concelho, resi-
dente naquela Avenida 25 de Abril, 118, 1.º, casado com Ana
Maria Barbosa Santos Aguiar Pereira, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, titular do bilhete de identidade n.º 3859542,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 19 de
Maio de 1998.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade.

Os outorgantes declararam que entre si é constituída uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aguiar & Pinto, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Guilhermina Suggia, 315, Bonfim, Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode abrir,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria hoteleira
e similares, nomeadamente cafetaria, confeitaria e snack-bar.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas iguais no valor de 2500 euros
cada uma, e pertencendo uma a cada um dos sócios, Amândio
Moreira Pinto, e António José Barros Aguiar Pereira.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
das ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam
afectas a ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura de dois gerentes, podendo os actos de mero
expediente, serem assinados por qualquer gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-

damente viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Comprar e vender quaisquer bens imóveis;
e) Celebrar contratos de locação financeira;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, fican-
do dependente do prévio consentimento da sociedade, a cessão a
estranhos, à qual fica reservado o direito de preferência em primei-
ro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.

Mais declararam os outorgantes que os gerentes designados ficam
desde já autorizados a levantarem as importâncias depositadas em
nome da sociedade para fazer face às despesas de constituição e de
instalação da sede social.
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Adverti os outorgantes de que o registo deste acto dever ser reque-
rido no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva Ne-
ves. 11923806

NEVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9065; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000612; pasta n.º 9065.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, para efeitos da escritura que gira sob a firma
Neves & Gonçalves, L.da, com sede na Rua de Abel Salazar, 245,
freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

1.º

A sociedade adopta a firma Neves & Gonçalves, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Doutor Abel Salazar, 245, freguesia de Oliveira do
Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O seu objecto é a consultoria e programação informática e o co-
mércio a retalho de máquinas e outro material para escritório.

3.º

A sociedade pode, mediante deliberação dos sócios, adquirir par-
ticipações no capital de outras sociedades, seja qual for o seu ob-
jecto, bem como fazer parte de agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, per-
tencendo uma quota a Margarida Laria Lago da Silva Neves Gou-
veia, e a outra a Hugo Tamagnini Pereira Ribeiro Gonçalves.

5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 000 euros, por deliberação unânime dos sócios, que
também podem fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
ça, nas condições que venham a ser acordadas.

6.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade.

2 � Em qualquer caso de cessão, a sociedade, e os sócios, go-
zam do direito de preferência, a exercer nos termos legais.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar as quotas dos sócios, que sejam
objecto de penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outra providên-
cia cautelar, bem como as que venham a ser alienadas judicialmen-
te.

2 � As quotas amortizadas figuram no balanço como tal, podendo
também a sociedade deliberar que em vez delas sejam criadas uma
ou várias quotas para alienação posterior.

8.º

1 � Dado o falecimento de qualquer sócio, os seus herdeiros
podem dividir entre si a respectiva quota.

2 � Enquanto a quota estiver indivisa os herdeiros exercem em
comum os respectivos direitos, nomeando um deles para os repre-
sentar na sociedade.

9.º

1 � São gerentes, a sócia Margarida Maria Lago da Silva Neves
Gouveia, e o sócio Hugo Tamagnini Pereira Ribeiro Gonçalves.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário que os respectivos actos
e documentos sejam em nome dela, assinados por dois gerentes.

3 � São conferidos aos gerentes poderes para adquirir, permutar
ou vender quaisquer veículos automóveis pertencentes à sociedade.

4 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou quaisquer outros actos ou documentos
estranhos aos negócios sociais.

10.º

Os lucros líquidos apurados anualmente podem ser destinados a
reservas, no todo ou em parte, conforme deliberar a assembleia ge-
ral, o remanescente se o houver, é repartido pelos sócios, na propor-
ção das suas quotas, de igual modo, verificando-se prejuízos, são
estes suportados pelos sócios, na proporção das quotas possuídas.

11.º

Salvo disposições legais que imponham forma e prazo diferentes,
as assembleia gerais são convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência em relação à
data fixada para a reunião.

12.º

A sociedade entre imediatamente em actividade, pelo que a gerên-
cia fica desde já, nos termos e para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do
artigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais, autorizada a pra-
ticar quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade, podendo
levantar as entradas realizadas pelos sócios para a prossecução dos
fins sociais.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923784

BALDAQUE MARINHO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9073; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20000614; pasta n.º 9073.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 14 de Junho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante Principal do mesmo Cartório, em exercício, em
virtude do lugar de Notário se encontrar vago, compareceu como
outorgante:

Rui Nuno Baldaque Faria Marinho Fernandes, casado no regime
da comunhão de adquiridos com Cláudia Cristina Leão Costa
Baldaque Marinho, natural da freguesia de Ramalde, da cidade do
Porto, onde reside na Rua de Hernâni Torres, 79, rés-do-chão,
direito-A, titular do bilhete de identidade n.º 6904095, emitido pe-
los Serviços de Identificação Civil do Porto, em 3 de Julho de 1997,
contribuinte fiscal n.º 178617687.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido
bilhete de identidade.

Declarou o outorgante que pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Baldaque Marinho � Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Hernâni Torres, 79,
rés-do-chão, direito-A, freguesia de Paranhos, do concelho do
Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de grande variedade de produtos, nomeadamente
artigos têxteis para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao outorgante.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até o montante global de dez vezes o capital social.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923865

CENTRAL DE INSUFLÁVEIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE INSUFLÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9092; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000623; pasta n.º 9092.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Central de Insufláveis � Indústria e
Comércio de Insufláveis, L.da, com sede na Rua de Sobreiras, 520,
2.º, freguesia de Lordelo do Ouro, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria, comércio, importação, expor-
tação de artigos insufláveis; serviços de assistência técnica e mon-
tagem de parques temáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas: uma do valor nominal
de 1700 euros pertencente ao sócio Joaquim Jorge Vale Vieira dos
Santos; uma de 1250 euros pertencente ao sócio Francisco António
Fernandes Freixinho; uma do valor nominal de 800 euros pertencente
ao sócio João Pedro Tavares Loureiro; e uma de 1250 euros perten-
cente ao sócio José Augusto Mogrão Teixeira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, Joaquim
Jorge Vale Vieira dos Santos, e João Pedro Tavares Loureiro, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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 qualquer sócio;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio 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 a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização, será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920025

FRIMILANO 2 � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9091; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20000623; pasta n.º 9091.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRIMILANO 2 � Importação
e Exportação de Equipamentos Hoteleiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Soares dos Reis, 1083,
lugar e freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de equipamentos hoteleiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$)
e corresponde à soma de cinco quotas dos valores nominais e titu-
lares seguintes: uma de 5100 euros pertencente ao sócio António
Joaquim Almeida Pinto; uma de 4000 euros pertencente ao sócio
José Carlos Mendes Valadares; duas iguais de 400 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Paulo Sérgio Oliveira Mon-
teiro, e Fernando José Oliveira Monteiro; e uma de 100 euros per-
tencente à sócia FRIMILANO � Equipamentos Hoteleiros, L.da

§ único. A sócia FRIMILANO � Equipamentos Hoteleiros, L.da,
realizou a sua quota na totalidade em dinheiro, e cada um dos res-
tantes sócios, realizou 50% da sua quota em dinheiro, devendo rea-
lizar também em dinheiro os restantes 50% no prazo de um ano.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios, que representem
a totalidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios, ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
os sócios, António Joaquim Almeida Pinto, e José Carlos Mendes
Valadares.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou 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 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 ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Assim o outorgaram.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o regis-
to comercial deste acto no prazo de três meses na competente Con-
servatória.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920017

AMÍLCAR & JOSÉ DE ARAÚJO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9090; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20000621; pasta n.º 9090.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 23 de Março de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Notária, Maria
Lucília Ferreira Antunes Martins, compareceu como outorgante:

Manuel Nuno Seara Carvalhinha Alves Costa, solteiro, maior,
natural da freguesia da Sé, do concelho do Porto, onde reside na Rua
de Ceuta, 69, 6.º, direito, que outorga como procurador de José de
Araújo Barreiro, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Isaura Cristina Ferreira Barreiro, natural do Rio de Janeiro, Brasil,

onde reside na Rua de Sá Freire, 22, São Cristóvão, contribuinte fis-
cal n.º 232077843; e

Amílcar de Araújo Barreiro, divorciado, natural da freguesia de
Insalde, do concelho de Paredes de Coura, residente na dita Rua de
Sá Freire, contribuinte fiscal n.º 211508780, com poderes para o
acto, o que verifiquei por duas procurações que arquivo.

Verifiquei a identidade do outorgante por ser do meu conhecimen-
to pessoal.

Declarou o outorgante que constitui entre os seus representados,
uma sociedade comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Amílcar & José de Araújo Bar-
reiro, L.da, com sede na Rua de Ceuta, 60, 6.º, direito, freguesia da
Vitória, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de cosméticos, produtos de
beleza, cosméticos, comercialização e distribuição de produtos co-
nexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou de trespasse quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazerem prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a cem vezes o
capital social.

Declarou ainda o outorgante que fica desde já autorizada a gerên-
cia a proceder ao levantamento do montante do capital social cor-
respondente a 1 002 410$, depositado em nome da sociedade para
fazer face aos custos com a constituição e registo e outros necessá-
rios à prossecução da sua actividade.

Adverti o outorgante da obrigação de requererem o respectivo
registo no prazo de três meses.

Foram-me exibidos:
a) Um certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido

pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 15 de Março cor-
rente; e

b) A guia do depósito do capital social, efectuado hoje no Banco
Pinto & Sotto Mayor, agência de Ceuta, Porto.

Esta escritura foi lida ao outorgante e foi-lhe feita a explicação
do seu conteúdo em voz alta e na sua presença.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923962

CORDEIRO, MAGALHÃES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9086; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
20000620; pasta n.º 9086.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 194 � 23 de Agosto de 200017 928

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cordeiro, Magalhães & Martins, L.da,
com sede na Rua do Professor Sousa Júnior, 128, 5.º, habitação 53,
freguesia de Ramalde, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais, ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, café, cafeta-
ria e pastelaria. Fabrico de pão, pastelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 200 000$ e correspondente por arredondamento, a 5986 euros, e
está dividido em três quotas: uma do valor nominal de 720 000$,
pertencente ao sócio José Fernando do Rego Cordeiro; uma do va-
lor nominal de 360 000$ pertencente ao sócio Arsénio Saldanha de
Magalhães; e uma do valor nominal de 120 000$ pertencente à só-
cia Sandra Maria Tavares de Magalhães Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, José Fer-
nando do Rego Cordeiro, e Sandra Maria Tavares de Magalhães
Martins, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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 qualquer sócio;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923970

IMOESTÁTICA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20000627; pasta n.º 9114.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOESTÁTICA � Sociedade
Imobiliária, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua 25 de Abril, 95, freguesia de Mada-
lena, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional, ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis, revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento, gestão e
administração de bens imóveis, promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 euros e dividido em três quotas: uma do valor nominal de
12 000 euros pertencente ao sócio Carlos Alberto Ferreira Ramos;
outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Ricardo
José Ramos Antunes; e ainda outra do valor nominal de 3000 eu-
ros pertencente ao sócio Paulo Jorge Pereira Cardoso Cabral.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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 falecimento de qualquer sócio;
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e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio

consentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920211

CAIXOTIM � EDIÇÃO DE LIVROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9099; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000623; pasta n.º 9099.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CAIXOTIM � Edição de Livros, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua da Póvoa, 702, da freguesia do Bonfim,
do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social, em território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na edição de livros e outras publicações,
bem como a sua comercialização.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em três quotas: uma de 2500 euros pertencente
ao sócio Paulo Samuel Bastos de Almeida; e duas de 1250 euros
pertencentes uma a cada um dos sócios, Mário de Oliveira Reis
Cerqueira, e Eduardo de Oliveira Reis Cerqueira.

2 � Os sócios podem fazer prestações suplementares até ao mon-
tante global correspondente a dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a do sócio Paulo Samuel Bastos de Almeida.

3 � Ao gerente Paulo Samuel Bastos de Almeida, é confiada a
função suplementar de director literário da nova editora.

4 � 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

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 ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920076

PEQUENO GRÃO � EXPLORAÇÃO DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9095; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20000623; pasta n.º 9095.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pequeno Grão � Exploração de
Café, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Henrique Moreira, 244,
loja 126-B, freguesia da Afurada, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A sociedade inicia hoje a sua actividade e durará por tempo
indeterminado.

3 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a sua
sede, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação, no território ou no estrangeiro, tudo sem
a prévia autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, restaurante e
snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e dividido em três quotas, sendo uma de 2000 euros pertencen-
te ao sócio Pedro Gonçalves dos Santos Bravo Santana Balancho;
e duas de 1500 euros cada, pertencentes respectivamente aos sócios,
Vítor Domingos Ribeiro da Silva, e Manuel Maria Beninger Simões
Correia.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, proporcionais ao valor das suas quotas, bastando para tanto,
deliberação da assembleia geral, tomada por maioria simples por
mais de 50% dos votos representados, ficando nessa hipótese, todos
os sócios obrigados a efectuarem essas prestações que nunca pode-
rão ultrapassar vinte vezes o valor da quota de cada uma.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela ca-
reça, com ou sem vencimento de juros, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa
ou passivamente, será exercida por três gerentes, sócios ou não, a
nomear em assembleia geral, que podem ou não ser remunerados, e
o seu mandato durará, enquanto não for expressamente revogado
pelo mesmo órgão social.

2 � São desde já nomeados gerentes da sociedade todos os só-
cios.

3 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.
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4 � A gerência poderá adquirir, ainda que para seu uso, quaisquer
viaturas e aliená-las, bem como adquirir ou alienar imóveis, tomar ou
desistir de arrendamentos, adquirir ou ceder por trespasse qualquer
estabelecimento, confessar, desistir e transigir em qualquer pleito
judicial.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial, entre os sócios é livre,
com dispensa expressa do consentimento da sociedade ou dos de-
mais sócios, ficando desde já autorizada qualquer divisão necessá-
ria para cessão parcial.

2 � A cessão de quotas a estranhos ou qualquer das pessoas in-
cluídas nas classes referidas no n.º 2 do artigo 228.º do Código das
Sociedades Comerciais, desde que não sejam sócios, carece de au-
torização da assembleia geral.

3 � Pedida autorização a que se refere o número anterior, se esta
for recusada, considera-se definitivamente proibida a cessão com
dispensa da contra-proposta referida no n.º 2 do artigo 230.º daque-
le Código, sem prejuízo do direito de exoneração, nos termos do
n.º 1 do artigo 229.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � Se a sociedade recusar o consentimento para a transmissão,
mas decidir fazer a proposta referida no artigo 231.º do Código das
Sociedades Comerciais, decidirá por maioria simples se faz adqui-
rir a quota por estranhos, se será adquirida por um ou mais sócios,
ou se será dividida entre todos os sócios, deliberação relativamente
à qual todos os sócios poderão votar.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade tem o direito de amortizar quotas nos seguintes
casos:

a) Quando houver acordo entre a sociedade e o titular;
b) Sem o consentimento do respectivo titular, quando alguma

quota for arrestada, penhorada, arrolada ou dada em garantia;
c) Sem o consentimento do respectivo titular, quando este for

declarado insolvente ou falido;
d) Quando qualquer quota for em geral, apreendida judicialmen-

te;
e) Se o respectivo titular ceder a sua quota em contravenção ao

disposto no n.º 2 do artigo anterior.
2 � O preço da amortização será o seguinte:
a) No caso da alínea a), o valor que for livremente acordado en-

tre as partes;
b) No caso das alíneas b), c), d) e e), o valor nominal da quota.
3 � O preço da amortização será pago em qualquer um dos ca-

sos, dentro do prazo máximo de 30 dias após a deliberação.
4 � Considera-se realizada a amortização na data em que a deli-

beração for tomada.
ARTIGO 9.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido,
devendo estes nomear um de entre si, que os represente, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Os resultados de cada exercício, aprovados em assembleia geral
especialmente convocada para a apreciação do balanço e relatório
de contas, serão destinados de conformidade com o que for delibe-
rado em assembleia geral por maioria simples.

ARTIGO 11.º

A sociedade pode participar no capital de outras empresas, ainda
que com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais serão convocadas através de carta regista-
da com aviso de recepção com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920050

MAUROXEQUE � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20000627; pasta n.º 9115.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 29 de Março de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Francisco Car-
los de Castro Lopes, Ajudante do mesmo Cartório em exercício, em
virtude do lugar de Notário se encontrar vago, compareceram como
outorgantes:

1.º Maurício da Silva Leite, casado com Belmira Maria Alves
Jesus de Almeida Leite, no regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, residente na
Rua do Buel, 172, 1.º, esquerdo, Canelas, Vila Nova de Gaia, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 8832873, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, em 2 de Junho de 1998, contribuinte
fiscal n.º 160973694.

2.º Sebastião João Xeque Ussen Mamblecar, casado com Harkour
Mamblecar, natural de Macau, titular da carta de condução
n.º MC-53356, emitida pela Direcção-Geral de Viação do Porto, em
17 de Fevereiro de 1998, contribuinte fiscal n.º 185962459.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam os outorgantes que constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MAUROXEQUE � Restaurante, L.da,
com sede na Alameda do Padrão, 34, freguesia de Canelas, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em restaurante e fornecimento de refeições
embaladas. Exploração de churrascaria.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 300 000$, correspondente por arredondamento a 6485 euros e está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 650 000$, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes, bastando uma assinatura para os actos de mero expediente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazerem prestações suplementares
de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda os outorgantes que fica desde já autorizada a
gerência a proceder ao levantamento do montante capital social,
depositado em nome da sociedade, para fazer face aos custos com a
constituição e registo da mesma e outros necessários à prossecução
da sua actividade.

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 194 � 23 de Agosto de 2000 17 931

para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo no
prazo de três meses.

Foram exibidos:
a) Um certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido

pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 1 de Fevereiro úl-
timo;

b) A guia do depósito do capital social, efectuado ontem no Banco
Português do Atlântico, agência de Canelas, Vila Nova de Gaia.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explica-
ção do seu conteúdo em voz alta e na presença simultânea deles.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920203

EMPRIANO � INDÚSTRIA DE OBRAS PÚBLICAS
E PARTICULARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20000703; pasta n.º 9106.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado para instruir a escritura de cons-
tituição da sociedade anónima EMPRIANO � Indústria de Obras
Públicas e Particulares, S. A., lavrada no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Braga.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EMPRIANO � Indústria de Obras
Públicas e Particulares, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Monte dos Burgos,
470/492, 1.º, na cidade do Porto.

2 � O conselho de administração poderá transferir a sede social
para qualquer outro local do concelho da sede ou limítrofe, deven-
do os accionistas serem avisados dessa mudança.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria de obras públicas e
particulares e exploração de pedreiras.

2 � No exercício da sua actividade, a sociedade poderá adquirir
participações no capital de outras sociedades, ainda que com objecto
social diferente, bem como ser parte em consórcios ou associações
em participação.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações da sociedade
ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e representado por
50 000 acções do valor nominal de 1 euro cada uma, integralmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � As acções serão nominativas, representadas por títulos de 1,
10, 50, 100, 1000, 10 000, 20 000, 30 000 e 40 000 acções, a todo
o tempo substituíveis por divisão ou concentração.

3 � As acções poderão ser convertidas em acções ao portador em
qualquer momento, mediante deliberação tomada por unanimidade
do capital social, representado em assembleia geral expressamente
convocada para o efeito. Em tal caso, deixará de ser aplicável o
disposto no artigo 7.º do presente pacto social.

4 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, sen-
do estas acções e as tituladas reciprocamente convertíveis.

5 � Os títulos representativos das acções serão autenticadas com
o carimbo da sociedade e assinados por dois administradores, po-
dendo as assinaturas serem de chancela, por eles autorizadas, ou por
mandatários da sociedade, com poderes especiais para esse acto.

6 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções são de conta dos accionistas requerentes.

7 � Poderá a sociedade emitir títulos provisórios ou cautelas,
enquanto não forem emitidos os títulos definitivos.

ARTIGO 5.º

1 � Nos aumentos de capital social os accionistas têm o direito
de preferência na proporção das acções que possuírem, quer na subs-
crição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às
quais tal direito de preferência não tenha sido exercido.

2 � A assembleia geral pode limitar ou suprimir o direito de
preferência dos accionistas relativamente a qualquer aumento de
capital, nomeadamente para um aumento a deliberar pelo conselho
de administração, nos termos admitidos por lei.

ARTIGO 6.º

É permitido à sociedade adquirir acções próprias dentro dos limi-
tes legais e realizar sobre elas as operações de alienação ou onera-
ção que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas terão o direito de preferência no caso de qual-
quer alienação a título oneroso ou gratuito de acções, a terceiros não
accionistas.

2 � O accionista que pretender alienar a terceiro as suas acções,
deverá comunicar tal intenção ao conselho de administração, fazen-
do constar da comunicação os elementos essenciais do negócios
projectado, bem como a identidade do eventual adquirente.

3 � O conselho de administração, no prazo de 5 dias úteis, noti-
ficará os demais accionistas constantes do registo para querendo,
manifestarem a intenção de adquirirem as acções.

4 � Os accionistas que pretendam preferir terão 10 dias úteis para
o comunicar ao conselho de administração, manifestando a sua po-
sição quanto ao preço projectado. Cada accionista terá que exercer
a preferência para a totalidade das acções alienadas.

5 � No caso de um ou mais accionistas comunicarem a intenção
de exercerem o seu direito de preferência, o conselho de adminis-
tração, promoverá o processo de avaliação das acções nos termos do
n.º 9, se for caso disso, e no prazo de 5 dias úteis, findo tal proces-
so, procederá ao eventual rateio e comunicará o seu resultado a to-
dos os interessados, com a comunicação de que deverão proceder ao
depósito do respectivo preço nos cofres da sociedade no prazo de
5 dias úteis.

6 � No dia seguinte ao final do último prazo referido no número
anterior, o conselho de administração comunicará ao accionista alie-
nante o resultado do processo do exercício de preferência com a
comunicação de que poderá proceder à alienação que projectou ou
de que deverá entregar na sede da sociedade as acções e os documen-
tos pertinentes à transmissão.

7 � No caso previsto na parte final do número anterior, o accio-
nista alienante deverá proceder àquela entrega no prazo de 3 dias
úteis contra a entrega do respectivo preço, após o que as acções serão
entregues ao preferente ou aos preferentes.

8 � Caso o accionista alienante não proceda conforme o dispos-
to no número anterior, terá o preferente ou os preferentes, o direito
de recorrer à execução específica.

9 � O preço de exercício do direito de preferência será o menor
valor que resultar da comparação entre:

a) O preço da alienação projectada;
b) O preço que for determinado por acordo entre o alienante e o

conselho de administração, ou na falta de acordo, o que for deter-
minado por uma comissão composta por dois peritos, sendo um
nomeado pelo alienante, e outro pelo conselho de administração, ou
ainda na falta de acordo entre estes dois peritos, o que for determi-
nado por um revisor oficial de contas independente, a nomear pela
Câmara dos Revisores Oficiais de Contas.

No caso de a alienação ser a título gratuito, o preço de exercício
do direito de opção, será o que resultar do disposto na alínea b) supra
referida.

10 � A alienação de acções a terceiros, sem respeito pelo disposto
nos números anteriores, será ineficaz face à sociedade e aos accio-
nistas, sem prejuízo do disposto no artigo 11.º, n.º 1, alínea d).

ARTIGO 8.º

A sociedade pode emitir obrigações sob qualquer das modalida-
des permitidas por lei.

ARTIGO 9.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto ou remíveis,
dentro dos limites legais.
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ARTIGO 10.º

Poderão ser exigidas por deliberação unânime da assembleia geral,
prestações acessórias além das entradas até ao montante de
30 000 000 de euros, devendo os restantes elementos essenciais e o
carácter oneroso ou gratuito serem fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � Poderão ser amortizadas acções sem redução de capital nos
termos legais, ou com redução de capital desde que a assembleia
geral assim o delibere, o que poderá fazer em qualquer dos seguin-
tes casos:

a) Caso os accionistas envolvidos nisso concordem;
b) Caso as acções tenham sido objecto de penhora, arresto ou

qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Caso o accionista envolvido tenha sido declarado em estado de

insolvência ou de falência, ou tenha sido objecto de processo espe-
cial de recuperação de empresa;

d) Caso as acções sejam alienadas sem respeito pelo direito de
preferência dos outros accionistas.

2 � Compete à assembleia geral que deliberar a amortização fi-
xar as condições necessárias para que a operação se concretize, no-
meadamente a contrapartida a pagar pela sociedade e o respectivo
prazo de pagamento.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral
ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que
as substituam, e que até 8 dias antes da realização da assembleia as
tenham registado em seu nome nos livros da sociedade ou deposi-
tado em cofres da sociedade ou de instituições de crédito.

ARTIGO 13.º

A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Os accionistas que não possuírem o número mínimo de acções
necessárias para exercer o direito de voto, poderão agrupar-se de
forma a que esse número seja atingido em conjunto.

ARTIGO 15.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar na
assembleia geral, mediante carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral e entregue na sede da sociedade, até ao dia que
houver sido designado para a reunião da assembleia.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, a eleger pela assembleia geral quadrienalmente.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade
ARTIGO 17.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, composto por um presidente e dois, quatro ou seis
vogais, eleitos pela assembleia geral, quadrienalmente.

ARTIGO 18.º

No caso de impedimento permanente ou renúncia de qualquer
membro do conselho de administração, este sob proposta do seu
presidente, escolherá quem irá preencher a vaga até ao termo do
mandato, devendo tal escolha ser ratificada na assembleia geral se-
guinte.

ARTIGO 19.º

O conselho de administração reúne, ordinariamente, segundo ca-
lendário elaborado pelo seu presidente e aprovado pelo conselho, no
início de cada ano, e extraordinariamente sempre que o presidente
do conselho de administração o convoque.

§ único. As deliberações do conselho de administração são toma-
das por maioria simples dos votos dos membros presentes, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

ARTIGO 20.º

Desde que tome posse e por todo o tempo que durar o mandato
inicial, ou renovado, cada administrador deverá ter garantidas even-
tuais responsabilidades para com a sociedade pelo exercício da gestão
através de uma caução, por qualquer das formas admitidas por lei, de
valor a fixar pela assembleia geral. No entanto, a assembleia geral
poderá dispensar de caução qualquer administrador.

ARTIGO 21.º

1 � Ao conselho de administração são conferidos os mais am-
plos poderes de representação e de gestão da sociedade.

2 � O conselho de administração pode delegar num só adminis-
trador ou numa comissão executiva a totalidade ou parte dos seus
poderes, com excepção das matérias indelegáveis nos termos do
Código das Sociedades Comerciais.

3 � A comissão executiva será sempre composta por um número
ímpar de membros do conselho e será presidida pelo presidente do
conselho de administração.

4 � O modo de funcionamento da comissão executiva é o mes-
mo do conselho de administração e o seu mandato termina quando
terminar o do conselho de administração.

ARTIGO 22.º

Os actos praticados pelo conselho de administração em nome da
sociedade, dentro dos poderes que a lei e o presente contrato lhe
conferem, vinculam a sociedade.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De dois dos membros do conselho de administração;
b) De um administrador no âmbito de poderes delegados;
c) De um administrador e de um mandatário, ou através de dois

ou mais mandatários especialmente constituídos e nos limites desse
mandato.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade
ARTIGO 24.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que terá
sempre um suplente, devendo estes serem revisores oficiais de con-
tas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, eleitos pela as-
sembleia geral por um período de quatro anos.

ARTIGO 25.º

Compete ao fiscal único os mais amplos poderes de fiscalização
dos actos de administração da sociedade, bem como da legalidade,
regularidade e pontualidade com que os mesmos são praticados e
executados.

CAPÍTULO VI

Do secretário da sociedade
ARTIGO 26.º

A sociedade pode nos termos do artigo 446.º-D do Código das
Sociedades Comerciais, designar um secretário e o seu suplente,
sendo-lhes atribuídas as funções nos termos legais.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e comuns aos órgãos sociais
ARTIGO 27.º

A assembleia geral fixará anualmente remunerações, bem como
quaisquer outras regalias, a perceber ou gozar pelos corpos sociais,
faculdade que poderá delegar em comissão de vencimentos forma-
da pelo menos, por três accionistas.

Poderá ainda ser atribuída aos administradores uma participação
nos lucros de cada exercício até ao máximo de 50% do seu mon-
tante, a decidir nos termos e com a distribuição que a assembleia
geral determinar.

ARTIGO 28.º

Os lucros distribuíveis de cada exercício terão o destino que lhes
for dado pela maioria dos accionistas presentes no momento da de-
liberação.
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CAPÍTULO VIII

Dissolução e liquidação da sociedade e disposição final
ARTIGO 29.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração que ao tempo
estiverem em exercício.

ARTIGO 30.º

As deliberações dos accionistas poderão derrogar os preceitos
supletivos da lei sem necessidade de alteração estatutária.

ARTIGO 31.º

§ único. Ficam desde já nomeados para comporem os órgãos so-
ciais da sociedade durante o quadriénio de 2000-2003.

Conselho de administração: presidente � Carlos Alberto Alves
Gonçalves, casado, residente na Rua do Agueiro, 240, 1.º, direito,
em Vila Nova de Gaia; vogal � Luís Manuel Vieira Santo Amaro,
casado, residente na Rua de S. Bosco, 362, 2.º, esquerdo, no Porto;
vogal � Luís Gonzaga Lavado Pereira, casado, residente na Rua de
Conceição Fernandes, 1079, em Vila Nova de Gaia; vogal � João
Arnaldo Nunes Martins Calheiros Cruz, casado, residente na Rua de
Sarmento Beires, 319, 6.º, no Porto; vogal � Domingos de Olivei-
ra Peixoto, casado, residente no Lugar do Padrão, Alvarães, em
Viana do Castelo.

Mesa da assembleia geral: presidente � Eduardo Vaz Martins de
Almeida, residente na Rua do Professor Machado Vilela, 192, 9.º-B,
em Braga; secretário � João Fernando Martins da Silva, casado,
residente na Rua do Professor Carlos Lima, 119, trás, habitação 2,
na cidade do Porto.

Fiscal único: efectivo � Luís Fernando Moreira Ribeiro, casado,
residente na Rua de Damião de Góis, 413, 1.º, esquerdo, revisor
oficial de contas n.º 716; suplente � Ângelo Belisário de Sousa,
casado, residente na Rua do Cunha, 132, 4.º, direito, no Porto, re-
visor oficial de contas n.º 647.

Secretário: efectivo � Eurico Jorge Soares Monteiro Pereira, ca-
sado, residente na Rua do Agueiro, 240, 1.º, direito, em Vila Nova
de Gaia; suplente � António Henrique Lopes Coutinho, casado,
residente na Rua de Vitorino Nemésio, 221, 2.º, esquerdo, na cida-
de da Maia.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920130

ARTUR MENDES & LIMA � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9072; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20000614; pasta n.º 9072.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 9 de Junho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante Principal do mesmo Cartório em exercício, em
virtude do lugar de Notário se encontrar vago, compareceram como
outorgantes.

1.º Adelino Artur Neves Mendes, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Maria da Esperança de Sousa Lima Mendes,
natural da freguesia de Massarelos, da cidade do Porto, onde reside
na Viela das Andresas, 3, casa 5, titular do bilhete de identidade
n.º 3841251, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Por-
to, em 6 de Maio de 1999, contribuinte fiscal n.º 161374972.

2.ª Maria da Esperança de Sousa Lima Mendes, natural da fregue-
sia de Ramalde, da cidade do Porto, casada com o primeiro outor-
gante e com ele residente, titular do bilhete de identidade
n.º 5935563, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Por-
to, em 6 de Maio de 1999, contribuinte fiscal n.º 170108619.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Artur Mendes & Lima � Transportes
Internacionais, L.da, com sede na Viela das Andresas, 3, casa 5,
freguesia de Ramalde, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos rodoviário, nacio-
nal e internacional de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, e
do não sócio Raúl Manuel Santos Espírito Santo, casado, residente
na Rua de Manuel Barbosa Du Bocage, 63, freguesia de Perafita,
concelho de Matosinhos, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes, sendo sempre obrigatória a do gerente Raúl Manuel Santos
Espírito Santo, que coloca a sua capacidade profissional ao serviço
da sociedade.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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 qualquer sócio;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
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reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda os outorgantes que fica desde já autorizada a
gerência a proceder ao levantamento do montante do capital social
correspondente a 10 024 100$, depositado em nome da sociedade
para fazer face aos custos com a constituição e registo da mesma e
outros necessários à prossecução da sua actividade.

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo des-
te acto no prazo de três meses.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923857

RIMIELGAB � GABINETE TÉCNICO DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9071; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20000614; pasta n.º 9071.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RIMIELGAB � Gabinete Técnico de
Engenharia, L.da, com sede na Avenida da República, 2475, sala 41,
freguesia de Mafamude, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na consultoria e assessoria em engenharia
e técnicas afins. Serviços de engenharia e técnicas afins.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5001 eu-
ros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda os outorgantes que fica desde já autorizada a
gerência a proceder ao levantamento do montante do capital social
correspondente a 1 002 610$, depositado em nome da sociedade para
fazer face aos custos com a constituição e registo da mesma e ou-
tros necessários à prossecução da sua actividade.

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o respectivo
registo no prazo de três meses.

Foram-me exibidos:
a) Um certificado de admissibilidade da firma adoptada, emiti-

do pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 3 de Abril
último; e

b) A guia do depósito do capital social, efectuado hoje na Caixa
Geral de Depósitos, agência de Santo Ovídio, Vila Nova de Gaia.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explica-
ção do seu conteúdo em voz alta e na presença simultânea deles.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923849

RIBEIRO & RUBEN � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9085; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
20000620; pasta n.º 9085.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 29 de Maio de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante do mesmo Cartório em exercício, em virtude do
lugar de Notário se encontrar vago, compareceram como outorgan-
tes:

1.º Joaquim Ruben Pinto Soares, casado no regime da comunhão
de adquiridos, com Sandra Daniela da Silva Esteves Soares, natu-
ral da freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia, onde
reside na Rua 25 de Abril, 569, 4,º, Canelas, titular do bilhete de
identidade n.º 8230504, emitido pelos Serviços de Identificação Ci-
vil de Lisboa, em 25 de Novembro de 1998, contribuinte fiscal
n.º 188682970.

2.º Filipe Alexandre Pereira dos Santos de Jesus Ribeiro, soltei-
ro, maior, natural da freguesia e concelho de Espinho, residente na
Avenida de Gil Vicente, 230, rés-do-chão, esquerdo, em Vila Nova
de Gaia, titular do bilhete de identidade n.º 12200565, emitido pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 10 de Março de
1997, contribuinte fiscal n.º 204516447.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ribeiro & Ruben � Materiais de
Construção, L.da, com sede na Rua de Pádua Correia, 191, 3.º, sala
3.1, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de madeira, mate-
rial de construção e equipamento sanitário. Comércio a retalho de
materiais de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
7500 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 4500 euros pertencente ao sócio Filipe Alexandre Pereira dos
Santos de Jesus Ribeiro; e outra do valor nominal de 3000 euros
pertencente ao sócio Joaquim Ruben Pinto Soares.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios em primeiro lugar, e na proporção das suas quo-
tas, e à sociedade em segundo lugar, fica atribuído o direito de pre-
ferência em qualquer cessão, alienação ou transmissão de quotas, no
todo ou em parte.
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2 � O consentimento da sociedade é pedido por escrito, com a
indicação do cessionário e de todas as condições da cessão, nomeada-
mente o preço e a modalidade de pagamento.

3 � O consentimento expresso é dado por deliberação dos sócios.
4 � Se a sociedade não tomar a deliberação sobre o pedido de

consentimento nos 30 dias subsequentes à sua recepção, a eficácia da
cessão deixa de depender dela.

5 � Se a sociedade recusar o consentimento, a respectiva comu-
nicação dirigida ao sócio incluirá uma proposta de amortização ou
aquisição da quota; se o cedente não aceitar a proposta no prazo de
15 dias, fica esta sem efeito, mantendo-se a recusa do consentimen-
to.

6 � Caso os sócios ou a sociedade optem pelo exercício do di-
reito de preferência, o preço da quota alienada poderá ser pago em
prestações mensais e iguais, com o máximo de doze prestações.

ARTIGO 5.º

1 � Por morte, interdição ou inabilitação de um sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o interdito
ou inabilitado, legalmente representado. No caso de falecimento de
um sócio, os respectivos herdeiros designarão um de entre eles que
a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se
mantiver na comunhão hereditária.

2 � Os sucessores do sócio falecido têm o direito de requererem
a amortização da quota, devendo para o efeito declará-lo por escri-
to à sociedade, nos 90 dias seguintes ao conhecimento do óbito.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio detentor da quota a amortizar;
b) Quando qualquer dos sócios seja declarado falido;
c) Quando a quota seja arrestada ou penhorada, ou se ache de-

signado o dia para a arrematação ou tenha sido requerida a sua ad-
judicação judicial, ou outra qualquer diligência legal, judicial ou
administrativa que possa de algum modo, conduzir à transmissão da
quota para terceiro não sócio;

d) Quando por partilha em caso de divórcio de qualquer dos só-
cios, a quota lhes deixe de pertencer.

2 � A amortização será efectuada pelo valor da quota determi-
nado por um balanço especialmente elaborado para o efeito, com
referência ao momento da deliberação e será paga em doze presta-
ções mensais, iguais e sucessivas.

3 � Considera-se realizada a amortização com o depósito efec-
tuado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota, aprovado nos
termos do número anterior.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinatura de dois ge-
rentes, sendo bastante uma assinatura para os actos de mero expe-
diente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e trocar viaturas automóveis para e da socie-

dade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade as-

sim como alterar ou rescindir contratos de arrendamento;
c) Comprar e vender, dar e tomar de aluguer, mesmo em regime

de aluguer de longa duração ou locação financeira, veículos e bens
automóveis;

d) Contrair dívida ou obter empréstimos com ou sem garantia
hipotecária ou pignoratícia dos bens de património social, quando
necessários para a prossecução dos fins e interesses da sociedade;

e) Nomear mandatários ou procuradores da sociedade nos termos
do Código das Sociedades Comerciais, podendo, querendo, outor-
gar neles, poderes especiais para confessar, desistir ou transigir em
qualquer acção em que a sociedade seja autora ou ré, ou por qual-
quer forma interessada;

f) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
4 � Fica expressamente vedado à gerência responsabilizar a so-

ciedade em quaisquer actos ou negócios alheios aos interesses so-
ciais, designadamente fianças, abonações, cauções, letras de favor ou
avais sob pena de ter de indemnizar a sociedade pelos prejuízos que
lhes causar, além de responder individualmente pelas obrigações ou
responsabilidades que assumir.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, com a antecedência não inferior a 10 dias, sempre que por lei,
não sejam exigidas outras formalidades.

ARTIGO 9.º

Em 31 de Dezembro de cada ano será efectuado um balanço, e aos
lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem para a
reserva legal, será dado o destino que em assembleia geral for
deliberado.

ARTIGO 10.º

Dissolvendo-se a sociedade por qualquer motivo legal, serão li-
quidatários os sócios que procederão à liquidação e partilha, con-
forme acordarem; na falta de acordo, será o estabelecimento social,
com todo o activo e passivo, adjudicado ao sócio que melhor pro-
posta apresentar, ou licitação verbal, entre eles aberta para o efeito.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923989

ENTRE ROCHAS � INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
EM CIÊNCIAS SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9084; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
20000620; pasta n.º 9084.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 15 de Junho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante Principal em exercício, em virtude do lugar de
Notário se encontrar vago, compareceram como outorgantes:

1.º Francisco Nuno Rocha Gonçalves, solteiro, maior, natural da
freguesia de Santo Ildefonso, da cidade do Porto, residente na Rua
de Costa Cabral, 750, 4.º, também da cidade do Porto, titular do
bilhete de identidade n.º 10018436, emitido em 24 de Agosto de
1998 no Porto, pelos Serviços de Identificação Civil, contribuinte
fiscal n.º 203949382.

2.º Pedro Vasco Rocha Gonçalves, solteiro, maior, natural da in-
dicada freguesia de Santo Ildefonso, residente na referida Rua de
Costa Cabral, 750, 4.º, titular do bilhete de identidade n.º 10281421,
emitido em 3 de Janeiro de 1996, no Porto, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil, contribuinte fiscal n.º 212622897.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condi-
ções constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Entre Rochas � Investigação e
Desenvolvimento em Ciências Sociais, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Costa Cabral, 750, 4.º, freguesia
de Paranhos, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de investigação e desenvol-
vimento em ciências sociais. Organização de eventos. Formação
profissional dentro das áreas mencionadas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete ao sócio Pedro Vasco Rocha
Gonçalves, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a
intervenção de um só gerente para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923997

VALOR IMEDIATO � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9142; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
20000705; pasta n.º 9142.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 14 de Junho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante Principal em exercício, em virtude do lugar de
Notário se encontrar vago, compareceram como outorgantes:

1.º João António do Vale Ferreira, casado com Maria Alexandra
Nunes de Almeida e Casal Pelayo, sob o regime da separação de
bens, natural da freguesia de Paranhos, da cidade do Porto, e resi-
dente na Rua de Manuel Moreira de Barros, 621, apartamento
A-113, da cidade de Vila Nova de Gaia, titular da carta de condu-
ção n.º P-563593, emitida em 11 de Abril de 1991, pela Direc-
ção-Geral de Viação Norte, contribuinte fiscal n.º 180012339.

2.º Humberto Augusto Duarte Ferreira, casado com Teresa Zélia
do Vale Ferreira, sob o regime da comunhão geral de bens, natural
de Moçambique e residente na Rua da Cruz, 162, 2.º, esquerdo, da
cidade do Porto, titular do bilhete de identidade n.º 76284, emitido
em 8 de Fevereiro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto, contribuinte fiscal n.º 111584272.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos documentos de identificação.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Valor Imediato � Consultoria, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de Manuel Moreira de Barros, 621,
apartamento A-113, da freguesia de Afurada, do concelho de Vila
Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social, em território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em consultoria no âmbito da gestão finan-
ceira, consultoria, marketing, sistemas de informação e estudos de
mercado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas: uma de 4750 euros perten-
cente ao sócio João António do Vale Ferreira; e outra de 250 euros
pertencente ao sócio Humberto Augusto Duarte Ferreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cinco vezes o capi-
tal social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João António
do Vale Ferreira, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, nos lucros da sociedade.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Alienar, onerar e constituir quaisquer direitos reais sobre bens
imóveis;

b) Dar de arrendamento quaisquer imóveis; e
c) Subscrever e adquirir participações noutras sociedades, bem

como a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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 qualquer sócio;
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.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Declararam ainda os outorgantes que fica autorizada desde já a
gerência ora nomeada a levantar a totalidade do capital social de-
positado, correspondente a 1 002 410$, a fim de custear as despe-
sas de constituição e de registo da sociedade, aquisição de equipa-
mento e instalação da sede social e adquirir para esta quaisquer bens
móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11920521

PAULO & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9081; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20000616; pasta n.º 9081.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 15 de Junho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante Principal em exercício, em virtude do lugar de
Notário se encontrar vago, compareceram como outorgantes:

Paulo José Azevedo Garcia, natural da freguesia de Oliveira do
Douro, concelho de Vila Nova de Gaia e mulher, Sandra Maria
Gonçalves Paiva da Costa Garcia, natural da freguesia de Miragaia,
da cidade do Porto, casados sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residentes na Avenida Beira Mar, 1601-B, 1.º, esquerdo, fre-
guesia de Canidelo, também do concelho de Vila Nova de Gaia, ti-
tulares dos bilhetes de identidade respectivamente n.os 8533306, com
data de 28 de Outubro de 1999, e 10831355, com data de 23 de
Fevereiro de 1998, ambos emitidos em Lisboa, pelos Serviços de
Identificação Civil, contribuintes fiscais n.os 193252724, e
204987709.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condi-
ções constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo & Sandra, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Soares dos Reis, 96, freguesia de
Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de mobiliário e artigos de
decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, 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
contratos, é suficiente a assinatura de um 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, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a 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, na proporção das quotas de
que ao tempo sejam titulares.

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 adjudica-

ção 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 falecimento de qualquer sócio;
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.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização, será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Declararam finalmente que a gerência fica desde já autorizada a
levantar o capital social depositado a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e ins-
talação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumin-
do a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse perío-
do logo que definitivamente matriculada.

Para efeitos emolumentares corresponde ao capital social o con-
travalor de 1 002 410$.

Adverti os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Foram exibidos:
a) Certificado de admissibilidade, emitido pelo Registo Nacional

de Pessoas Colectivas, em 31 de Maio findo;
b) Guia do depósito do capital social efectuado ontem no

Montepio Geral, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia;
c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva

n.º 505043882, do qual consta o CAE 51 474.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923890

DEZOITO MIL � CONSULTORIA EM SAÚDE, HIGIENE
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9080; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20000616; pasta n.º 9080.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DEZOITO MIL � Consultoria em
Saúde, Higiene e Segurança, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do
Campo Alegre, 1636-12, da freguesia de Lordelo do Ouro, do con-
celho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir
a sede social para outro local do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social, em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em consultoria e formação em saúde, hi-
giene e segurança. Comércio de equipamentos para higiene e segu-
rança.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
6000 euros e dividido em três quotas iguais de 2000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.
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3 � Depende de deliberação unânime dos sócios a celebração de
contratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente nos lucros da sociedade.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou de trespasse quais-
quer imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir, vender e trocar viaturas automóveis, podendo assi-
nar os competentes contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimento
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 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 adjudica-

ção 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 qualquer sócio;
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 a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923903

DUARTE & CHUMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9076; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
20000615; pasta n.º 9076.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 8 de Junho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante Principal do mesmo Cartório em exercício, em

virtude do lugar de Notário se encontrar vago, compareceram como
outorgantes:

1.º Paulo Alexandre Chumbo Braga dos Santos, casado no regime
da comunhão de adquiridos com Maria João Santiago Duarte, na-
tural de Angola, residente no Lugar do Sisto, 809, freguesia de Sil-
valde, do concelho de Espinho, titular do bilhete de identidade
n.º 8390505, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
em 13 de Março de 1998, contribuinte fiscal n.º 188782087.

2.ª Maria João Santiago Duarte, natural da freguesia de Arcozelo,
concelho de Vila Nova de Gaia, casada com o primeiro outorgante
e com ele residente, titular do bilhete de identidade n.º 5952214,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 12 de
Março de 1998, contribuinte fiscal n.º 157415635.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes doa artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Duarte & Chumbo, L.da, com sede na
Quinta de Santo Inácio, freguesia de Avintes, concelho de Vila Nova
de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, café,
snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 501 205$, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou de trespasse quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade;

c) Subscrever contratos de locação financeira ou de locação ope-
racional de quaisquer equipamentos, viaturas e instalações; e

d) Obter empréstimos pelo tempo, prazos e condições que enten-
der.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.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 adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Quando cedida a estranhos, sem o consentimento da sociedade;
d) Por violação grave dos deveres sociais;
e) Quando por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em partilha por
divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens, a quota não
for adjudicada no todo ou em parte, ao respectivo titular; e

f) Por interdição ou inabilitação permanentes ou morte do respec-
tivo sócio.
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2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva Ne-
ves. 11923873

FILHOTES RADICAIS � COMÉRCIO VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9061; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20000609; pasta n.º 9061.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 19 de Maio de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Ainda Lurdes
Cordeiro, Ajudante Principal do mesmo Cartório em exercício, em
virtude do lugar de Notário se encontrar vago, compareceram como
outorgantes:

1.ª Maria Alice Márcia Rodrigues, divorciada, natural da fregue-
sia de Ervedosa do Douro, do concelho de São João da Pesqueira,
residente na Rua de Calouste Gulbenkian, 209, piso 2, habitação 1,
no Porto, titular do bilhete de identidade n.º 7598479, emitido pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 10 de Abril de
1997, contribuinte fiscal n.º 150661304.

2.ª Cristina Maria Pereira Pimenta, casada no regime da comunhão
geral com Carlos Manuel Veiga Sequeira, natural de Angola, resi-
dente na Rua da Bélgica, 2570, 1.º, direito, freguesia de Canidelo,
do concelho de Vila Nova de Gaia, titular do bilhete de identidade
n.º 9706813, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 2 de Abril de 1997, contribuinte fiscal n.º 199404607.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos aludidos
bilhetes de identidade.

Declararam as outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filhotes Radicais � Comércio
Vestuário, L.da, com sede na Rua de Santa Catarina, 686/692, fre-
guesia de Santo Ildefonso, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de vestuário, acessórios e
calçado para criança e adulto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou de trespasse quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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 qualquer sócio;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda as outorgantes que fica desde já autorizada a
gerência a proceder ao levantamento do montante do capital social
correspondente a 1 002 410$, depositado em nome da sociedade para
fazer face aos custos com a constituição e registo da mesma e ou-
tros necessários à prossecução da sua actividade.

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social.

Adverti as outorgantes da obrigação de requererem o respectivo
registo no prazo de três meses.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923733

REDIMA ATLÂNTICO � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9062; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20000609; pasta n.º 9062.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Redima Atlântico � Máquinas
e Ferramentas, L.da
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2 � Tem a sua sede na Rua das Lages, lote 9, Parque Industrial de
Canelas, freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

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
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, representa-
ção, importação, exportação, montagem e assistência técnica de
máquinas industriais e seus acessórios, sobressalentes e ferramentas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
75 000 euros e dividido em três quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 7500 euros pertencente ao sócio José Miguel Eguia Bildosola;
outra do valor nominal de 37 500 euros pertencente à sócia Maria
Rosário Eguia Iturriaga; e ainda outra do valor nominal de
30 000 euros pertencente ao sócio Miguel Maria Escolar Sagredo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 150 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José Miguel
Eguia Bildosola, e Maria Rosário Eguia Iturriaga, que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um só 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 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 ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Declararam finalmente que a gerência fica desde já autorizada a
levantar o capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e ins-
talação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumin-
do a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.

Para efeitos emolumentares corresponde ao capital social o con-
travalor de 15 036 150$

Adverti os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Foram exibidos:
a) Certificado de admissibilidade passado pelo Registo Nacional

de Pessoas Colectivas, em 14 de Março último;
b) Guia do depósito do capital social efectuado hoje no Banco

Pinto & Sotto Mayor, S. A., balcão de Vila Nova de Gaia;
c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva

n.º 504950525, do qual consta o CAE 51 610.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explica-

ção do seu conteúdo em voz alta e na sua presença.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923725

EIXO CENTRAL � COMUNICAÇÃO GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9063; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000609; pasta n.º 9063.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Eixo Central � Comunicação
Global, L.da, com sede na Rua de Assis Vaz, 87, freguesia de Para-
nhos, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na elaboração e manutenção de páginas
para a rede internet, comércio através da rede internet, prestação de
serviços para a rede internet e comunicação global.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5001 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal
de 1667 euros pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando em partilha 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 a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda os outorgantes que fica desde já autorizada a
gerência a proceder ao levantamento do montante do capital social,
correspondente por arredondamento a 1 002 610$, depositado em
nome da sociedade, para fazer face aos custos com a constituição e
registo da mesma e outros necessários à prossecução da sua activi-
dade.

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923709

SANTARÉM
FERREIRA DO ZÊZERE

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA QUINTA DA ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 79; identificação de pessoa colectiva n.º 502375086.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Dulce Ribeiro da
Silva. 07840861

OURÉM

FATIVIL � SERRALHARIA CIVIL DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Estrada de Leiria, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 500;
identificação de pessoa colectiva n.º 501481885.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306770

JOUGUINHO, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1773;
identificação de pessoa colectiva n.º 504672266.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 28 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306754

MOVIPORTAS � FÁBRICA DE MÓVEIS E PORTAS
DE RIO DE COUROS, L.DA

Sede: Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 236;
identificação de pessoa colectiva n.º 500441731.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306720

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS GANITA, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 857;
identificação de pessoa colectiva n.º 502406119.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 4 de Maio de 2000.

Conferida e está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306789

CARPINTORÉM � CARPINTARIA E MARCENARIA OUREANA, L.DA

Sede: Casais da Caridade, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 162;
identificação de pessoa colectiva n.º 500055793.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12326305

JOSÉ SOARES & REIS, L.DA

Sede: Aljustrel, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 405;
identificação de pessoa colectiva n.º 501154076.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12326860

CICOMOL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COMPONENTES
PARA MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Painel, Zona Industrial, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1625;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192175.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306851

TIJOLAR � CERÂMICA DO OLIVAL, S. A.

Sede: Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 60;
identificação de pessoa colectiva n.º 500061980.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 30 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306835

FAPOMA � FÁBRICA PORTUGUESA DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Vale Travesso, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1558;
identificação de pessoa colectiva n.º 504066056.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306800

FORMA � ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Afonso Gaio, 5, rés-do-chão,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 988;
identificação de pessoa colectiva n.º 502687347.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306797

2 L. R. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cidral, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1554;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041711.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306746

FRIOURÉM � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua de António Justiniano da Luz Preto, 56/60, Nossa
Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 965;
identificação de pessoa colectiva n.º 502651300.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306665

SOUSAS & SOUSAS, L.DA

Sede: Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 311;
identificação de pessoa colectiva n.º 500798672.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306711

A CHURRASQUEIRA DA FREIXIANDA, L.DA

Sede: Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1267;
identificação de pessoa colectiva n.º 503390585.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12306622

EDUARDO � TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Largo do Centro Cívico,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1209;
identificação de pessoa colectiva n.º 503245070; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 16 e 17/20000711.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Rui Manuel de Abreu Henriques,
por renúncia.

Data: 29 de Junho de 2000.

Nomeado gerente o sócio Francisco Eduardo Abreu Ferreira.
Data: 29 de Junho de 2000.

Conferido e está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 12333956
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CENTROBETÃO � SOCIEDADE TRANSFORMAÇÃO
DE BETÃO, L.DA

Sede: Estrada do Alqueidão, 9-A, rés-do-chão,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1603;
identificação de pessoa colectiva n.º 504160605; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/20000705.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Transformação da sociedade, em sociedade plural, com redeno-
minação de capital.

O capital social foi aumentado de 400 000$ para 1 503 615$, ten-
do em consequência sido remodelado totalmente o pacto social, pas-
sando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CENTROBETÃO �
Sociedade Transformação de Betão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Alqueidão, 9-A,
rés-do-chão, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, concelho de
Ourém.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência, bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação, em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e transformação de
produtos de betão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7500 euros, correspondente à soma de
duas quotas iguais de 3750 euros, pertencente uma a José Luís Pe-
reira Aquino, e outra a Armando Pereira Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

§ único. Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas dos dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, é livremente
permitida, sendo neste caso, o preço da aquisição o respectivo va-
lor nominal. Depende sempre do prévio consentimento da sociedade,
a cessão de quotas a estranhos, sendo beste caso, conferido o direi-
to de preferência em primeiro lugar à sociedade, e em segundo lu-
gar aos sócios não cedentes, na proporção das quotas de que ao tem-
po sejam titulares.

ARTIGO 6.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 adjudica-

ção em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a ter-
ceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço.

§ 3.º 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.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido e está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 12333824

COELHO & CALADO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 35, 1.º, direito,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1781;
identificação de pessoa colectiva n.º 504742400.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 12332704

COELHO & CALADO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 35, 1.º, direito,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1781;
identificação de pessoa colectiva n.º 504742400; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/991207.

Certifico que entre Telma de Fátima Rodrigues Coelho, solteira,
maior, e residente na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 4, 28,
1.º, Ourém; e Ricardo Filipe Borges Ramos Calado, solteiro, maior
e residente na Valada, Seiça, Ourém, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Coelho & Calado, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Nuno Álva-
res Pereira, 35, 1.º, direito, freguesia de Nossa Senhora da Piedade,
concelho de Ourém.

2 � A sede da sociedade pode ser transferida para qualquer ou-
tro local do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, median-
te simples deliberação da assembleia geral.

3 � A gerência pode criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação no território nacional.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de comércio por
grosso e a retalho de têxteis, vestuário e calçado e respectivos aces-
sórios.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 10 000 euros (2 004 820$) e corresponde à soma de duas quo-
tas no valor nominal de 5000 euros cada (1 002 410$) pertencentes
aos sócios Telma de Fátima Rodrigues Coelho, e Ricardo Filipe
Borges Ramos Calado.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, se assim for deliberado por unanimidade em assembleia geral,
convocada para o efeito, até ao montante do triplo do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quotas está sujeita ao consentimento da
sociedade.
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2 � Os sócios têm o direito de preferência na transmissão de quo-
tas a favor de terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade não se dissolve, continuando com os herdeiros do
falecido ou os representantes do interdito ou do inabilitado.

2 � A sociedade tem o direito de amortizar a quota penhorada,
arrestada ou objecto de outra providência judicial.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente no primeiro tri-
mestre de cada ano civil.

2 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que
convocada por qualquer dos gerentes por sua iniciativa, ou quan-
do para tal for notificado por qualquer dos sócios e de acordo
com a lei.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, fica a cargo de um ou mais
gerentes, a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam no entanto desde já nomeados gerentes, ambos os
sócios.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � É proibido aos gerentes obrigarem a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor e outros actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 10.º

Transitório

A sociedade assume desde já a responsabilidade pelos encargos
com a sua instalação, aquisição de bens e outras despesas necessá-
rias à sua constituição, registo e entrada em funcionamento, fican-
do desde já a gerência, antes de efectuados os registos, com a pos-
sibilidade de efectuar os levantamentos necessários da conta aberta
em nome da sociedade, nos termos do Código das Sociedades Co-
merciais, de adquirir bens imóveis, bem como a tomar de arrenda-
mento ou de trespasse quaisquer estabelecimentos.

Conferido e está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 09603972

VILARCORTES � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial das Lombas, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1779;
identificação de pessoa colectiva n.º 504550950.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 12332143

TOMAR

INFORTOMAR � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1871;
identificação de pessoa colectiva n.º 504978179 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20000717.

Certifico que entre Alexandre Filipe São Pedro Miranda Lopes
e sua mulher, Ana Luísa Martins dos Santos Amorim, casados na
comunhão de adquiridos, e moradores em Tomar, na Travessa do

Dr. Oliveira Batista, 3, 3.º, esquerdo, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INFORTOMAR � Informática e
Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Lopo Dias de
Sousa, 3, freguesia de Tomar (Santa Maria dos Olivais), concelho
de Tomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar-se sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de material infor-
mático, assistência técnica, montagem e administração de redes in-
formáticas, elaboração, manutenção e comercialização de páginas na
internet, aluguer de equipamentos informáticos, criação e comercia-
lização de software, comércio electrónico, importação e exportação
de material informático, serviços de material electrónico, represen-
tações de marcas das referidas áreas, consultadoria informática e
formação nas mesmas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Alexan-
dre Filipe São Pedro Miranda Lopes, e Ana Luísa Martins dos San-
tos Amorim.

§ único. Cada um dos sócios, realizou 50% da sua quota em di-
nheiro, devendo realizar também em dinheiro, os restantes 50% no
prazo máximo de quatro anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, compete aos sócios, ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente, o sócio Alexandre Filipe São Pedro Miranda Lopes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

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 adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.
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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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12540196

TORRES NOVAS

MENTRASS � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 966; identificação de pessoa colectiva n.º 502156457; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20000710.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia
autenticada da acta da assembleia geral reunida em 30 de Março de
2000, da qual consta a designação nas funções de gerente de Maria
José Santos Metrass d� Azevedo, viúva, e de Alda Rita Metrass d�
Azevedo Mendes, solteira, maior, ambas residentes em Lisboa, na
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931632

ARMAZÉM DE TECIDOS DE TORRES NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 97; identificação de pessoa colectiva n.º 500029679; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: Of.
4/20000710.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura de 10 de Abril de 2000, a fl. 92 v.o do livro de notas
n.º 7-H, do 2.º Cartório da Secretaria Notarial de Tomar, da qual
consta que o sócio Diamantino da Costa, casado, residente em Tor-
res Novas, na Rua da Várzea, 4, faleceu no dia 7 de Fevereiro de
2000, cessando assim as funções de gerente que vinha exercendo na
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931624

ARMAZÉM DE TECIDOS DE TORRES NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 97; identificação de pessoa colectiva n.º 500029679; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 5/20000710.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia
autenticada da acta da assembleia geral reunida em 2 de Maio de
2000, da qual consta a designação nas funções de gerente de Jorge
Luís Amora Patrício da Costa, casado, residente na Avenida do
Arraial, Torres Novas, na sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931616

PAGUINO � EQUIPAMENTO ESCOLAR E DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1399; identificação de pessoa colectiva n.º 503808431; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 9/20000706.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia
autenticada da acta da assembleia geral em 20 de Junho de 2000,
da qual consta a designação nas funções de gerente de Sérgio Mi-
guel Neto Domingos, solteiro, maior, residente em Torres Novas, na
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931586

SPORT AVENTURA � REALIZAÇÃO
DE EVENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1622; identificação de pessoa colectiva n.º 503202304.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 22 de
Fevereiro de 1999, bem como os documentos a que alude o ar-
tigo 42.º, n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a
aprovação das contas relativas ao ano de 1998, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931446

DESAFIO GLOBAL, REALIZAÇÃO
DE EVENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1580; identificação de pessoa colectiva n.º 504676024.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 31 de
Março de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931420

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CARRIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 110; identificação de pessoa colectiva n.º 500773254.

Certifico que em 18 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 29 de
Abril de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931411

TONS DA CASA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS
E ACESSÓRIOS DE CASA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1548; identificação de pessoa colectiva n.º 504345419.

Certifico que em 7 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 27 de
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Abril de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação das
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931527

CEMEFI � CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
DE TORRES NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 783; identificação de pessoa colectiva n.º 501350179.

Certifico que em 5 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 30 de
Março de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931500

TIRA NÓDOAS � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1405; identificação de pessoa colectiva n.º 503365076.

Certifico que em 4 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 31 de
Março de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931497

TIRA NÓDOAS � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1405; identificação de pessoa colectiva n.º 503365076.

Certifico que em 4 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 22 de
Fevereiro de 1999, bem como os documentos a que alude o ar-
tigo 42.º, n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a
aprovação das contas relativas ao ano de 1998, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931489

T. F. I. � TRANSPORTES
MARIA DE FÁTIMA DELGADO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1626; identificação de pessoa colectiva n.º 504605674; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/20000504.

Certifico que entre José António Oliveira Gomes e mulher, Ma-
ria de Fátima Delgado Lopes Oliveira, casados na comunhão de
adquiridos, residentes no Lugar de Barreiras, freguesia de Brogueira,
concelho de Torres Novas, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma T. F. I. � Transportes Maria de Fá-
tima Delgado Lopes, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Barreiras,
freguesia de Brogueira, concelho de Torres Novas, sem designação
de Rua, nem numeração policial.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias em geral, nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social, denominado em escudos,  é de 10 000 000$, está
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 5 000 000$, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de 50 000 000$ e restituídas quando for permi-
tido.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende da prévia de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de dois ou mais geren-
tes, a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam no entanto desde já nomeados gerentes, os sócios José
António Oliveira Gomes, e Maria de Fátima Delgado Lopes Olivei-
ra.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, incluindo os de tomar de trespasse estabele-
cimentos em quaisquer locais com destino às actividades da socie-
dade, bem como os de compra e venda, para e da sociedade de ve-
ículos automóveis, bem como nos de tomar de arrendamento, quaisquer
locais, e representá-la em juízo e fora dele, é necessária a intervenção
conjunta de todos os gerentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, por interdição do sócio, ou quando
fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o consentimento da
sociedade.

ARTIGO 8.º

Na cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo lugar, terão o direito de preferência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades, inclusivé
como sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à sua
distribuição.

ARTIGO 11.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas, por delibe-
ração dos sócios.

Conferida e está conforme.

17 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931322

T. F. I. � TRANSPORTES
MARIA DE FÁTIMA DELGADO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1626; identificação de pessoa colectiva n.º 504605674; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20000627.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 28 de Dezembro de 1999, da
qual consta a designação nas funções de gerente de Laurinda Oli-
veira da Silva, divorciada, residente em França, 3, Rue de La
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Republique, Boissy, Saint Leger/Val de Marne, com capacidade pro-
fissional, na sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931276

FÁBRICA TORREJANA DE AZEITES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 82; identificação de pessoa colectiva n.º 500108153; inscrição
n.º 31; número e data da apresentação: 2/20000630.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia
autenticada da acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de
2000, da qual consta a designação dos membros do conselho de
administração e fiscal único para o triénio de 2000-2002, na socie-
dade em epígrafe, e que são os seguintes:

Conselho de administração: presidente � José Duarte Coutinho
Ortigão Ramos, casado, residente na Avenida do Infante Santo, 361,
1.º, esquerdo, Lisboa; vogais � Pedro José de Almeida Mello e
Castro, casado, residente na Rua de Santo António à Estrela, 104,
Lisboa; e Humberto Rosa Nunes, viúvo, residente em Riachos.

Fiscal único: efectivo � João Augusto & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Calçada do Marquês
de Abrantes, 38, 3.º, esquerdo, Lisboa, representada por Jean-Eric
Gaign, casado, revisor oficial de contas, residente na Avenida da
Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa; suplente � João Fernandes &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, representada por
Rui Miguel Nogueira Machado, casado, residente na Avenida da
Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931306

FABRISCAPE II � FÁBRICA DE ESCAPES
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1450; identificação de pessoa colectiva n.º 503973521; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
2/20000629.

Certifico que por escritura lavrada em 21 de Maio de 1999, a
fl. 65 do livro de notas n.º 335, do Cartório Notarial de Torres No-
vas, o ex-sócio Henrique Manuel Roque Marçal, casado, residente
no Lugar de Fujacos, freguesia de Recardães, concelho de Águeda,
renunciou à gerência, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931292

SABERBEBER � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE BEBIDAS ALCÓOLICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1359; identificação de pessoa colectiva n.º 503656976; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 3/20000628.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao n.º 2 do artigo 4.º, tendo sido aditado o artigo 7.º, fican-
do os mesmos com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

2 � O gerente é Pedro João Silva de Carvalho Tordo, divorcia-
do, residente na Rua de Eusébio Henriques, 8, em Olhalvo.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares até ao montante de 300 000 000$, sendo a sua obrigação na
qualidade de único sócio proporcional à sua quota de capital.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

14 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931284

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO BENTALHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 995; identificação de pessoa colectiva n.º 502278285; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
20000626.

Certifico que ficaram depositadas na pasta respectiva duas cartas
datadas de 29 de Maio de 2000, das quais consta a cessação de fun-
ções dos gerentes: de Alice de Jesus Vieira Vassalo Pereira da Fon-
seca, casada, residente em Lisboa, e de Joaquim Manuel Vieira
Vassalo Pereira, casado, residente em Lisboa, por renúncia, na so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931268

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO BENTALHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 995; identificação de pessoa colectiva n.º 502278285; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 14/20000626.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 6 de Junho de 2000, da qual
consta a designação nas funções de gerente de José António Vieira
Vassalo Pereira, solteiro, maior, residente no lugar e freguesia de
Lapas, concelho de Torres Novas, na sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931250

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 993; identificação de pessoa colectiva n.º 502278277; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
20000626.

Certifico que ficaram depositadas na pasta respectiva duas cartas
datadas de 29 de Maio de 2000, das quais consta a cessação de fun-
ções de gerentes de Alice de Jesus Vieira Vassalo Pereira da Fon-
seca, casada, residente em Lisboa, e de Joaquim Manuel Vieira
Vassalo Pereira, casado, residente em Lisboa, por renúncia, na so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931241

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 993; identificação de pessoa colectiva n.º 502278277; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/20000626.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 6 de Junho de 2000, da qual
consta a designação nas funções de gerente de José António Vieira
Vassalo Pereira, solteiro, maior, residente no lugar e freguesia de
Lapas, concelho de Torres Novas, na sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931233
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PAGUINO � EQUIPAMENTO ESCOLAR E DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1399; identificação de pessoa colectiva n.º 503808431; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
6/20000706.

Certifico que por escritura lavrada em 13 de Junho de 2000, a
fl. 28 do livro de notas n.º 394, do Cartório Notarial de Torres No-
vas, a ex-sócia Noémia Maria Moedas Rosa, casada, residente na
Rua de Jorge Barradas, 22, 3.º, direito, em Lisboa, renunciou à ge-
rência, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931608

TELECEUMA � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1161; identificação de pessoa colectiva n.º 502966130.

Certifico que em 20 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 31 de
Abril de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931578

C. A. J. I. � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1512; identificação de pessoa colectiva n.º 502352337.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 20 de
Abril de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931551

C. A. J. I. � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1512; identificação de pessoa colectiva n.º 502352337.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 20 de
Maio de 1999, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1998, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931560

C. A. J. I. � EMPRESA TRABALHOS TEMPORÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1513; identificação de pessoa colectiva n.º 503242080.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 20 de
Abril de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,

n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação das
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931535

C. A. J. I. � EMPRESA TRABALHOS TEMPORÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1513; identificação de pessoa colectiva n.º 503242080.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 20 de
Maio de 1999, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1998, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931543

ERAN � EXTRACTORA E REFINADORA
DE GORDURAS ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 561; identificação de pessoa colectiva n.º 500774200.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 4 de
Maio de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931470

CONCEIÇÃO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1030; identificação de pessoa colectiva n.º 502396768.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 20 de
Abril de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931462

ESCRINOVA � MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1506; identificação de pessoa colectiva n.º 504209884.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 20 de
Abril de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931454
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SPORT AVENTURA � REALIZAÇÃO
DE EVENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1622; identificação de pessoa colectiva n.º 503202304.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, ficou depositada na pasta
respectiva a fotocópia da acta da assembleia geral reunida em 31 de
Março de 2000, bem como os documentos a que alude o artigo 42.º,
n.º 1 do Código do Registo Comercial, da qual consta a aprovação
das contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931438

SETÚBAL
ALMADA

AGOSTINHO BORRACHA & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8323/
960627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
960627.

Certifico que entre Agostinho José Fonseca Borracha; e Paula
Susana Gomes Trindade Borracha, foi constituída a sociedade aci-
ma referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Agostinho Borracha & Trindade, L.da

3.º

A sua sede é na Rua de Chaby Pinheiro, 19, 1.º, esquerdo, fre-
guesia do Laranjeiro, concelho de Almada.

§ 1.º A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias diver-
sas.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
1 000 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual em primeiro lugar, e aos sócios sem segundo lugar, fica
conferido o direito de preferência.

7.º

1 � A gerência dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Agos-
tinho José Fonseca Borracha.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um
gerente.

8.º

As reuniões da assembleia geral, serão convocadas por cartas re-
gistadas dirigidas aos sócios, com 15 dias de antecedência, salvo nos
casos para que a lei exija outra forma de convocação.

Vai conferido e está conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardo-
so Pereira. 02678390

JOSÉ MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5846/
901203; identificação de pessoa colectiva n.º 502498919; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 20/951129.

Certifico que foi reforçado o capital de 800 000$ para 6 000 000$,
e alterado o pacto quanto aos artigos 3.º e 5.º, passando a ter a se-
guinte redacção:

3.º

A sua sede é na Avenida de António José Gomes, 38, freguesia
da Cova da Piedade, concelho de Almada.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
6 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de
3 600 000$ do sócio José António de Oliveira Maia; e outra de
2 400 000$ da sócia Maria Helena Matos de Oliveira Maia.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02656299

ONDA NO HORIZONTE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8168/
960221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/960221.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Onda no Horizonte � Actividades
Hoteleiras, L.da

3.º

A sua sede é na Rua de Luís de Camões, 13, Botequim, fregue-
sia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.

4.º

A sociedade tem por objecto, actividades hoteleiras.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 400 000$
e corresponde à soma de cinco quotas: uma no valor de 160 000$
do sócio, Francisco Carreira Salgueiro; outra no valor de 60 000$
do sócio, Laurentino Antunes; outra no valor de 60 000$ da sócia,
Helena Maria Lopes dos Santos; outra no valor de 60 000$ da só-
cia, Célia Rute Lopes Salgueiro; e outra no valor de 60 000$ do
sócio, Rui Miguel Lopes Salgueiro.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos, depende do consentimento da so-
ciedade, à qual em primeiro lugar, e aos sócios em segundo lugar,
fica conferido o direito de preferência.

7.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Francisco Carreira
Salgueiro, sendo suficiente a sua assinatura para que a sociedade se
considere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

A sociedade poderá amortizar quotas em qualquer caso de arres-
to ou de apreensão judicial.

8.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do sócio falecido, devendo es-
tes nomear de entre si, um que a todos represente, enquanto a quota
se mantiver indivisa.
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9.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios, com 15 dias de antecedência, salvo nos casos
para que a lei exija outra forma de convocação.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02676940

DECORSONHO, MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4309/
870714; identificação de pessoa colectiva n.º 501855157; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 21 e 22/960307.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1 � Cessação de funções do gerente Nazir Sadru Din, por renún-

cia, em 16 de Fevereiro de 1996.
2 � Nomeação do gerente Cassamo Mamade, por deliberação de

16 de Fevereiro de 1996.

Vai conferida e está conforme o original.

5 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02677075

H. P. A. � HOSPITAL PARTICULAR DE ALMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3989/
860523; identificação de pessoa colectiva n.º 501671463; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 18; números e data
das apresentações: 5 e 6/951215.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1 � Cessação de funções do gerente Teotónio Manuel Rodrigues

Bouça, por renúncia, em 26 de Julho de 1995.
2 � Nomeação do gerente Miguel João Sousa Vieira, por deli-

beração de 27 de Setembro de 1995.

Vai conferida e está conforme o original.

5 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02729644

HORTELÃ � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6862/
930429; identificação de pessoa colectiva n.º 502979615; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7, inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 5, 8 e 9/960910.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1 � Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º, 4.º, e

5.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 400 000$
e corresponde à soma de duas quotas, cada uma com o valor nomi-
nal de 200 000$, pertencente uma a cada um dos sócios, José Ma-
nuel de Jesus Rodrigues da Cruz, e Ana Maria Casimiro da Palma
Casqueiro da Cruz.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios.

5.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura de qualquer dos gerentes.

Certifico ainda o seguinte:
1 � Cessação de funções dos gerentes António Manuel Gonçalves

Rendeiro, e de Maria de Fátima Faísca Dias, por renúncia, em 13 de
Agosto de 1996.

1 � Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 400 000$
e corresponde à soma de duas quotas, cada uma com o valor nominal
de 200 000$, pertencente uma a cada um dos sócios, José Manuel de
Jesus Rodrigues da Cruz, e Ana Maria Casimiro da Palma Casqueiro
da Cruz.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11866519

PALMELA

RIBEIRO � PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Enxarrapais, freguesia e concelho de Palmela

Capital social: 5 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1608/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504490400; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20000526.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia da acta
n.º 3 onde consta a designação como gerente de Maria Eusébia Ortolá
de Freitas, em 8 de Abril de 2000.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729258

CONSTRUÇÕES JOANEDITA, L.DA

Sede: Aceiro das Sapatarias, em Venda do Alcaide,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 25 060 250$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1634/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504424998; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20000620.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autentica-
da de escritura onde consta o aumento de capital, e a alteração ao
pacto da sociedade identificada em epígrafe, tendo em consequên-
cia, sido alterado o artigo 3.º do pacto, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 060 250$, ficando cada sócio com uma quota do valor nominal
de 12 530 125$.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729266
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L. GONÇALVES & GASPAR � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua 25 de Abril, lote 17, cave,
freguesia de Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1863/
20000619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000619.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade comer-
cial por quotas, entre Luís António Gonçalves Lopes, casado com
Maria do Céu Severino Gonçalves Lopes, na comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, lote 5, 1.º,
direito, Pinhal Novo; e Maria Teresa Severino Gonçalves Gaspar,
casada com José Manuel Lourenço Gaspar, na comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua de João de Barros, 1, Pinhal Novo, que pas-
sará a reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de L. Gonçalves & Gaspar �
Empreendimentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 25 de Abril, lote 27, cave,
freguesia do Pinhal Novo, concelho de Palmela.

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, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção, com-
pra, venda e aluguer de imóveis e de empreendimentos imobiliári-
os.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pertence a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Conferido e está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729231

FLOORHARD IBÉRICA � PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Augusto Cardoso, 7, Palmela

Capital social: 20 0480 200$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1798/
20000225.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia de escritu-

ra, onde consta o aumento de capital da sociedade identificada em
epígrafe, e consequente alteração do artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
20 048 200$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 10 024 100$, pertencente uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12910759

TEODEMIRAUTO � TÉCNICA E MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Lagoa da Palha, 77, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1865/
20000621; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20000621.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade comer-
cial unipessoal, constituída por Teodemiro Trindade Raminhos, casado
com Maria José Rufino Pereira Raminhos, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua da Lagoa da Palha, 77, Pinhal Novo, que passará a
reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEODEMIRAUTO � Técnica
e Manutenção Automóvel, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Lagoa da Palha, 77,
freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em técnica, manutenção, repara-
ção e comércio automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do geren-
te.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto 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.

Disposição transitória

O gerente fica desde já autorizado a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferido e está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729320
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AUTO CHEFE PEREIRA � REPARAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Herdade do Monte Novo, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1864/
20000621; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000621.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade comer-
cial por quotas, feita por Ricardo José Chefe Pereira da Costa, solteiro,
maior, residente na Praceta Cidade de Bragança, 74, 2.º, esquerdo,
Montijo, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Chefe Pereira � Repara-
ção de Automóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Herdade do Monte Novo,
freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimento de
oficina de reparações de automóveis, serviços de bate-chapa, pintu-
ra e mecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 1 002 410$ e representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital 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 direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período logo que definitivamen-
te matriculada.

Conferido e está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729282

PAU D� ÁGUA � COMÉRCIO DE PAPELARIA, L.DA

Sede: Urbanização Urbiaires, 115, lote H, Palmela

Capital social: 5 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1866/
20000622; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000622.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade comer-
cial por quotas, entre Vanda Mónica Gouveia Loureiro Ribeiro e
marido, Bruno Miguel Fernandes Ribeiro, casados na comunhão de
adquiridos, residentes na Urbanização Urbiaires, lote 108, 2.º, esquer-
do, Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Pau D� Água � Comércio de
Papelaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Urbiaires, 115,
lote H, freguesia e concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de livros,
jornais e artigos de papelaria, lingerie, perfumaria e brinquedos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social,
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

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
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o ar-
tigo 19.º e quaisquer outros aplicáveis do citado Diploma Legal.

Conferido e está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729355

DECORMÉXICO � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Praça da Independência, lote 6, frente, esquerdo,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 4 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1870/
20000627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20000627.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade comer-
cial por quotas, entre Ana Filipa de Matos Silva Macário, divorciada,
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residente em Forninho, CCI 413, Poceirão; e José Eduardo de Matos
Silva Macário, divorciado, residente em Monte Macário, Herdade da
Delegada, Coruche, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de DECORMÉXICO � Artigos
de Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Independência,
lote 6, frente, esquerdo, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Pal-
mela.

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, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos para de-
coração, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
4 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2 000 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pertence a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social,
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

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
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o ar-
tigo 19.º e quaisquer outros aplicáveis do citado Diploma Legal.

Conferido e está conforme.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12910627

AGRO-PRESTIGE, SOCIEDADE ALENTEJANA
DE TRACTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional 252, CCI 24 702 Pinhal Novo,
Palmela

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1871/
20000627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000627.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade comer-
cial por quotas unipessoal, feita por Felizardo António Moreno
Risso, casado com Hélia Maria dos Santos Maragarido, na comu-
nhão de adquiridos, residente na Herdade do Monte Novo, 19, 1.º,

esquerdo, Pinhal Novo, que passará a reger-se nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agro-Prestige, Sociedade Alentejana
de Tractores, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 252, CCI
24 702, freguesia do Pinhal Novo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e a importação de trac-
tores, alfaias e máquinas agrícolas, reparação, peças automóveis e
assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 10 000 000$ e representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
assinatura 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 ob-
jecto 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.

Disposição transitória

O gerente fica desde já autorizado a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferido e está conforme.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12910767

QUASABORLA � PRONTO A COMER, L.DA

Sede: Avenida de Alexandre Herculano, 43, rés-do-chão,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1415/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504017055;
data: 20000619.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729169

HELSAND � COMÉRCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Sede: Rua de Alberto Valente, 25-A, Urbanização
da Salgueirinha, freguesia de Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1717/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504602527;
data: 20000619.
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Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729185

PALCLINI � ACTIVIDADES MÉDICO-CIRÚRGICAS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, lote 5, rés-do-chão, direito, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1281/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503780910;
data: 20000619.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12460524

DIOGO XAVIER DEMÉCIO & FILHO, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 55, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1583/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504370782;
data: 20000620.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729274

MANUEL M. SARAIVA � CERÂMICAS ARTÍSTICAS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 252, Batudes, Palmela

Capital social: 1 002 410$
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1744/

991125; data: 20000619.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729142

GEDAS IBÉRIA, S. A. � SUCURSAL PORTUGUESA

Sede: Quinta da Marquesa, 2951-510, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1805/
20000310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000310.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foram depositadas fotocópias au-
tenticadas dos documentos onde consta a constituição de uma Su-
cursal.

(Timbre do Estado e selo de 25 pesetas e em papel exclusivo para
documentos notariais.)

(Selo do Cartório de Javier García Ruiz � Barcelona.)

N.º 444.
 (Versão em inglês do texto espanhol traduzido).

Em Barcelona, minha residência, aos 26 de Janeiro de 2000, pe-
rante mim, Javier García Ruiz, Notário do Ilustre Colégio de Bar-
celona, com residência na capital, comparece:

Luis Comas Martínez de Tejada, maior de idade, casado, advo-
gado, com domicílio profissional em Barcelona, Avenida Diagonal,
640, com D. N. I., n.º 46119451.

Intervém em nome e representação da sociedade comercial, de
direito espanhol, denominada GEDAS IBERIA, S. A., com sede em
Barcelona, Paseo de la Zona Franca, Calle 2,  1, constituída sob
outra denominação, e por tempo indeterminado por escritura reco-
nhecida pelo Notário de Barcelona, Tomas Gimenez Duart, aos 28 de
Setembro de 1994, com o protocolo n.º 2287.

Inscrita no Registo Comercial de Barcelona no volume 27 685,
fólio 1 e, p. B-123 495, número de contribuinte A-60654514.

Adoptou a sua actual denominação por escritura reconhecida pelo
Notário de Barcelona, Tomas Gimenez Duart, aos 13 de Março de
1998, protocolo n.º 1090, de que resulta a inscrição n.º 7 na referi-
da folha de registos.

Exerce o cargo de secretário, não administrador, do conselho de
administração da sociedade, para que foi nomeado em virtude dos
acordos do conselho de administração da sociedade, na sessão rea-
lizada aos 29 de Junho de 1999, formalizados por escritura reconhe-
cida por mim, aos 12 de Julho de 1999, protocolo n.º 2981, de que
resultou a inscrição 11.ª, na folha de registo, aberta à sociedade, no
Registo Comercial de Barcelona, segundo resulta de cópia autenti-
cada da referida escritura, que me exibe.

Possui poderes para este acto em virtude do seu cargo.
Tem,  em meu entendimento, capacidade para este acto e para

o efeito, declara que, em reunião do conselho de administração
da sociedade na data de 22 de Dezembro de 1999, foram toma-
das por unanimidade, as deliberações constantes da acta da mes-
ma, que me entrega (em dois exemplares, um redigido no idioma
castelhano, e outro redigido no idioma inglês que eu, o Notário,
declaro conhecer), ambas subscritas por Luis Comas Martínez de
Tejada, na qualidade de secretário do conselho de administração,
com o visto de aprovação do respectivo presidente, Robert Stauss,
cujas assinaturas considero legítimas, e que anexo a esta escritu-
ra, a seguir ao presente original, constituindo para todos os efei-
tos parte da mesma.

E possuindo poderes para este acto, outorga:
1.º Que formaliza por este meio as deliberações constantes da acta

que fica anexa a esta escritura pública.
Em virtude do que:
A) Declara estabelecida a sucursal em Portugal da sociedade que

representa, nos termos que decorrem da acta registada em protocolo.
B) Declara nomeado, Ernst Friedrich Kabbelmann, maior de ida-

de, casado, de nacionalidade alemã, com domicílio em Paseo
Bellavista 137, 8860 Casteldefels, Espanha, portador do passaporte
em vigor n.º 2478267332; e Josep Sales Torrent, maior de idade,
casado, de nacionalidade espanhola, com domicílio em Alella (Bar-
celona), Espanha, Calle Clavells, n.º 26, portador do passaporte em
vigor n.º 37638922-C, como os representantes legais e conjuntos da
sucursal em Portugal, conferindo-lhes poderes para que, por conta
e em nome da sociedade, e actuando conjuntamente, possam:

1) Comparecer perante quaisquer autoridades portuguesas nacio-
nais e locais.

2) Efectuar tudo o que for necessário ou útil para o registo e pros-
secução da actividade da sucursal da sociedade, na Quinta do Anjo,
Palmela, Portugal.

3) Gerir as operações da referida sucursal.
4) Obter autorizações para efeitos de investimento estrangeiro e

de controlo de operações cambiais, necessárias para a importação ou
exportação de fundos, bens ou serviços.

5) Requerer registos nas Conservatórias do Registo Comercial, do
Registo Automóvel, do Registo Predial e no Registo Nacional de
Pessoas Colectivas, bem como junto das autoridades fiscais, da Se-
gurança Social e outras autoridades locais.

6) Assinar e cancelar contratos de aluguer, arrendamento, compra,
venda e prestação de serviços.

7)Admitir e despedir pessoal.
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8) Efectuar pagamentos e cobranças, bem como emitir facturas e
recibos.

9) Abrir, movimentar e cancelar contas bancárias, emitindo e as-
sinando cheques, ordens de pagamento, letras de câmbio e promis-
sórias.

10) Assinar escrituras e outros documentos notariais, bem como
documentos judiciais.

11) Preparar ou autorizar a preparação das contas de gestão da
sucursal para serem submetidas à sociedade e das contas estatutári-
as para efeitos fiscais locais, bem como aprovar as referidas contas.

12) Realizar quaisquer outras operações necessárias ao funciona-
mento da referida sucursal.

13) Delegar ou conceder as procurações necessárias para cumprir
o presente mandato.

Os referidos procuradores não serão remunerados pelo exercício
dos poderes atrás indicados.

Pela presente, a sociedade doravante ratifica, autoriza e confirma,
comprometendo-se e aceitando ratificar, autorizar e confirmar tudo
o que os referidos representantes venham a realizar por força do
presente mandato.

Língua oficial: Redigido este documento no idioma oficial esco-
lhido pelo outorgante, e em inglês.

Assim o outorga, o comparecente perante mim, o Notário, que dou
fé, de o conhecer, de lhe ter feito as reservas e advertências legais
de lhe ter lido este instrumento após renúncia ao seu direito a fazê-lo
por si, de que ratifica o seu conteúdo, de que assina comigo e de
tudo o mais, compreendido no mesmo, constando de  6 folhas de
papel timbrado numeradas com o número da presente e das 5 ante-
riores em ordem.

Segue-se a assinatura o comparente. Assinado, (Javier García
Ruiz) � Rubricado e assinado.

Resolução do conselho de administração

O conselho de administradores, de GEDAS IBERIA, S. A., uma
sociedade constituída e existente nos termos das leis de Espanha com
sede na Zona Franca, calle 2,  1, 8040 Barcelona, Espanha, adiante
designada por sociedade, deliberou proceder à abertura de uma su-
cursal da sociedade, na Quinta da Marquesa, 2951-510, Quinta do
Anjo, Palmela, em Portugal, com um capital afecto no valor de
50 000 euros.

Deliberou também o conselho de administração, constituir e no-
mear, Ernst Friedrich Kaebelmann, maior, casado, de nacionalidade
alemã, residente no Paseo Bellavista 137, 8860 Castelldefels, em
Espanha, portador do passaporte em vigor n.º 2478267332; e Josep
Sales Torrent, maior, casado, de nacionalidade espanhola, residente
na Calle Clavells, 26, Alella, Barcelona, em Espanha, portador do
passaporte em vigor n.º 37638922-C, para conjuntamente agirem
como representantes da sociedade na sucursal em Portugal, ficando
por este meio autorizados e com poderes para conjuntamente, em
nome e representação da sociedade, comparecerem perante quaisquer
autoridades locais e nacionais portuguesas e efectuarem tudo o que
for necessário ou útil para o registo e prossecução da actividade da
sucursal da sociedade, na Quinta do Anjo, Palmela, em Portugal, e
para a gerência das respectivas operações, obterem autorizações para
efeitos de investimento estrangeiro e de controlo de operações cam-
biais, necessárias para a importação ou exportação de fundos, bens
ou serviços, requererem registos nas Conservatórias do Registo Co-
mercial, do Registo Automóvel, do Registo Predial e no Registo
Nacional de Pessoas Colectivas, bem como junto das autoridades
fiscais, da Segurança Social, e outras autoridades locais, assinarem
e cancelarem contratos de aluguer, de arrendamento, de compra, de
venda e de prestação de serviços, admitirem e despedirem pessoal,
efectuarem pagamentos e cobranças e emitirem facturas e recibos,
abrirem, movimentarem e cancelarem contas bancárias, emitindo e
assinando cheques e ordens de pagamento, letras de câmbio e pro-
missórias, assinarem escrituras notariais e outros documentos nota-
riais, bem como documentos judiciais, preparem ou autorizarem a
preparação das contas de gestão da sucursal para serem submetidas
à sociedade e das contas estatutárias para efeitos fiscais locais, bem
como aprovarem tais contas, realizarem quaisquer outras operações
necessárias ao funcionamento da referida sucursal e delegarem ou
concederem as procurações necessárias para cumprir o presente
mandato, não sendo os referidos representantes remunerados pelo
exercício dos poderes concedidos.

Pela presente, a sociedade ratifica, autoriza e confirma, e prome-
te e concorda em ratificar, autorizar e confirmar tudo o que os refe-
ridos representantes da sociedade em Portugal, venham a realizar por
força desta resolução.

Deliberou ainda o conselho de administração, que Luis Comas
Martinez de Tejada, maior, casado, de nacionalidade espanhola, com
domicílio em 8040 Barcelona, Espanha, Paseo Zona Franca, Calle
2,  1, portador do passaporte em vigor n.º 46119541-N, fica pela
presente, nomeado para executar a procuração em nome e em repre-
sentação da sociedade.

Tudo o que se certifica, para os devidos efeitos, mediante o pre-
sente documento emitido em Barcelona, em 22 de Dezembro de
1999.

O Vice-Presidente, (Assinatura ilegível.) � Robert Strauss. �
O Secretário, (Assinatura ilegível.) � Luís Comas Martínez de
Tejada.

Procuração

O conselho de administração de GEDAS IBERIA, S. A., uma
sociedade devidamente constituída e existente nos termos das leis de
Espanha, com sede na Zona Franca, Calle 2,  1, 8040 Barcelona,
Espanha, adiante designada por sociedade, indicou por resolução
devidamente aprovada, Luis Comas Martinez de Tejada, maior de
idade, casado, de nacionalidade espanhola, com domicílio em
8040 Barcelona, Espanha, Paseo Zona Franca, calle 2,  1, para em
nome da referida sociedade outorgar esta procuração. Uma cópia da
referida resolução da sociedade, devidamente certificada, encontra-se
apensa a este instrumento, integrado aqui, e sendo parte do mesmo.

Sendo assim, hoje 2 de Fevereiro de 2000, em Barcelona, perante
mim, Javier Garcia Ruiz, Notário em Barcelona, compareceu, Luis
Comas Martinez de Tejada, maior de idade, casado, de nacionalidade
espanhola, com domicílio em 8040 Barcelona, Espanha, Paseo Zona
Franca, Calle 2,  1, titular do passaporte em vigor n.º 46119541-N.

E Luis Comas Martinez de Tejada, disse que em virtude da deli-
beração do conselho de administração, junta a este documento, no-
meia, Ernst Friedrich Kaelbelmann, maior, casado, de nacionalidade
alemã, com domicílio no Paseo Bellavista 137, 8860 Castelldefels,
Espanha, titular do passaporte em vigor n.º 2478267332; e Josep
Sales Torrent, maior, casado, de nacionalidade espanhola, com do-
micílio na Calle Clavells, 26, Alella, Barcelona, Espanha, titular do
passaporte em vigor n.º 37638922-C, como representante legais e
bastantes procuradores da sociedade na sucursal em Portugal, para
que actuando conjuntamente, possam:

1) Comparecer perante quaisquer autoridades portuguesas, nacio-
nais e locais.

2) Efectuar tudo o que for necessário ou útil para o registo e pros-
secução da actividade da sucursal da sociedade na Quinta do Anjo,
Palmela, Portugal.

3) Gerir as operações da referida sucursal.
4) Obter autorizações para efeitos de investimento estrangeiro e

de controlo de operações cambiais, necessárias para a importação ou
exportação de fundos, bens ou serviços.

5 ) Requerer registos nas Conservatórias do Registo Comercial, do
Registo Automóvel, do Registo Predial e no Registo Nacional de
Pessoas Colectivas, bem como junto das autoridades fiscais, da Se-
gurança Social, e outras autoridades locais.

6) Assinar e cancelar contratos de aluguer, arrendamento, compra,
venda e prestação de serviços.

7) Admitir e despedir pessoal.
8) Efectuar pagamentos e cobranças, bem como emitir facturas e

recibos.
9) Abrir, movimentar e cancelar contas bancárias, emitindo e as-

sinando cheques, ordens de pagamento, letras de câmbio e promis-
sórias.

10) Assinar escrituras e outros documentos notariais, bem como
documentos judiciais.

11) Preparar ou autorizar a preparação das contas de gestão da
sucursal para serem submetidas à sociedade e das contas estatutári-
as para efeitos fiscais locais, bem como aprovar as referidas contas.

12) Realizar quaisquer outras operações necessárias ao funciona-
mento da referida sucursal.

13) Delegar ou conceder as procurações necessárias para cumprir
o presente mandato.

Pela presente, a sociedade ratifica, autoriza e confirma, e prome-
te e concorda em ratificar, autorizar e confirmar, tudo o que os re-
presentantes acima nomeados, legalmente façam ou possam mandar
fazer ao abrigo desta procuração.

Esta procuração continuará válida até que a sociedade, notifique
do contrário, Ernest Friedrich Kaebelmann, e Josep Sales Torrent.

(Assinado e legalizado com a apostilha da Convenção de Haia.
Se o país de origem não for signatário da convenção, o documento
deverá ser legalizado por um consulado português.)
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Apostilha (ou legalização única). (Convenção de Haia de 5 de Outu-
bro de 1961, Decreto-Real n.º 2433/1978 de 2 de Outubro.)

País: Espanha

O presente documento público foi assinado por Javier Garcia Ruiz,
actuando na qualidade de Notário, na cópia da escritura de abertu-
ra de sucursal n.º 444/2000, outorgada por GEDAS IBERIA, S. A.

Foi selado/timbrado com o selo do Cartório.

Certificado em Barcelona em 2 de Fevereiro de 2000, por José
Alberto Marín Sánchez, primeiro censor com o n.º 1131.

(Selo de 25 pesetas e carimbo do Colégio Notarial da Catalunha.)

(Assinatura ilegível.) � José A. Marín Sanchez, primeiro censor.

O oficial de registos do Registo Comercial de Barcelona e sua pro-
víncia, certifica que em vista do fax transmitido por Javier
Fontcuberta, solicitando certidão relativa à sociedade GEDAS
IBERIA, S. A., e examinados os Livros do Arquivo do Registo
Comercial de Barcelona, dos mesmos resulta:

Que no fólio 1 do tomo 27 685 do arquivo, inscrição n.º 1 de
fl. N.º B-123 494, consta inscrita neste Registo Comercial, a socie-
dade GEDAS IBERIA, S. A., constituída com a denominação de
��Volkswagen Gedas, S. A.�, por escritura outorgada aos 28 de Se-
tembro de 1994, perante o Notário de Barcelona, Tomás Giménez
Duart, protocolo n.º 2287, e outro documento, que foram inscritos
neste Registo, com data de 22 de Dezembro de 1994.

Que a referida sociedade, continua vigente neste Registo, com a
denominação expressa de GEDAS IBERIA, S. A., e com o contri-
buinte fiscal n.º A-60654514.

Que os estatutos em vigor da referida sociedade, com excepção
dos artigos 1.º e 6.º, que a seguir se referem, são os que resultam da
referida inscrição 1.ª, os quais constam, em fotocópia de 9 fólios,
numa só face, com a anotação deste Registo, n.os A-1510771, e
A-1510754, a A-1510761, no verso de cada folha, juntas a esta
certidão como parte integrante da mesma, fotocópias essas que são
reprodução fiel e exacta do original e vão seladas com o selo deste
Registo.

No que se refere ao artigo 1.º em vigor, é o que resulta da inscri-
ção 7.ª da referida folha, que consta do fólio 10 do tomo 27 685 do
arquivo, resultante da escritura celebrada aos 13 de Março de 1998,
perante o Notário de Barcelona, Tomás Giménez Duart, protocolo
n.º 1090, inscrita neste Registo com data de 7 de Abril de 1998,
artigo esse que, transcrito literalmente, é como segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de GEDAS IBÉRIA, S. A., e
reger-se-á pelos presentes estatutos, pelas disposições sobre o regime
jurídico das Sociedades Anónimas e pelas demais normas aplicáveis
de carácter geral.

E no que se refere ao artigo 6.º em vigor, é o que resulta da ins-
crição 12.ª da referida folha, que consta do fl. 41 v.o do tomo
31 052 do arquivo, resultante da escritura celebrada aos 12 de Julho
de 1999, perante o Notário de Barcelona, Javier Garcia Ruiz, pro-
tocolo n.º 2982, inscrita neste registo, com data de 29 de Julho de
1999, artigos esse que, transcrito literalmente, é como segue:

ARTIGO 6.º

O capital social ascende à quantia de 1 682 800 euros, represen-
tado por 28 000 acções de 60,10 euros de valor nominal cada uma,
e totalmente realizado.

E para que conste, e não existindo representado no Livro Diário
e pendente de despacho, nenhum documento relacionado com a re-
ferida sociedade, emito a presente certidão em um fólio, de uma só
face, com a anotação deste registo n.º B-395349 e a presente, em
Barcelona, aos 12 de Fevereiro de 2000.

Eu, Maria Dolores Fernández Ibáñez, Conservadora do Registo
Comercial de Barcelona, considero legítima a assinatura que figura
abaixo da presente certidão, constante do fólio n.º B-395350 e o
enumerado, de Heliodoro Sanchez Rus, pessoa que conheço, por
coincidir com a que costuma usar habitualmente.

Barcelona, 18 de Fevereiro de 2000. � O Oficial de Registos,
(Assinatura ilegível) � María Dolores Fernández Ibáñez.

Reconhecimento: Feito nesta Direcção-Geral de Registos e Nota-
riado o reconhecimento da assinatura de Maria Dolores Fernández
Ibañez, Conservadora do Registo Comercial de Barcelona.

Madrid, 24 de Fevereiro de 2000. � Pelo Director-Geral, a Direc-
tora de Éditos ((Assomatira ilegível.) Maria del Carmen Sabero
Alberdi.

(Selo da Direcção-Geral de Registos e Notariado.)

Apostilha (ou legalização única). (Convenção de Haia de 5 de Ou-
tubro de 1961, Decreto-Real n.º 2433/1978 de 2 de Outubro.)

País: Espanha

O presente documento público foi assinado por Carmen Sabero
Alberdi, actuando na qualidade de Directora de Éditos.

Foi selado/timbrado pelo Ministério da Justiça.
Certificado em Madrid, em 24 de Fevereiro de 2000, por Maria

del Carmen Guijarro Gonzalez, com o n.º 14 239.

(Selo do Ministério da Justiça � Subsecretaria.

(Assinatura ilegíuvel.)

Estatutos Sociais

CAPÍTULO I

Denominação, objecto, sede e duração
ARTIGO 2.º

Constitui o objecto social:
A) A venda, distribuição de produtos e processamento e transmis-

são de informações, assim como a sua manutenção e reparação:
B) Todo o tipo de serviços relacionados directa ou indirectamen-

te, com tais produtos, em especial consultoria, sistemas de informa-
ção e outros serviços tecnológicos.

As actividades enumeradas poderão também ser desenvolvidas
pela sociedade de modo indirecto, através da participação noutras
sociedades com objecto análogo.

ARTIGO 3.º

A sede social situa-se na Zona Franca, Rua 2,  1, 8040 Barcelona.
O conselho de administração é o órgão competente para decidir

ou acordar a criação, a supressão ou a transferência das sucursais
de qualquer género e em qualquer lugar.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade será indeterminada.

ARTIGO 5.º

A sociedade dará início às suas actividades na data da sua escri-
tura de constituição.

CAPÍTULO II

Capital social
ARTIGO 7.º

As 28 000 acções que constituem o capital social serão numera-
das de 1 a 28 000, sendo nominativas e representadas por títulos.

As acções nominativas serão registadas no Livro de Registo man-
tido pela sociedade, no qual se inscreverão as sucessivas transferên-
cias com as menções legais.

A sociedade apenas considerará como accionista quem se encontrar
inscrito no referido Livro.

ARTIGO 8.º

Os títulos representativos das acções, sejam individuais ou múlti-
plos, constarão de livros talonários, serão autorizados com as assi-
naturas de dois membros do conselho de administração e conterão
as menções estabelecidas na lei.

As disposições deste artigo serão observadas na medida em que
se aplicarem para os certificados provisórios, se forem passados antes
da emissão dos títulos.

ARTIGO 9.º

A acção confere ao seu titular legítimo a condição de sócio e
atribui-lhe, nos termos estabelecidos na lei, os seguintes direitos:

a) O de participar na distribuição dos lucros da sociedade e no
património resultante da liquidação;

b) O de subscrição preferencial na emissão de novas acções ou
de obrigações convertíveis em acções;
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c) O de participar e votar nas assembleias gerais, assim como o de
impugnar os acordos sociais;

d) O de informação.

ARTIGO 10.º

Quando um accionista se proponha transmitir inter vivos as suas
acções a pessoa estranha à sociedade, deverá comunicá-lo por escrito
ao presidente do conselho de administração, o qual no prazo de
15 dias, notificará do facto os restantes sócios. Os accionistas po-
derão optar pela compra dentro dos 30 dias seguintes ao da notifi-
cação, e se forem vários os que desejem adquirir a acção ou acções,
estas serão distribuídas na proporção das suas respectivas participa-
ções na sociedade. No caso de nenhum accionista exercer o direito
de preferência, a sociedade poderá, no prazo de um mês, adquirir
essas acções para serem amortizadas, com redução de capital.

Transcorrido este último prazo, o sócio ficará livre para transmi-
tir as suas acções da forma que entender.

Para efeitos do direito de preferência previsto no parágrafo ante-
rior, o preço de venda das acções, na ausência de acordo ou em caso
de execução coerciva, será o fixado pelo revisor oficial de contas da
sociedade, ou na sua falta, pelo designado pelo Registo Comercial.

ARTIGO 11.º

No caso de usufruto de acções, o sócio nu proprietário mantém
todos os seus direitos, à excepção do direito de obter os dividendos
distribuídos pela sociedade durante o usufruto, direito este que per-
tencerá ao usufrutuário. O usufrutuário fica obrigado a facilitar ao
nu proprietário o exercício dos referidos direitos.

No caso de penhor ou direito de retenção de participações sociais,
competirá ao proprietário destas o exercício dos direitos de sócio.
A constituição do penhor ou direito de retenção deverá constar de
documento público, o qual será anotado no Livro de Registo de
Sócios.

ARTIGO 12.º

Nos termos da lei, a sociedade poderá emitir, em séries impressas
e numeradas e em títulos múltiplos ou individuais, obrigações ou
outros títulos que reconheçam ou criem uma dívida, os quais pode-
rão ser nominativos ou ao portador, simples ou hipotecários.

CAPÍTULO III

Órgãos da sociedade
ARTIGO 13.º

São órgãos da sociedade, a assembleia geral de accionistas e o
conselho de administração.

SECÇÃO I

Assembleia geral de accionistas

ARTIGO 14.º

Os accionistas constituídos em assembleia geral, devidamente
convocada, decidirão por maioria sobre os assuntos próprios da sua
competência.

Todos os sócios, incluindo os discordantes e os que não hajam
participado na assembleia, ficam vinculados aos acordos da assem-
bleia geral.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral ordinária, previamente convocada para o efeito,
reunir-se-á necessariamente dentro dos seis primeiros meses de cada
exercício para apreciar a gestão social e aprovar, se for o caso, as
contas anuais e o relatório da gestão relativo ao exercício anterior,
bem como deliberar, sendo o caso, sobre a aplicação dos resultados.

Toda a assembleia geral que não a prevista no parágrafo anterior,
será considerada como extraordinária.

ARTIGO 16.º

As assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias deverão ser
convocadas através de anúncio publicado no Boletim Oficial do
Registo Comercial e num dos diários de maior circulação na pro-
víncia, com uma antecedência mínima de 15 dias da data fixada para
a sua realização, à excepção dos casos de fusão e cisão, em que o
prazo será de um mês.

O anúncio indicará a data e o local da assembleia em primeira
convocatória, bem como todos os assuntos que haja a tratar. Pode-
rá, da mesma forma, indicar a data em que se for o caso, a assem-
bleia se reuniria em segunda convocatória.

Entre a primeira e a segunda reunião deverá mediar um prazo mí-
nimo de vinte e quatro horas.

ARTIGO 17.º

Não obstante o artigo anterior, a assembleia entender-se-á como
convocada e validamente constituída para tratar de qualquer assun-
to sempre que esteja presente todo o capital social e os participan-
tes aceitem por unanimidade a sua realização.

ARTIGO 18.º

O conselho de administração poderá convocar a assembleia geral
extraordinária de accionistas sempre que o entenda conveniente aos
interesses da sociedade.

Deverá do mesmo modo, convocá-la quando assim o solicitar um
número de sócios titular de pelo menos 5% do capital social, indi-
cando na solicitação os assuntos a tratar na assembleia. Em tal caso,
a assembleia deverá ser convocada para ter lugar dentro dos 30 dias
seguintes à data em que se tiver requerido notarialmente a sua con-
vocação ao conselho de administração. Na ordem do dia, in-
cluir-se-ão necessariamente os assuntos que tiverem sido objecto do
pedido.

ARTIGO 19.º

Para os assuntos a que se refere o artigo 21.º destes estatutos, o
conselho de administração, ou sendo o caso, os accionistas autores
da proposta, formularão uma comunicação escrita que a justifique.

Nestes casos, os accionistas terão o direito de consultar, na sede
social o texto integral da proposta e a comunicação sobre a mesma,
bem como a pedir a entrega ou o envio gratuito de uma cópia dos
referidos documentos.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral de accionistas considerar-se-á validamente
constituída em primeira convocatória, quando os accionistas presen-
tes ou representados possuírem pelo menos 80% do capital subscri-
to com direito de voto. Em segunda convocatória, será válida a cons-
tituição da assembleia quando os accionistas presentes ou representados
possuírem, pelo menos 76% do capital subscrito com direito de voto.
Isto, salvo para os eventuais casos de dissolução em que se requeiram
os quoruns previstos no artigo 102.º do Código e o disposto nos
artigos 131.º e 134.º do Código em relação com a separação dos
administradores e o exercício da acção social de responsabilidade, casos
em que se aplicarão os quoruns do artigo 102.º

ARTIGO 21.º

Para que a assembleia geral ordinária ou extraordinária possa
decidir validamente a emissão de obrigações, o aumento ou redução
do capital, a transformação, fusão ou cisão da sociedade, e em ge-
ral, qualquer modificação aos estatutos da sociedade, será necessá-
rio em primeira convocatória, o acordo de accionistas presentes ou
representados que possuam pelo menos 85% do capital subscrito com
direito de voto. Em segunda convocatória, será suficiente o acordo
de 80% do referido capital.

ARTIGO 22.º

Poderão participar na assembleia geral os accionistas que constem
inscritos no Livro de Registo a que se refere o artigo 7.º dos pre-
sentes estatutos, com 5 dias de antecedência sobre aquele em que a
assembleia geral se irá realizar.

As pessoas jurídicas e as que não se encontrem no pleno gozo dos
seus direitos civis, comparecerão através de quem exerça a sua re-
presentação legal ou convencional, devidamente acreditada.

Os membros do conselho de administração deverão assistir às
assembleias gerais. Os membros da direcção da sociedade terão o
direito de assistir às assembleias gerais.

O presidente da assembleia geral poderá autorizar a assistência de
qualquer outra pessoa que entenda conveniente. A assembleia, não
obstante, poderá revogar essa autorização.

ARTIGO 23.º

Todo o accionista com direito de participação poderá fazer-se
representar na assembleia geral através de outra pessoa, ainda que
esta não seja accionista, devendo tal representação ser conferida por
escrito e especialmente para cada assembleia.

A representação é sempre revogável. A participação pessoal na
assembleia por parte do representado terá o valor de revogação.
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ARTIGO 24.º

A mesa das assembleias gerais será constituída pelo conselho de
administração, sendo presidente o secretário das mesmas quem o seja
no conselho, e na falta destes, presidirá o vice-presidente, e na sua
falta, o membro do conselho ou accionista que, em cada caso, seja
eleito pelos sócios participantes na reunião, actuando como secretá-
rio a pessoa que estes elegerem.

O presidente da assembleia, com a aprovação dos sócios presen-
tes, designará uma ou mais pessoas para intervirem na eleição. As
pessoas designadas integrarão a lista dos presentes, indicando o ca-
rácter da respectiva representação e o número de acções próprias ou
alheias com que participam. No final da lista referir-se-á o número
de accionistas presentes ou representados, bem como o montante do
capital social.

O presidente da assembleia terá amplas faculdades para dirigir o
normal desenvolvimento desta, moderar a intervenção dos accionis-
tas, conceder e retirar a palavra aos participantes, bem como esta-
belecer sendo o caso, as formas de votação para a adopção dos acor-
dos que se submetam à aprovação da assembleia.

ARTIGO 25.º

Os accionistas poderão solicitar por escrito, antes da reunião da
assembleia ou verbalmente durante a mesma, as informações ou
esclarecimentos que entendam necessários sobre os assuntos com-
preendidos na ordem do dia. O conselho de administração está obri-
gado a facultá-los, salvo nos casos em que, na opinião do presi-
dente, a publicidade dos elementos solicitados prejudique os
interesses sociais. Esta excepção não procederá quando o pedido
tiver o apoio de accionistas que representem no mínimo, a quarta
parte do capital.

ARTIGO 26.º

A assembleia geral adoptará validamente os seus acordos por maioria
simples dos votos do capital presente ou representado.

Não obstante os acordos sobre os actos mencionados no ar-
tigo 21.º, somente poderão ser adoptados validamente com o voto
favorável de pelo menos 76% do capital presente ou representado.

ARTIGO 27.º

De cada assembleia será lavrada uma acta, que será transcrita no
Livro, com as menções e requisitos exigidos por lei e assinada pelo
presidente e secretário da assembleia, e sendo o caso, pelos interve-
nientes a que se alude no parágrafo seguinte.

A acta poderá ser aprovada pela própria assembleia no seguimento
da sua realização, e na falta desta, no prazo de 15 dias, pelo presi-
dente da assembleia e por dois intervenientes, um em representação
da maioria, e outro pela minoria.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 28.º

A sociedade será administrada pelo conselho de administração, a
quem compete a representação social, com plenas faculdades de
administração, disposição e rigoroso domínio com respeito a toda a
classe de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 29.º

O conselho de administração será constituído por um mínimo de
três administradores e um máximo de sete. A assembleia geral fixa-
rá em cada momento o seu número.

Não poderão ocupar o cargo de administrador as pessoas que in-
corram em qualquer das incompatibilidades e proibições previstas na
lei e disposições complementares.

ARTIGO 30.º

O cargo de administrador será renunciável, revogável e reelegível
indefinidamente.

ARTIGO 31.º

A duração do cargo de administrador será de quatro anos. Pode-
rão ser reeleitos uma ou mais vezes por períodos de igual duração
máxima.

ARTIGO 32.º

Se, durante o prazo para o qual os administradores foram nomea-
dos, se produzirem vagas, o conselho poderá designar de entre os
accionistas, as pessoas que haverão de ocupá-las até que se reuna a
primeira assembleia geral.

ARTIGO 33.º

Os administradores desempenharão o seu cargo com a diligência de
um empresário cuidadoso e representante leal. Os administradores e
o secretário deverão guardar segredo sobre as informações de carácter
confidencial, mesmo após cessarem as suas funções.

Os administradores responderão perante a sociedade, perante os
accionistas e perante os credores da sociedade pelos danos que cau-
sem por actos contrários à lei e aos estatutos, ou pelos realizados sem
a diligência com que devem desempenhar o cargo.

ARTIGO 34.º

O conselho elege de entre os seus membros, um presidente e pode
eleger um vice-presidente, que fará as suas vezes na falta do presi-
dente. Do mesmo modo, compete ao conselho a eleição de um se-
cretário, que poderá ou não ser administrador; na ausência deste, o
conselho designará de entre os administradores presentes aquele que
o deva substituir. O secretário ou qualquer dos administradores po-
derá formalizar por escritura pública os acordos sociais.

ARTIGO 35.º

O presidente do conselho de administração representará permanen-
temente este último e a ele competirá velar pelo cumprimento dos
acordos do conselho.

ARTIGO 36.º

O conselho reunir-se-á quando convocado pelo presidente ou por
quem faça as suas vezes, e também aquando da solicitação de um
administrador. As reuniões terão lugar ordinariamente, na sede, mas
poderão também ser realizadas noutro lugar que o presidente deter-
mine e que se indique na convocatória.

O conselho de administração será validamente constituído quan-
do participem na reunião, presentes ou representados, a maioria dos
seus membros. Cada administrador poderá conferir a sua represen-
tação a outro, mas nenhum dos presentes poderá ostentar mais de
uma representação.

Os acordos serão adoptados por maioria dos votos dos adminis-
tradores presentes na sessão e, em caso de empate, decidirá o do
presidente ou de quem faça as suas vezes.

Das deliberações e acordos do conselho lavrará o secretário uma
acta, que será aprovada pelo presidente, e na sua ausência, pelo
vice-presidente, e que será transcrita no Livro destinado para esse
efeito, com os requisitos legais.

A votação por escrito e sem sessão será admitida quando nenhum
dos administradores se opuser a este procedimento.

ARTIGO 37.º

O conselho poderá delegar permanentemente as suas faculdades,
em conformidade com a lei, em um ou mais administradores-dele-
gados ou numa comissão permanente.

CAPÍTULO IV

Contas da sociedade
ARTIGO 38.º

O exercício social terá início no dia 1 de Janeiro e terminará em
31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 39.º

O conselho de administração está obrigado a preparar no prazo
máximo de três meses contados a partir do encerramento do exercí-
cio social, as contas anuais, o relatório de gestão e a proposta de
aplicação dos resultados, bem como, sendo o caso, as contas e o
relatório de gestão consolidados.

As contas anuais e o relatório de gestão deverão ser assinados por
todos os administradores.

ARTIGO 40.º

As contas anuais e o relatório de gestão deverão ser revistos pe-
los revisores oficiais de contas, os quais serão nomeados pela assem-
bleia geral, antes do encerramento do exercício por auditar, por um
período determinado e nas condições estabelecidas por lei, não po-
dendo ser revogados sem justa causa.

ARTIGO 41.º

A partir da convocatória da assembleia geral ordinária, qualquer
accionista poderá obter, de forma imediata e gratuita, cópia dos
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documentos que irão ser submetidos à aprovação daquela, bem como
do relatório dos revisores oficiais de contas.

ARTIGO 42.º

A assembleia geral deliberará sobre a aplicação dos resultados do
exercício, de acordo com o balanço aprovado e observada a obriga-
ção de reserva legal.

ARTIGO 43.º

A distribuição de dividendos aos accionistas ordinários,
realizar-se-á em proporção ao capital que hajam desembolsado. O
acordo de distribuição de dividendos fixará o momento e a forma
do seu pagamento.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação da sociedade
ARTIGO 44.º

A sociedade dissolver-se-á por acordo da assembleia geral de ac-
cionistas e nos demais casos previstos na lei.

ARTIGO 45.º

A nomeação de liquidatários competirá à assembleia geral. O
número de liquidatários será sempre ímpar. Não obstante, os anti-
gos administradores deverão prestar o seu contributo para a prática
das operações de liquidação, se para tal forem requeridos.

Conferido e está conforme.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12910279

GOLDENEYE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Quinta da Cerca, lote 1, rés-do-chão, direito,
Palmela

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1389-A/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 504017080; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apresentações: Of.
2  e 3/20000620.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenti-
cada de escritura onde consta a alteração parcial do contrato da so-
ciedade identificada em epígrafe, com aumento de capital, e
redenominação em euros, tendo em consequência passado a alte-
rar os artigos 3.º e 4.º do pacto, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 2245 euros pertencente à sócia Clara Narcisa Pestana
Bandarra; e uma no valor de 7555 euros pertencente ao sócio João
Cândido Maia Campos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios João Cândido
Maia Campos, e Clara Narcisa Pestana Bandarra.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Mais certifico que pela mesma escritura, foi ainda feita a cessa-
ção de funções de gerência, por parte de Duilio Manuel Pacheco da
Conceição Roque, por renúncia, em 30 de Maio de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729290

TRANCISTER � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Estrada dos Quatro Castelos, lote 127,
Vila Amélia, freguesia da Quinta do Anjo

Capital social: 50 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1588/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 501336346; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 15 e inscrição n.º 24; números e data das apresentações: 7-10/
20000627.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia de escritu-
ra donde consta a cessação de funções de gerência, por parte de
Daniel Dias Fernandes Costa, e de Rui Ferreira Dias da Costa, por
renúncias em 14 de Junho de 2000, bem como a alteração do pac-
to, e a nomeação de gerentes, em 14 de Junho de 2000, da socie-
dade identificada em epígrafe, no que diz respeito aos artigos 3.º e
5.º que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 45 007 000$ pertencente ao sócio Daniel Dias
Fernandes Costa; uma quota do valor nominal de 1 248 250$ per-
tencente ao sócio António Agostinho Matosa da Fonseca; uma quota
do valor nominal de 1 248 250$ pertencente ao sócio, António Agos-
tinho Matosa da Fonseca; uma quota do valor nominal de
1 248 250$ pertencente ao sócio Carlos António Lopes da Fonse-
ca; uma quota do valor nominal de 1 248 250$ pertencente ao só-
cio Nuno Miguel Lopes da Fonseca; e uma quota do valor nominal
de 1 248 250$ pertencente à sócia Maria da Glória da Conceição
Ferreira Lopes da Fonseca.

5.º

A gerência da sociedade fica a pertencer aos sócios António Agos-
tinho Matosa da Fonseca, Carlos António Lopes da Fonseca, e Nuno
Miguel Lopes da Fonseca, desde já designados gerentes.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura do ge-
rente António Agostinho Matosa da Fonseca, ou as assinaturas con-
juntas dos gerentes Carlos António Lopes da Fonseca, e Nuno Mi-
guel Lopes da Fonseca.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido e está conforme.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729444

SIVIPA � SOCIEDADE VINÍCOLA DE PALMELA, L.DA

Sede: Lage, Estrada Nacional 379, ao Km. 34,7, Palmela

Capital social: 50  000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 9/
641228.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908010

CONTINENTAL LEMMERZ (PORTUGAL) � COMPONENTES
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Parque Industrial AutoEuropa, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 150 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1001/
940927; identificação de pessoa colectiva n.º 503281107; averba-
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mento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 4 e 5/20000623.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autentica-
da da acta da assembleia geral onde consta a cessação de funções de
gerência, por parte de Erich Helmut Buschmann, por renúncia, em
24 de Março de 2000, e na mesma data, foi feita a nomeação como
gerente, de Ulrich Wellen.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06729347

SEIXAL

CONFORTOAMBIENTAL � INSTALAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4850/
980904; identificação de pessoa colectiva n.º 504230441;
data: 20000623.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10731881

SESIMBRA

PLURIVINHOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 1157; identificação de pessoa colectiva n.º 503873985;
data: 20000627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016213

SALÃO JOVEM CABELEIREIRO UNISEXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 367;
data: 20000628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016175

SPÍRITO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 270;
data: 20000707.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
prestação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Mais certifico que os documentos que serviram de base ao regis-
to, encontram-se depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Delgado
dos Santos Marcelo. 12547549

FOTO-CONDE, MATERIAL FOTOGRÁFICO E SERVIÇOS
DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 676;
identificação de pessoa colectiva n.º 502760699; data: 20000627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016183

INDUCARMAR � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA
E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 614;
identificação de pessoa colectiva n.º 502541164; data: 20000628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016345

DANIEL F. AMARO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 1399; identificação de pessoa colectiva n.º 504627430;
data: 20000628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016337

TEXUGAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 932;
identificação de pessoa colectiva n.º 503409405; data: 20000628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 12538388

CONDILAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 474;
identificação de pessoa colectiva n.º 502109840; data: 20000628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016329
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MOVIDENSE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1045;
identificação de pessoa colectiva n.º 503665878; data: 20000628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 12546348

DIPLOMARTE � EMPRESA GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 1472; identificação de pessoa colectiva n.º 504688677;
data: 20000628.

Certifico que foram registados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016361

GATINHO & CAGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 1604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000714.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Dezembro de 1999, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da
Conceição Oliveira Carolino Pelaio, Primeira-Ajudante, do Cartório
em exercício, por motivo de licença para férias da Notária, Maria
do Céu dos Santos Fernandes Garcia, Notária do respectivo Cartó-
rio, compareceram como outorgantes:

1.º João Luís Martins Reis Gatinho, solteiro, maior, natural da
freguesia de Sesimbra (Santiago), do concelho de Sesimbra, residente
na Rua de Joaquim Preto Chagas, bloco A, rés-do-chão, direito,
Sesimbra.

2.ª Fernanda Maria Cagica Gonçalves Correia, natural da fre-
guesia de Sesimbra (Santiago), do concelho de Sesimbra, casada
com Joaquim Fernando Ferreira Leal, sob o regime da comunhão
geral de bens, residente na Rua 2 de Abril, 50, rés-do-chão,
Sesimbra.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 9575478, de 4 de Janei-
ro de 1999, e 5524877, de 16 de Março de 1999, ambos passados
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que por esta escritura constituem entre
si, uma sociedade comercial por quotas, que se irá reger pelas cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gatinho e Cagica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 2 de Abril, 28, fregue-
sia de Santiago, do concelho de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na criação, confecção e comer-
cialização de vestuário, têxteis e acessórios, importação e expor-
tação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais

do valor nominal de 501 205$ cada, pertencente uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura dos
dois gerentes.

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 de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A 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 ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016078

MANJAR DO NORTE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 862;
identificação de pessoa colectiva n.º 503212679; data: 20000627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 12546046

ALDEAMENTOS TURÍSTICOS EUROPEUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 822;
identificação de pessoa colectiva n.º 503010901; data: 20000706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
prestação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Mais certifico que os documentos que serviram de base ao regis-
to, encontram-se depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Delgado
dos Santos Marcelo. 12547506

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CRISTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 1035; identificação de pessoa colectiva n.º 503655040;
data: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 06471226
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JOSÉ LUIZ SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 403;
identificação de pessoa colectiva n.º 501849190; data: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 11016426

LATOMIS � IMPORTADORA E EXPORTADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 198;
identificação de pessoa colectiva n.º 501060120; data: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016400

MÓVEIS VALDEMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 1240; identificação de pessoa colectiva n.º 504044745;
data: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 06447180

SEBASTIÃO PAULO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 540;
identificação de pessoa colectiva n.º 502335440; data: 20000628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1998, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 12546364

COUTINHO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 191;
identificação de pessoa colectiva n.º 500959773; data: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 09618465

MANUEL J. MENDES & MENDES, COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 387;
data: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 08799792

VISEU
CASTRO DAIRE

SERRAÇÃO MODERNA DOS CASAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 9/
561121; identificação de pessoa colectiva n.º 500245835;
data: 20000705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 08575835

ANTÓNIO LUÍS DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 61/800212; identificação de pessoa colectiva n.º 500855749;
data: 20000705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 13322087

ALTAMENTE RADICAL � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 286/990311; identificação de pessoa colectiva n.º 504535471;
data: 20000705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 08575797

DAIRECALOR � REPRESENTAÇÕES TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 262/980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504113275;
data: 20000705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 08575827

SOCIEDADE HOTELEIRA DAS TERMAS DO CARVALHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 107/880616; identificação de pessoa colectiva n.º 501994521;
data: 20000705.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 13322079

DAIREMOTO � VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 213/960823; identificação de pessoa colectiva n.º 503702340;
data: 20000705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 13322109

REINALDINO PAIVA FREITAS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 201/960510; identificação de pessoa colectiva n.º 503639133;
data: 20000705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 08575860

FERREIRA & PINTO, GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 249/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504045717;
data: 20000705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 08575819

AUTO PINHEIRO & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 242/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504031465;
data: 20000705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 08575851

GRÁFICA CASTRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 243/971215; identificação de pessoa colectiva n.º 504045679;
data: 20000630.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 08575673

SPORTAUTO DOIS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 260/
980323; identificação de pessoa colectiva n.º 504092782;
data: 20000630.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 08576009

VISEU

CONSIFIL � CONSTRUÇÕES SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1473;
identificação de pessoa colectiva n.º 501822240.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07499531

RIDÃO � EMPRESA INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 737;
identificação de pessoa colectiva n.º 500658889.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07499540

HOTEL ONIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 669;
identificação de pessoa colectiva n.º 500353018.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07499558

VISELBI � BICICLETAS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 989;
identificação de pessoa colectiva n.º 500938415.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07499566

BEIRA ADUBO � FÁBRICA PORTUGUESA DE ADUBOS
ORGÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1325;
identificação de pessoa colectiva n.º 501551344.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07499574

PASTELARIA GELATARIA, RODRIGUES & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3372;
identificação de pessoa colectiva n.º 504034022.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07399588

FERNANDO DE ALMEIDA MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2730;
identificação de pessoa colectiva n.º 503378925.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07399596

SUPER BÉBÉ � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA BÉBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3203;
identificação de pessoa colectiva n.º 503863602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07399600

LUÍS SANTOS & MONTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3381;
identificação de pessoa colectiva n.º 501679499.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07399618

H. F. T. � COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3330;
identificação de pessoa colectiva n.º 503975532.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398506

VISIPAPEL � PAPEL E CARTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1603;
identificação de pessoa colectiva n.º 502020733.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398794

O FORNO DO CACIMBO � SOCIEDADE
 DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES DIVERSOS

DE AURÉLIO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3528;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185152.

Certifico que foi efeito o depósito dos documentos de prestação
de contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398514

ALFREDO & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 352;
identificação de pessoa colectiva n.º 500967873.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 07521111

OLIVEIRA & SOUSA � SOCIEDADE DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2018;
identificação de pessoa colectiva n.º 502551399.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07520530

NEOCÓPIA � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502582367.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07520549

OSFER � EXTRAS VISEU,
COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1886;
identificação de pessoa colectiva n.º 502374683.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta de Carvalho. 07520557
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RESTAURANTE DUARTE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1863;
identificação de pessoa colectiva n.º 502347392.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta de Carvalho. 07520565

BARRIL OCO � COMPLEXO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1858;
identificação de pessoa colectiva n.º 502342609.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07520573

MAQUINAL � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1813;
identificação de pessoa colectiva n.º 502291770.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07520581

SONHO DOCE � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1758;
identificação de pessoa colectiva n.º 502226714.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07520590

CONSTRUÇÕES BELMIRO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1645;
identificação de pessoa colectiva n.º 502081627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07520603

SERGICOL � PAPELARIA E REPROGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1545;
identificação de pessoa colectiva n.º 501929398.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta de Carvalho. 07520611

UNITECLA � SOCIEDADE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1534;
identificação de pessoa colectiva n.º 501725164.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta de Carvalho. 07520620

JORGE & REBELO,
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2904;
identificação de pessoa colectiva n.º 503558311.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398522

SANTOS & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3418;
identificação de pessoa colectiva n.º 504069136.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520034

DISCO � BAR VELÚVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3412;
identificação de pessoa colectiva n.º 504060880.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520042

CAFÉ, SNACK-BAR, PIZARIA RIO AZUL-COPACABANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2125;
identificação de pessoa colectiva n.º 502674555.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520050

RESTAURANTE D. INÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2335;
identificação de pessoa colectiva n.º 502952440.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520069
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TRANSPORTES PERDIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2871;
identificação de pessoa colectiva n.º 503563544.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520077

CELEUMA � MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2572;
identificação de pessoa colectiva n.º 503268313.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520085

PHARMAPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3673;
identificação de pessoa colectiva n.º 504331302.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520107

1999 GÁS � COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3665;
identificação de pessoa colectiva n.º 504480428.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520115

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALMEIDA LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3529;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183907.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520123

VIDIS � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2119;
identificação de pessoa colectiva n.º 502669055.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520131

MARTINS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3207;
identificação de pessoa colectiva n.º 503858463.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520140

JOCACOR � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2526;
identificação de pessoa colectiva n.º 503125628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520158

BIL � BODIOSA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 249.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07520166
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