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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Instituto de Socorros a Náufragos

Conselho Administrativo

Anúncio

Concurso público n.º 1/00

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo do Insti-
tuto de Socorros a Náufragos, sito na Rua Direita de Caxias, 31,
Caxias, 2780-438 Paço de Arcos (telefone: 214427542; telefax:
214410390).

2 � Objecto do concurso � fornecimento de cinco embarcações
salva-vidas insufláveis, semi-rígidas, equipadas e prontas a operar,
em conformidade com o previsto no caderno de encargos e respec-
tivos anexos.

3 � Local da entrega � sede do Instituto de Socorros a Náu-
fragos, Rua Direita de Caxias, 31, Caxias, 2780-438 Paço de Ar-
cos.

4 � Prazo de entrega � de acordo como estipulado no caderno
de encargos.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

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

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

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

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

11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos rela-
tivos ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos no Insti-
tuto de Socorros a Náufragos, Rua Direita de Caxias, 31, Caxias,
2780-438 Paço de Arcos, Serviço Administrativo e Financeiro, to-
dos os dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

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

c) O custo do caderno de encargos é de 5000$, a liquidar em nu-
merário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho Ad-
ministrativo do Instituto de Socorros a Náufragos.

Programa do concurso:
12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �

Instituto de Socorros a Náufragos, sito na Rua Direita de Caxias,
31, Caxias, 2780 Paço de Arcos.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 27 de
Outubro de 2000.

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

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 30 de Outubro de 2000,
na sede do Conselho Administrativo do Instituto de Socorros a
Náufragos. Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessa-
dos, mas apenas podem intervir os concorrentes e seus representan-
tes devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores e pesos indicados:

Qualidade global � 50 %;
Preço � 50 %.

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

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

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

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias.

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República em 29 de Setembro de 2000.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., para
publicação, em 29 de Setembro de 2000.

O Secretário, Rui Jorge Crujo da Silva Fonseca, 1TEN SEL.
12-2-174

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Estabelecimento Prisional do Porto

Anúncio

Concurso público internacional n.º 1/2001, para a aquisi-
ção de géneros alimentícios para a confecção de refei-
ções para o Estabelecimento Prisional do Porto (ar-
tigo 87.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho).

1 � Entidade contratante � Estabelecimento Prisional do Porto,
sito no Apartado 2012, 4466-851 Leça do Balio (telefone:
229513020; fax: 229521619).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria o descrição do serviço ou do bem � Classificação
Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o
Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
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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 Euro-
peias, de 22 de Junho de 1998: classes 01.11, 01.12, 01.13,
01.24, 14.40, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.33,
15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.81, 15.83, 15.85, 15.86,
15.87, 15.89, 15.93, 15.96 e 15.98;

b) Quantidades a adquirir e aquisições suplementares � estima-
-se que no ano de 2001 sejam confeccionadas cerca de 1100
diárias; é possível a aquisição de quantidades suplementares
se, no decurso do ano, ocorrerem entradas de reclusos em
número superior ao valor estimado.

3 � Local da entrega dos bens � na morada indicada no n.º 1.
4 � Duração do contrato e data do respectivo início � o con-

trato vigorará durante todo o ano de 2001, tendo o fornecimento
início no dia 1 de Janeiro próximo.

5 � Indicação de profissões específicas a que esteja reservada a
prestação de serviços e respectiva fundamentação legal ou regula-
mentar � legislação em vigor aplicável à aquisição e comercializa-
ção de carnes.

6 � Exigência de indicação, pelos concorrentes, dos nomes e
habilitações profissionais dos responsáveis pela prestação de servi-
ços � os concorrentes devem indicar os técnicos ou os órgãos téc-
nicos, integrados ou não na empresa, que têm a seu cargo o contro-
lo da qualidade, bem como as habilitações literárias e profissionais
dos mesmos.

7 � Eventual admissibilidade de propostas relativas a parte dos
serviços ou bens objecto do concurso � não são admitidas propos-
tas para a aquisição de parte dos bens.

8 � Eventual proibição de apresentação de alterações de cláusu-
las do caderno de encargos, bem como de propostas variantes � a
proposta não pode ser apresentada com alterações às cláusulas do
caderno de encargos; não são permitidas propostas variantes.

9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � (Não é aplicável.)

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que to-
das as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade e que manifestem a intenção de
se associarem, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser
pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos � o pro-
grama do concurso e o caderno de encargos estão patentes na mo-
rada indicada no n.º 1, onde podem ser consultados no horário nor-
mal de expediente: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14
às 17 horas e 30 minutos.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � os
documentos podem ser solicitados até 10 dias antes do termo do
prazo de apresentação de propostas, ou seja, até ao dia 6 de No-
vembro de 2000, no endereço indicado no n.º 1.

c) Indicação do preço e condições de pagamento dos documen-
tos � o programa de cada um dos concursos e respectivo caderno
de encargos podem ser adquiridos mediante o pagamento de 2000$
cada, que inclui IVA à taxa legal de 17 %, a liquidar directamente
pelo concorrente, em numerário ou cheque, contra recibo, no acto
da sua aquisição; podem ainda ser remetidos aos interessados pelo
correio, mediante o pagamento antecipado da quantia referida e do
montante relativo a portes dos CTT.

12 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � as propostas devem ser en-
tregues ou enviadas para a morada indicada no n.º 1.

b) Hora e data limites para a entrega das propostas � as propos-
tas e os documentos referidos no programa do concurso devem ser
apresentados até às 17 horas do 52.º dia a contar da data do envio
deste anúncio para publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias e no Diário da República, 3.ª série, ou seja, do dia 16 de
Novembro 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 língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente
legalizada.

13 � Data, hora o local de abertura das propostas e pessoas que
a ela podem assistir � o acto público de abertura das propostas terá
lugar na morada indicada no n.º 1, pelas 15 horas do dia 17 de

Novembro de 2000, podendo ao mesmo assistir qualquer interessa-
do, apenas podendo intervir no mesmo os concorrentes ou as pes-
soas que para o efeito se apresentem devidamente credenciadas por
aqueles (procuração com poderes para obrigar o concorrente).

14 � Critérios de adjudicação do contrato � o critério de adjudi-
cação será unicamente o do mais baixo preço.

15 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes ficam obrigados a manter as suas
propostas até 31 de Dezembro de 2001.

16 � Prestação de caução e prazo de pagamento � para garan-
tia do exacto e pontual cumprimento das suas obrigações será exi-
gida ao adjudicatário a prestação de caução no valor de 4,5 % do
valor global da adjudicação, arredondado para o milhar de escudos
imediatamente superior, com exclusão do IVA, válida para todo o
período do contrato, ou seja, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de
2001; os fornecimentos serão facturados mensalmente, de acordo com
o definido no caderno de encargos, e os pagamentos efectuados no prazo
máximo de 60 dias após a apresentação da factura nos serviços.

17 � Os contratos a celebrar não estão abrangidos pelo Acordo
sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

18 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 25 de
Setembro de 2000.

19 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias � 25 de
Setembro de 2000.

25 de Setembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Hernâni Manuel Castro Vieira. 06-2-051 287

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural
e Ambiente

Aviso n.º 1

Concurso público internacional n.º 28/2000, para a elabo-
ração do projecto de execução das redes secundárias
de rega, drenagem e viária dos blocos de Belmonte (to-
mada 6) e de Caria (tomada T7) do Aproveitamento
Hidroagrícola da Cova da Beira.

Avisam-se todos os interessados de que foram apensos ao proces-
so de concurso indicado em epígrafe elementos adicionais
esclarecedores de alguns aspectos do mesmo.

26 de Setembro de 2000. � O Presidente, José Luís Teixeira.
03-2-41 940

Anúncio

Concurso público n.º 26/2000 � Empreitada para execução
das redes secundárias de rega, drenagem e caminhos
do bloco de Alfarelos.

1 � O concurso é realizado pelo Instituto de Hidráulica, Enge-
nharia Rural e Ambiente (IHERA), sito na Avenida de Afonso Costa,
3, 1949-002 Lisboa (telefone: 218470160; telefax: 218474551:
Internet: www.ihera.min-agricultura.pt). A consulta desta página não
substitui a necessidade do Diário da República.

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 � Aproveitamento Hidroagrícola do
Baixo Mondego, freguesias de Alfarelos e Montemor-o-Velho e con-
celhos de Montemor-o-Velho e Soure, distrito de Coimbra.

b) Designação da empreita � empreitada das redes secundárias de
rega, drenagem e caminhos do bloco de Alfarelos.

Natureza e extensão dos trabalhos:

I) Rede de rega � tubagem enterrada, constituída, em princí-
pio, por tubos de fibrocimento, de diâmetros de 250 mm a
700 mm, incluindo juntas e acessórios, com um desenvol-
vimento total de 18 575 m e 291 caixas de rega equipadas;

II) Rede de drenagem � valas a céu aberto, em número de 12
e na extensão de 18 542 m, com 10 aquedutos, 11 confluên-
cias e 8 passagens sobre drenos;
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III) Rede de caminhos � caminhos constituídos por saibro e
tout-venant, de larguras de plataforma de 5 m (principais) e
3 m (laterais), com extensões respectivas de 1343 m e
13 596 m.

Descrição, com referência ao Regulamento (CE) n.º 3696/93 �
45.21.41.20-7 e 45.23.12.30-6.

O preço base do concurso é de 423 000 000$, com exclusão do
IVA.

c) Divisão em lotes � a obra é una e indivisível.
d) A empreitada não envolve concepção.
4 � O prazo total da empreitada é de 730 dias.
A obra será realizada em duas fases, correspondendo cada uma

delas, sensivelmente, a metade da área de intervenção e para as quais
serão efectuadas consignações parciais.

Em ambos os casos o início dos trabalhos deverá ocorrer entre
Outubro e final de Janeiro de anos civis consecutivos e o prazo de
execução de cada fase será de 365 dias.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Divisão de Obras e Fiscalização (6.º andar
da morada referida no n.º 1) da Direcção de Serviços de Gestão de
Projectos e Obras, todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14
horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

A aquisição do processo pode ser feita até dois terços do prazo
para apresentação de propostas, contado a partir do dia seguinte ao
da publicação no Diário da República.

O processo será adquirido no Núcleo de Expediente e Arquivo (2.º
andar da morada indicada no n.º 1).

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento,
em dinheiro ou cheque traçado, de 93 600$, passado em nome do
Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente, valor que já
inclui IVA à taxa de 17 %.

O IHERA não faz reservas de processos sem pagamento prévio.
6 � a) As propostas terão de dar entrada nos serviços até às

16 horas do dia 15 de Novembro de 2000.
b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no Instituto

de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente, Avenida de Afonso
Costa, 3, 2.º, 1949-002 Lisboa.

c) As propostas e os documentos que as instruem, bem como os
documentos de habilitação dos concorrentes, serão obrigatoriamen-
te redigidos em língua portuguesa. Porém, quando pela sua própria
natureza ou origem estiverem redigidos noutra língua, deve o con-
corrente 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) Podem intervir no acto público do concurso todos os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) A abertura das propostas terá lugar às 10 horas do dia 16 de
Novembro de 2000, no Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e
Ambiente, Avenida de Afonso Costa, 3, 4.º, 1949-002 Lisboa.

8 � Será exigida a prestação de caução de montante correspon-
dente a 5 % do valor total da adjudicação, podendo esta vir a ser
dispensada nos termos e situações previstas nos n.os 3 e 4 do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Em cada um
dos pagamentos parciais será deduzida a percentagem de 5 % para
garantia do contrato, em reforço da caução prestada, aplicando-se o
n.º 4 do artigo 211.º do Decreto-Lei n.º 59/99, caso o requeira o
adjudicatário.

Prazo da garantia (caução e seu reforço) � cinco anos.
9 � A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b)

do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os encargos com esta empreitada serão suportados através de

verbas provenientes do Programa AGRO.
Os pagamentos serão por medição mensal, nos termos previstos

nos artigos 202.º a 208.º do diploma atrás referido. O prazo de pa-
gamento é de 44 dias, nos termos do artigo 212.º do mesmo diplo-
ma.

10 � Os agrupamentos de empresas concorrentes podem optar,
em caso de adjudicação, pela modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, ou em agrupamento comple-
mentar de empresas (ACE).

11 � Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado de
classificação de empreiteiros de obras públicas (Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto) que contenha as autorizações a seguir
indicadas:

a) Certificado � da 4.ª categoria (obras hidráulicas) a 1.ª sub-
categoria (obras fluviais e canais) e classe correspondente
ao valor da proposta; da 1.ª (pavimentos flexíveis), 4.ª (pa-

vimentos com solos e materiais granulares) e 10.ª subcate-
gorias (adução e abastecimento de água) da 3.ª categoria (vias
de comunicação, obras de urbanização e outras infra-estrutu-
ras), e 9.ª subcategoria (drenagens) da 6.ª categoria (outros
trabalhos) e classes correspondentes ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitem, e que serão indicados em
documento anexo à proposta;

b) Caso o concorrente não possua os documentos supra-referidos
em razão da sua nacionalidade, deverá apresentar certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, ou
ainda certificado de inscrição no registo, nos termos do n.º 1
do artigo 68.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º, ambos
de Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) A capacidade financeira e económica de cada concorrente é
comprovada pelos valores dos rácios adoptados, que, atra-
vés dos intervalos de variação referidos no quadro seguinte,
correspondem, numa escala de 0 a 10, a diferentes níveis de
qualificação.

Tendo em conta os níveis de qualificação obtidos em cada um
dos referidos rácios, são excluídos os concorrentes cujo nível
médio de qualificação seja menor ou igual a 4, por se considerar
que não reúnem as condições mínimas para serem admitidos a
concurso.

Em caso de agrupamentos de empresas, aplica-se o disposto no
n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o qual
estabelece que todas as empresas do agrupamento devem satisfazer
as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas.

N í v e l

R á c i o s Intervalo de variação d e

qualificação

Autonomia financeira (AF) ................. AF < 0 0
0 < AF < 0,10 2

AF =
 Capital próprio 0,10 < AF < 0,20 4

Activo total 0,20 < AF < 0,30 6
0,30 < AF < 0,40 8

AF > 0,40 10

Liquidez reduzida (LR) .......................... LR < 0 0
0 < LR < 0,50 2

LR =
 Créditos + disponibilidades 0,50 < LR < 0,75 4

Passivo curto prazo 0,75 < LR < 1,00 6
1,00 < LR < 1,25 8

LR > 1,25 10

Grau de cobertura do imobilizado (CI) CI < 0 0
0 < CI < 0,50 2

CL =
 Capital próprio + passivo m/l prazo 0,50 < CI < 1,00 4

Imobilizado líquido 1,00 < CI < 1,50 6
1,50 < CI < 2,00 8

CI > 2,00 10

Solvibilidade (S) ..................................... S < 0 0
0 < S < 0,50 2

S =
 Capital próprio 0,50 < S < 0,75 4

Passivo total 0,75 < S < 1,00 6
1,00 < S < 1,25 8

S > 1,25 10

Rendibilidade líquida da vendas (RV) RV < 0 % 0
0 % < RV < 0,5 % 2

RV =
 Resultado líquido 

× 100
0,5 % < RV < 1,0 % 4

Vendas líquidas 1,0 % < RV < 2,0 % 6
2,0 % < RV < 3,0 % 8

RV > 3,0 % 10

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias a contar do
acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes critérios:

1.º Preço (70 %);
2.º Valia técnica da proposta (30 %),

aplicados de acordo com o ponto 19 do programa de concurso.
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14 � É permitida a apresentação de propostas variantes ao pro-
jecto, nos termos do n.º 10 do programa de concurso, conjugado com
os artigos 20.º e 78.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
para a rede de rega, quanto ao tipo de tubagem, desde que apresente
uma caracterização similar quanto a pressões, propriedades físicas,
químicas, hidráulicas e mecânicas, assim como o de comprovar uma
fácil aderência ao betão.

Propostas condicionadas não se aceitam.
15 � Outras informações � o programa de concurso e o cader-

no de encargos, face ao disposto no n.º 3 do artigo 277.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foram transitoriamente adaptados
ao regime aprovado por este diploma.

16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

26 de Outubro de 2000. � O Presidente, José Luís Teixeira.
03-2-41 941

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital Conde de São Bento � Santo Tirso

Anúncio

Concurso público n.º 3/2001, para fornecimento
de serviços de tratamento de roupas

De harmonia com o determinado pelo artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, e nos termos do anexo VII do mesmo
diploma, torna-se público que se encontra aberto o seguinte con-
curso:

1 � Entidade adjudicante � Hospital Conde de São Bento �
Santo Tirso, sito no Largo de Domingos Moreira, 4780-371 Santo
Tirso (telefones: 252830704 e 252830705; telefax: 252858018).

2 � a) Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conforme alínea b).

b) Categoria do serviço ou do bem � serviços de tratamento de
roupa, conforme quantidades previstas nas cláusulas especiais do
caderno de encargos. Regulamento (CEE) n.º 3696/93, Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de
1993, categoria 93.01.1, 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. POCss código 622363.

c) Quantidades � as previstas no caderno de encargos, podendo
haver lugar à aquisição de adicionais em casos justificados, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e no período de
vigência do contrato.

d) O Hospital Conde de São Bento � Santo Tirso reserva-se o
direito de recurso à faculdade prevista no artigo 86.º, n.º 1, alínea g),
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio subsequente à
celebração do contrato inicial.

e) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de serviços.
3 � Local de prestação dos serviços � Hospital Conde de São

Bento � Santo Tirso, sito na morada indicada no n.º 1.
4 � Duração do contrato � o contrato vigorará desde a sua as-

sinatura ou, quando exigível, desde a data do visto do Tribunal de
Contas até 31 de Dezembro de 2001.

5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � Não são admitidas propostas parciais.
8 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de encar-

gos. Não são admitidas propostas variantes.
9 � Os elementos necessários à apreciação da capacidade profis-

sional, técnica e financeira são os constantes do programa do con-
curso.

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

11 � a) O programa e o caderno de encargos do concurso estão
patentes no Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicada
no n.º 1, onde podem ser consultados ou adquiridos todos os dias
úteis, entre as 9 e as 12 horas e as 14 e as 17 horas.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � até
ao último dia do prazo para entrega das propostas, devendo o pedi-

do de envio dos documentos ser feito até cinco dias úteis antes do
termo do prazo para entrega das propostas.

c) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante o
pagamento de 5000$ (com IVA incluído), em numerário ou cheque,
por guia, na tesouraria dos Serviços Financeiros, sita na morada
indicada no n.º 1.

12 � a) As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas,
por carta registada com aviso de recepção, para o Serviço de Apro-
visionamento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis, en-
tre as 9 e as 12 horas e as 14 e as 17 horas.

b) As propostas deverão obrigatoriamente ser entregues até às
17 horas do 15.º dia a partir da data de envio do anúncio para pu-
blicação.

c) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

13 � a) O acto público de abertura das propostas terá lugar no
dia útil imediato à data limite para a apresentação das propostas,
pelas 14 horas, na sala de reuniões do Hospital Conde de São Ben-
to � Santo Tirso, sito na morada indicada no n.º 1.

b) Podem assistir ao acto público quaisquer interessados, apenas
podendo intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente
credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores, por ordem decrescente da sua importância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Capacidade técnica e financeira.

15 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias.
16 � Prestação da caução e prazo de pagamento:

a) Caução � não é exigida a prestação de caução;
b) Pagamento � o pagamento será efectuado no prazo de

90 dias após a recepção das respectivas facturas.

17 � O presente concurso não foi objecto de anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo

sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE,
do Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de
1994.

19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 26 de Setembro de 2000.

20 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 26 de
Setembro de 2000.

26 de Setembro de 2000. � O Administrador-Delegado, Carlos
Alberto Couto da Silva. 06-2-051 286

Hospital Distrital de Pombal

Aviso

Concurso público n.º 1/2001, para fornecimento de medi-
camentos e outros produtos farmacêuticos ao Hospi-
tal Distrital de Pombal (artigo 87.º, n.º 1).

Avisam-se os interessados de que se encontra aberto concurso pú-
blico para o fornecimento de medicamentos e outros produtos far-
macêuticos ao Hospital Distrital de Pombal, com base no Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

1 � Entidade adjudicante � Hospital Distrital de Pombal, Ave-
nida dos Heróis do Ultramar, apartado 40, 3101-901 Pombal CX
(telefone: 236210020; fax: 236210021).

2 � Objecto do concurso:

a) Fornecimento de medicamentos e outros produtos farma-
cêuticos ao Hospital Distrital de Pombal;

b) As quantidades postas a concurso constam ordenadamente
do anexo II do respectivo caderno de encargos;

c) O contrato de prestação sucessiva vigorará durante todo o
ano de 2001, com possibilidade de renovação por mais dois
anos por ajuste directo, nos termos da alínea g) do n.º 1 do
artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

d) (Não aplicável.)
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3 � O local da prestação do fornecimento é no Hospital Distri-
tal de Pombal, concretamente nos Serviços Farmacêuticos.

4 � O contrato a celebrar terá início no dia 1 de Janeiro de
2001 e termina no dia 31 de Dezembro do mesmo ano.

5 � (Não aplicável.)
6 � Os concorrentes deverão indicar o nome e habilitações pro-

fissionais dos responsáveis pela prestação de serviços.
7 � Admitem-se propostas globais e propostas parciais.
8 � Não são aceites propostas variantes ou com condições di-

vergentes das exigidas do caderno de encargos.
9 � (Não aplicável.)
10 � (Não aplicável.)
11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos po-

dem ser pedidos no Serviço de Aprovisionamento do Hospital Dis-
trital de Pombal, nos dias úteis e no horário normal de expediente
(das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas
e 30 minutos), cujo endereço é o constante do n.º 1, directamente,
por correio ou via fax.

b) A data limite para apresentação do pedido dos documentos é
o 20.º dia, ou seja, 16 de Outubro de 2000, após a data do envio
do presente anúncio para publicação no Diário da República, 3.ª sé-
rie.

c) O custo de cada caderno de encargos é de 5000$, a que acres-
cem as despesas de envio (620$), pagável por numerário, cheque
ou vale.

12 � a) As propostas devem ser dirigidas ao Serviço de Apro-
visionamento do Hospital Distrital de Pombal.

b) A data limite para apresentação das propostas coincide com
o 25.º dia após a data do envio do presente anúncio para o Diário
da República, 3.ª série, ou seja, até às 17 horas do dia 20 de Ou-
tubro de 2000.

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão obri-
gatoriamente redigidos em língua portuguesa.

13 � As propostas serão abertas no dia 23 de Outubro de 2000
[1.º dia útil imediato ao indicado no n.º 12, alínea b)], pelas 15 ho-
ras, no Serviço de Aprovisionamento do Hospital Distrital de
Pombal.

Qualquer interessado pode assistir ao acto público, mas só nele
podem intervir os concorrentes e seus representantes, devidamen-
te credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguin-
tes factores:

a) Observância dos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 2.º das cláusulas
especiais;

b) Observância das exigências discriminadas no artigo 7.º (em-
balagens) das cláusulas especiais;

c) Apresentação mais adequada à manipulação, administração,
armazenagem e conservação;

d) Preço;
e) Prazo de entrega.

15 � As propostas terão um prazo de validade de 60 dias a contar
da data da sua abertura.

16 � a) O adjudicatário prestará uma caução correspondente a
5 % do valor da adjudicação, em qualquer das modalidades previs-
tas na lei.

b) O Hospital Distrital de Pombal reserva-se o direito de não
adjudicar, com base no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)
19 � O presente aviso foi enviado para publicação na 3.ª série

do Diário da República no dia 22 de Setembro de 2000.
20 � O presente aviso foi recebido na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A., no dia 25 de Setembro de 2000.

22 de Setembro de 2000. � O Administrador-Delegado, Licínio
Oliveira de Carvalho. 5-2-22 698

Aviso

Concurso público n.º 2/2001, para fornecimento de ma-
terial de consumo clínico ao Hospital Distrital de Pom-
bal (artigo 87.º, n.º 1).

Avisam-se os interessados de que se encontra aberto concurso
público para o fornecimento de material de consumo clínico ao
Hospital Distrital de Pombal, com base no Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.

1 � Entidade adjudicante � Hospital Distrital de Pombal, Ave-
nida dos Heróis do Ultramar, apartado 40, 3101-901 Pombal CX
(telefone: 236210020; fax: 236210021).

2 � Objecto do concurso:

a) Fornecimento de medicamentos e outros produtos farma-
cêuticos ao Hospital Distrital de Pombal, nomeadamente
material de penso e compressas, produtos de drenagem, pro-
dutos de anestesia, produtos irrecuperáveis, médico-
-cirúrgicos, produtos de higiene e protecção e produtos de
empacotamento de material esterilizado;

b) As quantidades postas a concurso constam ordenadamente
do anexo II do respectivo caderno de encargos;

c) O contrato de prestação sucessiva vigorará durante todo o
ano de 2001, com possibilidade de renovação por mais dois
anos por ajuste directo, nos termos da alínea g) do n.º 1 do
artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

d) (Não aplicável.)

3 � O local da prestação do fornecimento é no Hospital Distri-
tal de Pombal, concretamente nos Serviços de Aprovisionamento.

4 � O contrato a celebrar terá início no dia 1 de Janeiro de
2001 e termina no dia 31 de Dezembro do mesmo ano.

5 � (Não aplicável.)
6 � Os concorrentes deverão indicar o nome e habilitações pro-

fissionais dos responsáveis pela prestação de serviços.
7 � Admitem-se propostas globais e propostas parciais.
8 � Não são aceites propostas variantes ou com condições di-

vergentes das exigidas do caderno de encargos.
9 � (Não aplicável.)
10 � (Não aplicável.)
11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos po-

dem ser pedidos no Serviço de Aprovisionamento do Hospital Dis-
trital de Pombal, nos dias úteis e no horário normal de expediente
(das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas
e 30 minutos), cujo endereço é o constante no n.º 1, directamen-
te, por correio ou via fax.

b) A data limite para apresentação do pedido dos documentos é
o 20.º dia, ou seja, 16 de Outubro de 2000, após a data do envio
do presente anúncio para publicação no Diário da República, 3.ª sé-
rie.

c) O custo de cada caderno de encargos é de 5000$, a que acres-
cem as despesas de envio (620$), pagável por numerário, cheque
ou vale.

12 � a) As propostas devem ser dirigidas ao Serviço de Apro-
visionamento do Hospital Distrital de Pombal.

b) A data limite para apresentação das propostas coincide com
o 25.º dia após a data do envio do presente anúncio para o Diário
da República, 3.ª série, ou seja, até às 17 horas do dia 20 de Ou-
tubro de 2000.

c) A propostas e os documentos que as acompanham serão obri-
gatoriamente redigidos em língua portuguesa.

13 � As propostas serão abertas no dia 23 de Outubro de 2000
[1.º dia útil imediato ao indicado no n.º 12, alínea b)], pelas 10 ho-
ras, no Serviço de Aprovisionamento do Hospital Distrital de
Pombal.

Qualquer interessado pode assistir ao acto público, mas só nele
podem intervir os concorrentes e seus representantes, devidamen-
te credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguin-
tes factores:

a) Preço;
b) Qualidade dos bens a fornecer;
c) Condições de pagamento;
d) Garantias de cumprimento do contrato.

15 � As propostas terão um prazo de validade de 60 dias a contar
da data da sua abertura.

16 � a) O adjudicatário prestará uma caução correspondente a
5 % do valor da adjudicação em qualquer das modalidades previstas
na lei.

b) O Hospital Distrital de Pombal reserva-se o direito de não
adjudicar, com base no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)
19 � O presente aviso foi enviado para publicação na 3.ª série

do Diário da República no dia 22 de Setembro de 2000.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 235 � 11 de Outubro de 200021 570

20 � O presente aviso foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., no dia 25 de Setembro de 2000.

22 de Setembro de 2000. � O Administrador-Delegado, Licínio
Oliveira de Carvalho. 5-2-22 699

Hospital de Santo André � Leiria

Anúncio

Concurso público internacional n.º 2/2001, com base no
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para fornecimen-
to de serviços de manutenção e assistência técnica das
instalações e equipamento eléctrico e assegurar o fun-
cionamento do CCGE.

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santo André � Leiria,
sito na Rua das Olhalvas, 2410-197 Leiria (telefone: 244817010;
fax: 244812228).

2 � O concurso tem como objecto o fornecimento de serviços
de manutenção e assistência técnica das instalações e equipamento
eléctrico e assegurar o funcionamento do CCGE.

A classificação estatística do bem a fornecer corresponde à sub-
categoria 31.62.92 da categoria 31.62.9 do Regulamento (CEE)
n.º 1232/98.

3 � Local de prestação � morada indicada no n.º 1.
4 � Prazo de execução � o contrato a celebrar será válido para

o ano de 2001, e após cumpridas as formalidade legais.
5 � Não são admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas propostas com condições divergentes das

do programa de concurso e caderno de encargos.
7 � Pedido de documentos:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos estarão
patentes e poderão ser consultados gratuitamente ou adqui-
ridos na Repartição de Aprovisionamento, no endereço in-
dicado no n.º 1, em qualquer dia útil, até ao dia e hora de
abertura do acto público do concurso, das 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 17 horas;

b) O pedido de cópias do processo do concurso pode ser solici-
tado, em tempo útil, directamente, por correio ou por tele-
cópia, contra o pagamento de 15 000$;

c) O pagamento pode ser feito em numerário, cheque ou vale
de correio à ordem do Hospital de Santo André � Leiria.

8 � A proposta, redigida em língua portuguesa, deverá ser entre-
gue ou enviada à Repartição de Aprovisionamento do Hospital de
Santo André � Leiria, Rua das Olhalvas, 2410-197 Leiria, de acor-
do com o programa de concurso, e até às 17 horas do dia 16 de
Novembro de 2000.

O acto público do concurso realizar-se-á na morada indicada no
n.º 1 e terá lugar às 10 horas do dia 17 de Novembro de 2000; poderá
assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os con-
correntes e seus representantes, desde que devidamente credencia-
dos.

9 � Critérios de adjudicação do contrato e sua ordenação � a
adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajosa,
tendo em conta, por ordem decrescente de importância, os factores
preço e qualidade do programa de manutenção proposto (plano de
manutenção/intervenções).

10 � Prazo de validade da proposta � 60 dias contados da
data limite para a sua entrega, considerando-se prorrogado por
iguais períodos para os concorrentes que nada requererem em
contrário

11 � Caução � ao concorrente a quem for feita a adjudicação
poderá ser exigida uma caução no valor máximo de 5 % do valor
total do fornecimento.

12 � O pagamento efectuar-se-á a 180 dias, podendo os concor-
rentes apresentar alternativas de preços ou descontos para outros
prazos, que serão ou não aceites.

13 � Admite-se a possibilidade de o Hospital de Santo André �
Leiria usar da faculdade prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

14 � Data do envio do anúncio para o Diário da República e
para o Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 22 de Setem-
bro de 2000.

15 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias � 26 de Setembro de 2000.

O Administrador-Delegado, João Carlos Alves Dinis do Carmo.
10-2-119 355

Hospital de São Pedro � Vila Real

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público internacional n.º 33/2001,
para fornecimento de reagentes para imunologia vírica

1 � Entidade adjudicante � Hospital de São Pedro � Vila Real,
Avenida da Noruega, 5000 Vila Real (telefone: 259300500; fax:
259300507).

2 � Objecto do concurso � fornecimento de reagentes para
imunologia vírica.

3 � Categoria dos bens, com referência à Classificação Estatísti-
ca de Produtos por Actividade, a que se refere 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 Conse-
lho, de 15 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, de 22 de Junho de 1998.

4 � Local do fornecimento � Hospital de São Pedro � Vila
Real.

5 � Os cadernos de encargos estão patentes, para consulta pú-
blica, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, no Serviço de Apro-
visionamento, sito no mencionado no n.º 1.

5.1 � O caderno de encargos poderá ser levantado no Serviço de
Aprovisionamento, todos os dias úteis, mediante o pagamento pré-
vio de 3000$, mais IVA à taxa em vigor, nos Serviços Financeiros
deste Serviço.

6 � As propostas deverão ser entregues no Serviço de Aprovisi-
onamento ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de re-
cepção, para o Hospital de São Pedro � Vila Real, até às 17 horas
do dia 20 de Novembro de 2000.

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

8 � a) O acto público da abertura das propostas terá lugar às 14
horas do dia 21 de Novembro de 2000.

b) No acto público da abertura das propostas podem intervir to-
das as pessoas que para o efeito estejam devidamente credenciadas.

9 � Aceitam-se propostas globais ou parciais.
10 � Prazo de entrega dos bens � fornecimento contínuo du-

rante o ano de 2001.
11 � O pagamento efectuar-se-á a 90 dias.
12 � Os concorrentes deverão manter as propostas válidas por

90 dias a contar da data do acto público
13 � O critério da adjudicação é o da proposta economicamente

mais vantajosa, determinada pela ponderação dos seguintes facto-
res, apresentados por ordem decrescente de grandeza:

Qualidade (aferida e adequada às condições existentes no Servi-
ço de Hematologia) = 50 %;

Preço = 45 %;
Prazo de entrega = 5 %.

14 � Este anúncio foi enviado para publicação no suplemento
do Jornal Oficial das Comunidades Europeias e na 3.ª série do
Diário da República em 26 de Setembro de 2000.

15 � Este anúncio foi recepcionado, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 27 de Setembro
de 2000.

26 de Setembro de 2000 � A Chefe da Repartição de Aprovisio-
namento, Emília Maria Gomes de Oliveira. 10-2-119 360

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Centro Nacional de Informação Geográfica

Anúncio

Concurso público n.º 1/CNIG/2000, para concessão de ex-
ploração de publicidade no site da Internet que dá aces-
so a ortofotografias digitais de Portugal.

1 � Entidade contratante � Centro Nacional de Informação
Geográfica, sito no TagusPark, Núcleo Central, sala 301, 2780-920
Porto Salvo, Oeiras (telefone: 214219800; fax: 214219856).
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2 � Objecto do concurso � cessão da exploração de publicidade
no site da Internet que dá acesso às ortofotografias digitais de Por-
tugal, produzidas por diversas entidades e coordenado pelo Centro
Nacional de Informação Geográfica, pelo período de um ano, con-
tado a partir da data da celebração do contrato, renovável nos ter-
mos referidos no caderno de encargos, o qual se regerá, com as
necessárias adaptações, pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � Ao concurso poderão apresentar-se quaisquer entidades que
desenvolvam actividades relacionadas com a oferta de serviços de
informática que envolvam a gestão de publicidade na Internet.

4 � Processo do concurso:

a) O programa do concurso e o caderno de encargos estão
patentes e podem ser adquiridos no Centro Nacional de In-
formação Geográfica, sito no TagusPark, Núcleo Central, sala
301, Porto Salvo, Oeiras, das 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, todos os dias
úteis, até ao dia e hora da realização do acto público do
concurso;

b) A documentação referida na alínea anterior poderá ser soli-
citada para expedição até final do segundo terço do prazo
fixado para a apresentação das propostas;

c) O custo de cada exemplar do processo do concurso é de
2000$, ou 9,98 euros, acrescido de IVA à taxa legal, a liqui-
dar em dinheiro ou cheque no acto de aquisição, debitando-
-se custos de expedição no caso de envio pelo correio.

5 � As propostas deverão ser dirigidas ao Centro Nacional de
Informação Geográfica, sito no TagusPark, Núcleo Central, sala 301,
Porto Salvo, 2780-920 Oeiras.

6 � Data limite da apresentação das propostas � 45 dias após a
publicação do anúncio no Diário da República, 3.ª série (até às 17
horas e 30 minutos).

7 � As propostas e os documentos que as instruem devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, no caso de o não serem, serão
acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

8 � Não são admitidas propostas variantes ou com alteração de
cláusulas do caderno de encargos.

9 � A sessão de abertura de propostas decorrerá no TagusPark,
Núcleo Central, sala 301, Porto Salvo, Oeiras, pelas 12 horas do 1.º
dia útil seguinte à data limite da apresentação de propostas, poden-
do a ela assistir os concorrentes ou os seus representantes e intervir
os devidamente credenciados.

10 � O prazo mínimo durante o qual os concorrentes são obriga-
dos a manter as propostas é de 60 dias a contar da data da sessão de
abertura das propostas.

11 � O critério de adjudicação é exclusivamente o do mais alto
preço por cada impressão de publicidade, nos termos descritos nos
n.os 9.6 e 9.7 do caderno de encargos.

12 � Outras informações � os esclarecimentos necessários à boa
compreensão e interpretação dos elementos patenteados devem ser
solicitados, por escrito, no primeiro terço do prazo fixado para
apresentação dos propostas.

13 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 27 de Setembro de 2000.

14 � Recebido, para publicação, na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., em 28 de Setembro de 2000.

27 de Setembro de 2000. � O Presidente, Rui Manuel Gonçal-
ves Henriques. 01-2-16 274

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Instituto Superior Técnico

Anúncio

Concurso público n.º 4/00/GCO/IST, para execução do pro-
jecto da residência de estudantes do Instituto Superi-
or Técnico no Tagus Park.

1 � Serviço que adjudica o fornecimento � Instituto Superior
Técnico, Avenida de Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa (telefone:
218417226; fax: 218417225).

Entidade junto da qual pode ser obtido o processo de concurso �
Gabinete Coordenador de Obras do Instituto Superior Técnico, Ave-
nida de Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa (telefone: 218417226; fax:
218417225).

2 � O objecto do concurso é a selecção da melhor solução de
projecto para a residência de estudantes do Instituto Superior Téc-
nico no Tagus Park, com uma capacidade de 200 camas.

3 � O concurso é público, ao abrigo do n.º 1 do artigo 165.º e da
alínea a) do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 179/99, de 8 de Junho.

3 � As propostas serão entregues até às 17 horas do 45.º dia a
contar da data de publicação do anúncio no Diário da República,
no Gabinete Coordenador de Obras do Instituto Superior Técnico,
Avenida de Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa.

4 � Serão admitidas a concurso equipas coordenadas por arqui-
tectos inscritos na Ordem dos Arquitectos. Todos os membros da
equipa projectista, constituída por arquitectos e engenheiros respon-
sáveis pelas diferentes especialidades, deverão fazer prova da inscri-
ção na respectiva associação profissional (Ordem dos Arquitectos e
Ordem dos Engenheiros).

5 � Os critérios de apreciação dos trabalhos são os seguintes:

a) Qualidade urbanística e arquitectónica da solução proposta,
tendo em consideração os seguintes aspectos:

Cumprimento do programa preliminar;
Criatividade e funcionalidade da solução apresentada;
Adequação ao local e integração no conjunto do Tagus

Park;

b) Economia de solução no que respeita à construção, explora-
ção e manutenção.

6 � As deliberações do júri sobre a hierarquização ou sobre a
qualificação como inaceitáveis dos projectos têm carácter vincula-
tivo.

7 � Serão atribuídos os seguintes prémios:

1.º classificado � 3 000 000$;
2.º classificado � 1 000 000$;
3.º classificado � 1 000 000$;
4.º classificado � 500 000$;
5.º classificado � 500 000$.

8 � Na sequência do concurso, o Instituto Superior Técnico
reserva-se o direito de proceder ou não à celebração do contrato.

9 � a) O processo de concurso encontra-se patente, desde o dia
de envio para publicação no Diário da República do presente anún-
cio até ao dia e hora do acto público do concurso, no Gabinete
Coordenador de Obras do Instituto Superior Técnico, com o ende-
reço indicado no n.º 1, onde poderá ser consultado durante as horas
normais de expediente.

b) As cópias do processo de concurso deverão ser solicitadas ao
Gabinete Coordenador de Obras do Instituto Superior Técnico, com
o endereço indicado no n.º 1, através de requerimento, cuja minuta
consta do programa de concurso, até ao 2.º dia útil anterior ao da
entrega das propostas.

c) O preço do processo de concurso é de 25 000$, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor.

10 � O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do 1.º
dia útil seguinte ao da entrega das propostas, na sala de reuniões do
conselho directivo do Instituto Superior Técnico.

11 � O anúncio referente a este fornecimento de bens foi envi-
ado para publicação no Diário da República em 27 de Setembro de
2000.

27 de Setembro de 2000. � O Presidente, Diamantino F. G.
Durão. 4-2-15 171

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Anúncio

Concurso público n.º 2/CD-GPGO/2000-ISEL, para remode-
lação e beneficiação das instalações sanitárias dos edi-
fícios 1 e 2 do Instituto Superior de Engenharia de Lis-
boa.

1 � Dono da obra � ISEL � Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa, sito na Rua do Conselheiro Emídio Navarro, 1, 1949-
-014 Lisboa (telefone: 218317058; fax: 218317001).
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2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � instalações sanitárias dos edifícios 1
e 2 do ISEL � Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos traba-
lhos � empreitada de remodelação e beneficiação das instalações
sanitárias dos edifícios 1 e 2 do ISEL � Instituto Superior de En-
genharia de Lisboa, com as características e nas quantidades indi-
cadas no programa de concurso e no respectivo caderno de encar-
gos. Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, o objecto deste con-
curso respeita à secção F, divisão 45, grupo 45.1, classe 45.11;
grupo 45.2, classes 45.21 e 45.25; grupo 45.3, classes 45.31,
45.33 e 45.34; grupo 45.4, classes 45.41, 45.42, 45.43, 45.44
e 45.45. O preço base do concurso é 28 000 000$ (139 663,41
euros).

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo de execução da obra é três meses, reportado à data

de adjudicação.
5 � a) O processo do concurso encontra-se patente no Gabi-

nete de Planeamento e Gestão de Obras do conselho directivo
do ISEL � Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, sito na
Rua do Conselheiro Emídio Navarro, 1, 1949-014 Lisboa, onde
pode ser examinado e solicitado, das 10 às 12 horas e das 14 às
16 horas.

b) Pode ser consultado e solicitadas cópias do processo de con-
curso no Gabinete acima indicado, a partir da data de publicação
deste anúncio no Diário da República, 3.ª série, e até ao fim do
segundo terço do prazo fixado para o concurso.

As cópias do processo de concurso serão fornecidas nos seis dias
subsequentes à recepção do pedido escrito.

No caso da aquisição do caderno de encargos, poderão os inte-
ressados solicitar uma visita às instalações, a marcar com, pelo
menos, quatro dias de antecedência.

c) O custo, a pagar na tesouraria, em dinheiro ou em cheque
passado ao ISEL � Instituto Superior de Engenharia de Lisboa no
acto de pedido da cópia do processo, é de 20 000$ (IVA incluído).

6 � a) A entrada das propostas será feita no secretariado do
conselho directivo do ISEL � Instituto Superior de Engenharia de
Lisboa, sito na Rua do Conselheiro Emídio Navarro, 1, 1949-014
Lisboa.

b) As propostas devem ser entregues, contra recibo, ou enviadas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção. Se o envio da
proposta for feito pelo correio, o concorrente será o único res-
ponsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo
apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos do-
cumentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.

c) As propostas terão de dar entrada no secretariado do con-
selho directivo do ISEL � Instituto Superior de Engenharia de
Lisboa até às 16 horas do 30.º dia contado a partir do dia se-
guinte à publicação deste anúncio no Diário da República,
3.ª série, de acordo com o artigo 83.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

d) Os documentos de habilitação dos concorrentes e da proposta
deverão ser redigidos em língua portuguesa.

7 � a) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, ape-
nas podendo nele intervir os representantes das firmas concorren-
tes, devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil seguinte
ao último dia de entrega das propostas, às 10 horas e 30 minutos,
nas instalações do conselho directivo do ISEL � Instituto Superi-
or de Engenharia de Lisboa, sito na Rua do Conselheiro Emídio
Navarro, 1, 1949-014 Lisboa.

8 � A caução exigida, em caso de adjudicação, será de valor cor-
respondente a 5 % do preço total do respectivo contrato, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

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

10 � Qualquer agrupamento de empresas associar-se-á obriga-
toriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de uma
única entidade jurídica, de acordo com o artigo 57.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11 � a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emiti-
do pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do

Imobiliário, que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões): todas as
subcategorias da 1.ª categoria e as 1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª
categoria e da classe correspondente ao valor da sua proposta.

b) (Não aplicável.)
c) Quando o valor da empreitada for igual ou superior ao limiar

estabelecido nas directivas comunitárias relativas à coordenação dos
processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas, os con-
correntes cuja sede se situe noutro Estado membro da Comunidade
Europeia e que não possuam certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas contendo as autorizações da natureza indicada
no anúncio e no programa de concurso e na classe correspondente
ao valor da proposta poderão concorrer fazendo prova da sua ins-
crição como empreiteiros no país de estabelecimento, com equiva-
lência à inscrição e classificação portuguesas exigidas no concurso,
ou, se aquela inscrição não existir ou não tiver a equivalência men-
cionada, comprovando documentalmente a sua idoneidade, experi-
ência e capacidade técnica e económica para a execução de traba-
lhos daquela natureza.

12 � As propostas são válidas por 66 dias, de acordo com o ar-
tigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � A adjudicação da empreitada será feita através do critério
do preço mais baixo.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas com variantes.
15 � Não é permitida a apresentação de propostas condicio-

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

República � o anúncio foi enviado à Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação na 3.ª série do Diário da República,
em 27 de Setembro de 2000.

27 de Setembro de 2000 � O Presidente do Conselho Directivo,
Luís Manuel Vicente Ferreira Simões. 01-2-16 273

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA COVA DA BEIRA

Anúncio

1 � Concurso público realizado pela Associação de Municípios
da Cova da Beira, sita na Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
62, 1.º, 6200-076 Covilhã (telefone: 275323116; fax: 275327424;
e-mail: amcb@amcb.pt).

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 � concelho de Meda.
b) Designação da empreitada � selagem e recuperação ambiental

da lixeira de Meda.
c) Natureza dos trabalhos e características gerais da obra � mo-

vimento de terras, drenagem, impermeabilização, arruamentos e
vedação e arranjo paisagístico.

d) O preço base do concurso é de 93 500 000$, com exclusão do
IVA.

4 � O prazo de execução da obra é, no máximo, de 150 dias.
5 � a) O projecto, o caderno de encargos, o programa de con-

curso e demais documentos complementares podem ser examinados
no edifício sede da Associação de Municípios da Cova da Beira, na
morada indicada no n.º 1, nas horas normais de expediente, até ao
dia e hora do acto público do concurso.

Podem ser solicitadas cópias dos elementos referidos no n.º 5,
alínea a), a partir do 1.º dia da publicação deste anúncio no Diário
da República, desde que solicitados por escrito, para as referidas
moradas, dentro do primeiro terço do prazo fixado para a apresen-
tação das propostas.

b) O custo da totalidade dos elementos referidos n.º 5, alínea a),
é de 30 000$, que poderá ser pago em dinheiro ou cheque à ordem
da Associação de Municípios da Cova da Beira.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste anún-
cio no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Associação
de Município, sita na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 62,
1.º, 6200-076 Covilhã.
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c) As propostas e os documentos devem ser redigidos em língua
portuguesa.

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

b) O acto público realizar-se-á na sede da Associação de Municí-
pios da Cova da Beira, pelas 10 horas e 30 minutos do 1.º dia útil
posterior à data para a entrega das propostas.

8 � Não é exigido qualquer depósito provisório.
9 � Tipo de empreitada, nos termos do n.º 8 do Decreto-Lei

n.º 59/99, de 2 de Março � a presente empreitada é por série de
preços. É financiada pelos fundos comunitários (III QCA) e por re-
ceitas próprias e os pagamentos são feitos mensalmente, de acordo
com os autos de medição.

10 � A este concurso podem concorrer empreiteiros em nome
individual ou empresas ou grupos de empresas que declarem a in-
tenção de se constituírem juridicamente em consórcio, em regime
de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do con-
trato.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e for-
malidades de avaliação � os concorrentes têm de apresentar certi-
ficado, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, contendo as autorizações de natureza
necessária para a realização da obra abaixo indicadas:

a) 2.ª subcategoria da 6.ª categoria e da classe correspondente
ao valor total da proposta;

b) 9.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª categoria e da classe corres-
pondente à fracção da proposta relativa aos trabalhos da
especialidade a que respeitam;

c) 9.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente à fracção da proposta relativa aos trabalhos da
especialidade a que respeitam:

d) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
na alínea c), indicará em documento anexo à proposta os
subempreiteiros.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias a contar da data indicada no n.º 7, alínea b),
nas condições estipulados no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

13 � Os critérios para adjudicação da empreitada baseiam-se nos
seguintes factores de ponderação:

Qualidade técnica da proposta � 50 %;
Preço � 30 %;
Prazo � 20 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes nem condicionadas.
15 � Não é publicado anúncio de informação no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias, dado que o valor não é igual ou supe-
rior ao que resulta do disposto do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � 22 de Setembro de 2000.

21 de Setembro de 2000. � Pelo Conselho de Administração,
(Assinatura ilegível.) 10-1-101 438

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Anúncio

Concurso público

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Águeda,
Departamento Técnico, Divisão de Obras Urbanização Vias, Praça
do Município, 3750 Águeda (telefones: 610070 e 610073; fax:
610078).

2 � Tipo de procedimento � concurso público, nos termos do
disposto no artigo 48.º, n.º 2, alínea a), e artigo 80.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da obra � Águeda.
b) Designação da empreitada � concepção/execução da 5.ª fase

da via de cintura interna.
c) O preço base do concurso é 120 000 000$ (IVA excluído).
4 � O prazo de execução da obra é de 120 dias.
5 � a) O processo e documentos complementares podem ser

consultados no Departamento Técnico da Câmara Municipal, du-
rante as horas normais de serviço, onde serão prestados todos os
esclarecimentos necessários.

b) Mediante o pagamento prévio de 20 000$ (IVA incluído),
poderá ser fornecida uma cópia do processo de concurso no prazo
de seis dias úteis contados da data do pedido.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até ao 30.º dia útil
contado a partir do dia seguinte à data da publicação deste anúncio
no Diário da República, 3.ª série.

b) As propostas poderão ser enviadas pelo correio ou entregues
no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM), das 9 horas às 16
horas e 30 minutos, Câmara Municipal, Praça do Município, 3750
Águeda.

c) As propostas deverão ser redigidas em português.
7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso represen-

tantes dos concorrentes devidamente mandatados para o efeito.
b) O acto de concurso terá lugar na primeira segunda-feira útil

que se seguir ao termo do prazo para entrega das propostas, às 14 ho-
ras e 30 minutos, numa das salas de reunião da Câmara Municipal.

8 � O valor da caução será de acordo com o estipulado no ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � a) O tipo de empreitada é por série de preços, de acordo
com o estipulado no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

b) A modalidade de pagamento será de acordo com o estipulado
no artigo 21.º do citado decreto-lei.

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

11 � Idoneidade, habilitação e qualificação/aptidão dos concor-
rentes:

a) Idoneidade � são excluídos do procedimento de contrata-
ção os concorrentes em relação aos quais se verifique algu-
mas situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

b) Para ser admitido a este concurso é necessário que os pro-
ponentes possuam certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas que contenha as seguintes autorizações:
1.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 3.ª categoria, da classe corres-
pondente ao valor da proposta; ou equivalente certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas da classe
correspondente ao valor global da proposta, de acordo com
a correspondência fixada no anexo I da Portaria n.º 412-I-
G/99, de 4 de Junho;

c) Qualificação/aptidão:

I) Capacidade técnica � apenas serão considerados como
possuindo aptidão técnica para execução da obra posta
a concurso os concorrentes que façam prova do preen-
chimento dos seguintes requisitos mínimos: volume de
obra da mesma natureza da obra posta a concurso (des-
de que concluídas nos últimos três anos) corresponden-
do pelo menos 1,50 vezes o valor da base do presente
concurso. Os concorrentes devem apresentar declara-
ções abonatórias das quais constem o valor final das
obras atrás referidas;

II) Capacidade financeira e económica � não serão anali-
sadas, considerando-se excluídas, propostas de concor-
rentes quando estes apresentem uma média aritmética
das autonomias financeiras dos últimos três anos infe-
riores a 15 %. A autonomia financeira é calculada da
seguinte forma:

Autonomia financeira =
 Capital próprio
Activo líquido

Os concorrentes terão que apresentar declaração de que conste o
capital próprio e activo líquido dos últimos três anos.

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 mais vantajosa,
atendendo-se aos seguintes critérios, por ordem decrescente da sua
importância:

1.º Preço da proposta � 40 %;
2.º Prazo de execução � 20 %;
3.º Garantia de boa execução e qualidade técnica � 20 %;
4.º Custo de utilização � 10 %;
5.º Rendibilidade e valor técnico � 10 %.

18 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel
Castro Azevedo. 5-1-30 685
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Anúncio

Concurso público (artigos 78.º, 80.º e 87.º a 109.º, todos
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho) para forneci-
mento de uma viatura equipada com grua e com-
pactador de RSU.

1 � A entidade pública adjudicante é a Câmara Municipal de Al-
bufeira, sita no Cerro da Alagoa, 8200-863, Albufeira (telefones:
289589201/15; telefax: 289589161).

2 � Objecto do concurso público � fornecimento de uma viatu-
ra equipada com grua e compactador de RSU, categorias 34.10.4 e
34.20.21, subcategorias 34.10.41 e 34.20.21, respectivamente, re-
lativamente à Classificação Estatística de Produtos por Actividade,
a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998.

3 � O equipamento referido deverá ser entregue nas oficinas da
Câmara Municipal de Albufeira.

4 � O equipamento deverá ser fornecido no prazo indicado na
proposta adjudicada.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Não é admissível a apresentação de propostas relativas so-

mente a parte dos serviços ou bens objecto do concurso.
8 � São aceites propostas variantes, desde que não envolvam

alterações das cláusulas do caderno de encargos.
9 � (Não aplicável.)
10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-

mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de
consórcio externo em regime de responsabilidade solidária quando
lhe for feita a adjudicação.

11 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos (cláu-
sulas jurídicas e cláusulas técnicas) poderão ser solicitados à Câmara
Municipal de Albufeira, Divisão de Património e Aprovisionamen-
to, Cerro da Alagoa, 8200-863 Albufeira.

b) Os documentos serão fornecidos mediante o pagamento da
quantia de 2500$, acrescida do IVA nos termos legais.

12 � a) A entrega das propostas deverá ser efectuada na Divisão
de Património e Aprovisionamento da Câmara Municipal de Albu-
feira, Cerro da Alagoa, 8200-863 Albufeira.

b) A entrega das propostas será feita durante o horário normal de
expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 17
horas, até ao 18.º dia a contar do dia seguinte ao da data da publica-
ção do presente anúncio no Diário da República, ou remetidas pelo
correio, sob registo e aviso de recepção, sendo o concorrente o único
responsável pelos atrasos que possam vir a ocorrer, não podendo
apresentar qualquer reclamação caso a entrada dos documentos se
venha a verificar depois de já esgotado o prazo de entrega das pro-
postas.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, deverão
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

13 � O acto público para abertura das propostas terá lugar pelas
10 horas e 30 minutos do 1.º dia útil após a data limite da recepção
das propostas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Albufei-
ra. Ao acto público poderão assistir quaisquer interessados, mas só
poderão nele intervir os concorrentes e os seus representantes devi-
damente credenciados.

14 � Os critérios de adjudicação do contrato e respectivos fac-
tores que nele intervêm, por ordem decrescente de importância, são:

a) Preço mais baixo � 40 %;
b) Características técnicas do châssis � 25 %;
c) Características técnicas do contentor compactador e da

grua � 25 %;
d) Prazo de entrega � 10 %.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas du-
rante o período de 60 dias contados a partir da data limite para a
sua entrega; o prazo de manutenção das propostas considerar-se-á
prorrogado por iguais períodos para os concorrentes que nada re-
queiram em contrário.

16 � O adjudicatário prestará uma caução no valor de 5 % do
valor total de adjudicação, com exclusão do IVA.

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

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � A data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República é 26 de Setembro de 2000.

20 � A data da recepção do anúncio, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., é 27 de Setembro de 2000.

14 de Setembro de 2000. � Na falta do Presidente da Câmara, o
Vice-Presidente, Victor Manuel Clemente da Silva. 10-1-101 439

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Anúncio

Concurso público para a empreitada de construção da
Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico Pai do Vento �
obra n.º 2.12.0.10.

1 � A entidade que põe a obra a concurso é a Câmara Municipal
de Cascais (CMC), sita na Praça de 5 de Outubro, 2754-501 Cascais
(telefone: 214825000; telefax: 214868884).

2 � Por deliberação desta Câmara Municipal de 21 de Junho de
2000, é aberto concurso público, nos termos do artigo 80.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3:
3.1 � O local das obras será no concelho de Cascais.
3.2 � A empreitada é designada por construção da Escola do 1.º

Ciclo do Ensino Básico Pai do Vento, constando da realização dos
seguintes trabalhos: trabalhos preliminares (montagem de estaleiro,
etc.), trabalhos de construção civil (demolições, movimento de ter-
ras, estruturas, alvenarias, revestimentos, pinturas, instalações es-
peciais, etc.), diversos, términus, sendo o preço base do concurso de
148 000 000$ (738 220,89 euros), com exclusão do IVA.

Os trabalhos anteriormente definidos incluem todos os trabalhos
preparatórios, complementares ou acessórios requeridos pelas obras
que integram a empreitada, sendo referenciados segundo a Classifi-
cação Estatística dos Produtos por Actividades (CPA), a que se re-
porta o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, de acordo com as seguintes classes: 45.11,  45.21, 45.22,
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44 e 45.45.

4 � O prazo máximo de execução é de 240 dias, incluindo sába-
dos, domingos e feriados, nas condições do caderno de encargos.

5 � Consulta do processo:
5.1 � O processo de concurso e os documentos complementares

podem ser examinados, durante as horas normais de expediente, na
Repartição Administrativa de Obras e Conservação da Câmara Munici-
pal de Cascais, sita na Rua de José Joaquim de Freitas, 2, 2750-404
Cascais. Os pedidos de cópias das peças poderão ser feitos para a Re-
partição Administrativa acima mencionada, até 15 dias antes do fim
do prazo para apresentação das propostas.

5.2 � O custo de cada conjunto daquelas cópias é de 23 400$
(116,72 euros), com IVA incluído, valor que poderá ser pago em
numerário ou através de cheque passado à ordem do tesoureiro da
Câmara Municipal de Cascais.

6:
6.1 � As propostas devem dar entrada na Repartição Adminis-

trativa de Obras e Conservação da Câmara Municipal e Cascais, sita
na Rua de José Joaquim de Freitas, 2, 2750-404 Cascais, até às
16 horas e 30 minutos do 33.º dia contínuo subsequente, contado a
partir do dia seguinte à data de publicação deste anúncio no Diário
da República.

6.2 � As propostas deverão ser enviadas pelo correio, sob regis-
to e com aviso de recepção, ou entregues, contra recibo, na Repar-
tição Administrativa de Obras e Conservação da Câmara Municipal
de Cascais, sita na Rua de José Joaquim de Freitas, 2, 2750-404
Cascais. Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorren-
te será o único responsável se a proposta chegar à morada referida
depois de esgotado o prazo para a entrada das propostas, não po-
dendo por isso apresentar qualquer reclamação.

6.3 � As propostas serão redigidas em língua portuguesa, bem
como todos os documentos que as acompanham, tendo, se for o
caso, em consideração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7:
7.1 � Só poderão intervir no acto público do concurso as pesso-

as que para o efeito estiverem devidamente credenciadas por um dos
concorrentes, nos termos do programa de concurso.
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7.2 � O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do 1.º
dia útil seguinte à data indicada para entrega das propostas, na Re-
partição Administrativa de Obras e Conservação da Câmara Muni-
cipal de Cascais, sita na Rua de José Joaquim de Freitas, 2, 2750-
-404 Cascais.

8 � O concorrente a que for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5 % do preço total da adju-
dicação.

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

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio
externo, em regime de responsabilidade.

11 � Condições mínimas de admissão a concurso:

a) Apresentação de todos os documentos de habilitação exigi-
dos pelo n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, de que não estejam dispensados pelo n.º 1 do
artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para os
concorrentes que sejam detentores do certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que contenha as se-
guintes autorizações:

i) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe corres-
pondente ao valor total da sua proposta;

ii) Da 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, correspondente ao
valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe
na proposta, e que será indicada em documento anexo
àquela;

b) Apresentação de todos os documentos de habilitação exigi-
dos pelo n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, de que não estejam dispensados pelo n.º 1 do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para os
concorrentes que sejam titulares de certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados contendo as au-
torizações referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea anterio-
res;

c) Apresentação de todos os documentos de habilitação exigi-
dos pelo n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, para os demais concorrentes previstos no ar-
tigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não de-
tentores de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas ou que não apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados contendo as
autorizações referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea a) des-
te número.

11.2 � A qualificação dos concorrentes, para os efeitos do dis-
posto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será
realizada nos termos estabelecidos no documento designado «Crité-
rios para a qualificação dos concorrentes», que constitui o anexo VI

ao presente programa de concurso.
12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias, com início

na data do acto público do concurso, podendo ser prorrogado por
mais 44 dias por consentimento tácito dos concorrentes que nada
requeiram em contrário.

13 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes fac-
tores, com as ponderações que se indicam:

a) Preço � menor preço da proposta para realização da obra �
90 %;

b) Prazo � menor prazo de conclusão da obra � 10 %.

Cada factor será classificado de 0 a 100 pontos, sendo o valor
máximo atingível de 100 pontos.

O resultado final obtém-se pela aplicação das ponderações, em
percentagem, atrás estabelecidas às pontuações atribuídas aos facto-
res enunciados.

Quanto ao critério referente ao preço, o concorrente que apre-
sentar o melhor preço obterá a classificação de 100 pontos, sendo
a classificação dos restantes concorrentes calculada pela proporcio-
nalidade inversa entre o respectivo valor e o do menor preço apre-
sentado.

Quanto ao prazo de execução, será valorizado com a pontuação
máxima de 100 pontos o concorrente que apresentar o menor pra-
zo para a execução dos trabalhos, sendo a classificação dos restan-

tes concorrentes obtida pela proporcionalidade inversa entre o res-
pectivo valor e o do menor prazo proposto.

14 � Não são permitidas variantes.

8 de Setembro de 2000. � O Vereador, Umberto Pacheco.
01-1-6253

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Anúncio

Concurso público para a empreitada do reforço
do abastecimento de água a Póvoa e Meadas.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Castelo de Vide,
Rua de Bartolomeu Álvares da Santa, 7320 Castelo de Vide (telefo-
ne: 245901350; telefax: 245901827).

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 da obra � Castelo de Vide, Póvoa e
Meadas.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos �
movimentação de terras, com abertura e tapamento de valas, intro-
dução das tubagens e acessórios para as condutas adutoras, e respec-
tivos trabalhos complementares, numa extensão de 15 255 m; ela-
boração do projecto e construção de um reservatório de 500 m3,
com câmara de manobras.

O preço base para efeitos do concurso é de 210 000 000$, com
exclusão do IVA.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 240 dias, incluin-
do sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso pode ser examinado ou solicitado
no Gabinete de Apoio Técnico de Portalegre, Rua de 19 de Junho,
26, rés-do-chão, 7300 Portalegre (telefone: 245300150; telefax:
245203056), todos os dias úteis, nas horas normais de expediente.
O pedido de cópias deverá ser feito até 10 dias antes do termo do
prazo para apresentação das propostas.

b) O custo do processo de concurso é de 50 000$, acrescido do
IVA, a pagar em dinheiro ou cheque passado em nome da CCRA-
-GAT de Portalegre. Eventuais portes de correio serão suportados
pelos interessados.

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

b) As propostas serão entregues na secretaria da Câmara Munici-
pal de Castelo de Vide, Rua de Bartolomeu Álvares da Santa, 7320
Castelo de Vide, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob regis-
to e com aviso de recepção.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil posterior ao
termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, no Salão
Nobre dos Paços do Município, na morada indicada no n.º 1.

8 � A caução a exigir para garantia do contrato é de 5 % do
valor da adjudicação, nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por série de preços, sendo a execução do
reservatório por preço global. Os trabalhos serão pagos por autos
de medição, nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

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

11 � Para ser admitido a concurso é necessário:
11.1 � Ser titular de certificado de classificação de empreiteiro

de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as se-
guintes autorizações:

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

b) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, correspondente ao va-
lor dos trabalhos especializados que lhe respeitam.
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11.2 � Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado
pertencente ao espaço económico europeu, serão admitidos nos ter-
mos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

11.3 � Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, se-
rão admitidos nos termos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

11.4 � Os concorrentes terão que verificar as condições míni-
mas de carácter financeiro, económico e técnico avaliado do seguinte
modo:

a) A capacidade financeira e económica em função do volume
de negócios do concorrente;

b) A capacidade técnica em função dos meios humanos e ma-
teriais disponíveis para a execução da obra.

12 � As propostas serão válidas por um período de 66 dias úteis
contados a partir da data do acto público do concurso. O prazo
considerar-se-á prorrogado, por consentimento tácito dos concor-
rentes que nada requeiram em contrário, por mais 44 dias.

13 � O critério de apreciação das propostas será o da proposta
economicamente mais vantajosa, nos termos do n.º 1 do artigo 105.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, utilizando os seguintes
factores ponderados:

a) Preço proposto (35 %);
b) Experiência em obras da mesma natureza da obra posta a

concurso (30 %);
c) Valia técnica da proposta (25 %);

c1) Análise da memória descritiva e justificativa do modo
de execução da obra e análise do estudo apresentado para
o reservatório (70 %);

c2) Fundamentação e compatibilidade do programa de tra-
balhos (30 %);

d) Prazo de execução (10 %).

14 � É admitida a apresentação pelos concorrentes de propostas
com variantes ao projecto, mas só no que se refere ao tipo de
tubagem para as condutas adutoras, devendo vir devidamente iden-
tificadas.

15 � A Câmara Municipal de Castelo de Vide, como entidade dona
da obra, poderá transmitir a sua posição no presente concurso para
a entidade a quem, entretanto, seja atribuída a responsabilidade pelo
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento
do Norte Alentejano, também designado por Sistema, para capta-
ção, tratamento e distribuição de água para consumo público e para
recolha, tratamento e rejeição de efluentes dos 15 municípios do
distrito de Portalegre.

21 de Setembro de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, o Vice-
Presidente, (Assinatura ilegível.) 10-1-101 443

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso

Concurso público para adjudicação da empreitada
de construção das piscinas cobertas e edifício de

apoio

Prestação de esclarecimentos

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 81.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, torna-se público que no processo de
concurso supramencionado, aberto por anúncio publicado no Diário
da República, 3.ª série, de 13 de Setembro de 2000, foram presta-
dos esclarecimentos, dos quais se juntaram cópias às peças patentes
no concurso.

Mais se informa que na sequência desses esclarecimentos o prazo
para apresentação das propostas é prorrogado por mais 15 dias.

25 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Teixeira Bento. 5-1-30 681

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de re-
modelação e pavimentação da Avenida de Marçal Pa-
checo.

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Loulé, Pra-
ça da República, 8100 Loulé (telefone: 289400600; telefax:
289415557).

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 Clemente, conce-
lho de Loulé.

b) A designação da empreitada é: «Remodelação e pavimentação
da Avenida de Marçal Pacheco». Os trabalhos constam fundamen-
talmente da execução de trabalhos de repavimentação da avenida
existente, numa extensão de 375 m. A Classificação Estatística de
Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, alterado
pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Ju-
nho de 1998, é a subcategoria 45.23.12 [trabalhos de pavimen-
tação de auto-estradas (excepto viadutos), estradas, arruamentos
e outras vias para veículos e peões]. O preço base do concurso é
de 47 453 763$, com exclusão do imposto sobre o valor acrescen-
tado.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 120 dias se-
guidos.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, na secretaria do Departamen-
to de Obras da Câmara Municipal de Loulé, Rua do Município, 11,
8100-561 Loulé. Os pedidos de fornecimento de cópias do processo
de concurso podem ser solicitadas durante o primeiro terço do pra-
zo fixado para a apresentação das propostas. O seu fornecimento
será efectuado no prazo de cinco dias a partir da data da recepção
do respectivo pedido por escrito.

b) O pedido das cópias do processo de concurso será feito por
escrito, acompanhado do pagamento de 25 000$; neste valor não
se encontra incluído o IVA à taxa de 17 %.

6 � a) O prazo para a entrega das propostas termina às 17 horas
do 30.º dia seguido após a publicação do anúncio no Diário da Re-
pública.

b) As propostas serão entregues na secretaria do Departamento
de Obras da Câmara Municipal de Loulé, Rua do Município, 11, 8100-
-561 Loulé, ou enviadas através do serviço oficial dos correios
(CTT), sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-

soas interessadas, mas só poderão intervir os representantes das fir-
mas concorrentes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do 1.º dia
útil seguinte ao do limite do prazo para a entrega das propostas, no
Edifício Engenheiro Duarte Pacheco, Praça da República, 36, em
Loulé.

8 � Será exigida, aquando da elaboração do contrato de adjudica-
ção da empreitada, a caução definitiva de 5 % do valor da adjudica-
ção, e em todos os pagamentos será deduzida a mesma percentagem
para reforço dessa caução.

9 � A empreitada é por série de preços e os pagamentos efectua-
dos com observância do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, complementados pelas disposições do ca-
derno de encargos que a eles digam respeito.

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

11 � Para ser admitido a concurso é necessário:

a) Ser titular de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as seguin-
tes autorizações: 1.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria e
da classe correspondente ao valor da sua proposta;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas que apresentem certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
de Estado pertencente ao espaço económico europeu serão
admitidos nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
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c) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados serão admitidos nos termos previstos no artigo 67.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Provar condições técnicas e económicas que corroborem a
garantia de boa execução da empreitada.

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

13 � Nos termos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, os concorrentes serão submetidos a uma avalia-
ção da sua capacidade económica, financeira e técnica, tendo em
conta os elementos de referência solicitados no programa de con-
curso, sendo excluídos os que não demonstrem aptidão para a exe-
cução da obra posta a concurso.

14 � Nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, a adjudicação será feita à proposta economicamente
mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores de apreciação:

i) Garantia de boa execução e qualidade técnica no cumprimen-
to do projecto (0.40);

ii) Preço (0.40);
iii) Prazo de execução (0.20).

15 � Não são admitidas variantes ao projecto posto a concurso.
16 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.

19 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Vítor Ma-
nuel Gonçalves Aleixo. 10-1-101 444

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Anúncio

Concurso público para a empreitada de remodelação e
ampliação do edifício dos Serviços Técnicos Municipais
(artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � Câmara Municipal de Lousada, Departamento de Obras Mu-
nicipais, Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro, 4620 Lousada (telefo-
nes: 255820500/38; telefaxes: 255820550/255815867).

2 � Concurso público, em conformidade com o disposto nos ar-
tigos 48.º, n.º 2, alínea a), e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

3 � a) Local de execução � Avenida do Senhor dos Aflitos, fre-
guesia de Silvares, concelho de Lousada.

b) Designação da empreita � remodelação e ampliação do edifí-
cio dos Serviços Técnicos Municipais.

Natureza e extensão dos trabalhos � demolições, movimento de
terras, betão armado, alvenarias, cobertura, revestimentos, can-
tarias, serralharias, carpintarias, rede de distribuição de água, rede
de águas residuais, pinturas equipamento sanitário, drenagem de
águas pluviais, electricidade, telefones, segurança contra incên-
dio, ventilação, ar condicionado, colocação de estores, caleiros
de zinco, tubos de queda, rufos, instalação de elevadores e arran-
jos exteriores.

Classificação � classe 45.21 da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro � categoria 45.21.1 e
subcategoria 45.21.15.

O preço base do concurso é de 486 000 000$, com exclusão do
IVA.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo de execução da obra é de 600 dias, contados a partir

da data da consignação dos trabalhos, incluindo-se na contagem os
sábados, domingos e feriados, nos termos previstos no n.º 2 do ar-
tigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
poderão ser examinados ou pedidos no Departamento de Obras
Municipais, Avenida do Senhor dos Aflitos, Silvares, 4620 Lousada,
em qualquer dia útil, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, poden-
do ser pedidas cópias até oito dias antes do prazo para a entrega das
propostas.

b) O montante a pagar para o fornecimento do processo de con-
curso e documentos complementares é de 295 452$, mais IVA à
taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
30.º dia que se seguir à data da publicação no Diário da República,
contados nos termos do disposto nos artigos 274.º, n.º 2, e 83.º, n.º 6,
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) As propostas deverão ser entregues ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção (não assumindo esta Câmara
Municipal a responsabilidade pelo atraso das mesmas), ou entregues
na Câmara Municipal de Lousada, Departamento de Obras Munici-
pais, Avenida do Senhor dos Aflitos, Silvares, 4620 Lousada.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, bem
como todos os documentos que as acompanham, tendo em conside-
ração, se for o caso, o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso todas as
pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos termos
do previsto no ponto 5.2 do programa de concurso.

b) O acto público (abertura das propostas) terá lugar no edifício
dos Paços do Concelho (Câmara Municipal de Lousada), pelas 14 ho-
ras e 30 minutos, no 1.º dia útil que se seguir ao termo do prazo
para a entrega das propostas.

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

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e
os trabalhos serão pagos à medição, de acordo com o previsto no
artigo 21.º do mesmo diploma.

10 � Podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que en-
tre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que
todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públi-
cas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

11 � Só podem ser admitidos a concurso:

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

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

ii) Das 2.ª, 5.ª, 10.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria e 1.ª, 5.ª e 8.ª subcategorias da 5.ª categoria, cor-
respondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhe respeitam, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será
indicada em documento anexo àqueles, caso o concor-
rente não recorra à faculdade conferida na alínea c) do
ponto 6.1 do programa de concurso;

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

c) Apenas serão considerados aptos os concorrentes que satis-
façam o exigido nos pontos 18.1.1 e 18.1.2 do programa de
concurso respectivamente à capacidade económica e finan-
ceira e técnica. Serão excluídos os concorrentes que não
demonstrem aptidão suficiente para a realização da obra em
causa. Essa aptidão será aferida com base em critérios de
capacidade económica, financeira e técnica, conforme consta
do programa de concurso, designadamente com base em de-
clarações abonatórias referentes a obras similares adjudica-
das nos últimos cinco anos, modelo de IRS/IRC, balanço e
demonstração de resultados.

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

13 � Apenas serão analisadas as propostas dos concorrentes que
tenham sido considerados aptos na fase de qualificação [alínea c) do
n.º 11].

A adjudicação será feita ao concorrente que apresente a proposta
considerada mais vantajosa, nos termos previstos no artigo 105.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, implicando a con-
sideração dos seguintes factores e respectiva ponderação:

Preço � 90 %;
Prazo � 10 %.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � Não houve lugar à publicação do anúncio de informação

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

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

26 de Setembro de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 10-1-101 445

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDA

Anúncio

Concurso público para recuperação da área urbana de
Ranhados � pavimentação de arruamentos em Ranha-
dos (2000).

1 � A empreitada é adjudicada pela Câmara Municipal de Meda,
Largo do Município, 6430-183 Meda (telefone: 279882405; tele-
fax: 279882520).

2 � Trata-se de concurso público, nos termos do n.º 2, alínea a),
do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local da execução � freguesia de Ranhados.
b) Trabalhos de movimento de terras, pavimentação de arruamen-

tos em calçada a cubos e pavimentação em calçada à portuguesa,
rede de saneamento, fornecimento e colocação de sinais de trânsito e
arranjo e beneficiação do espaço arborizado situado junto à cabina (PT).
O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 29 672 000$.

c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos.
4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução é de três

meses contados da data do auto de consignação, incluindo-se nele os
sábados, domingos e dias feriados.

5 � a) Local e horário para exame do processo � Divisão de
Obras Municipais da Câmara Municipal de Meda, Largo do Municí-
pio, 6430-183 Meda, durante o horário normal de expediente. A
documentação referente ao processo poderá ser adquirida no mesmo
local e horário. A data limite para aquisição do processo de concur-
so será até cinco dias antes do termo do prazo para a entrega das
propostas.

b) Pagamento � o custo do processo de concurso é de 14 000$,
acrescido do IVA à taxa em vigor.

6 � a) Data limite para apresentação das propostas � até às
16 horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte à publicação
deste anúncio no Diário da República.

b) Endereço para entrega ou envio das propostas � Câmara
Municipal de Meda, Largo do Município, 6430-183 Meda.

c) Língua � as propostas deverão ser redigidas em língua portu-
guesa, devendo os demais documentos, quando não redigidos em
português, ser acompanhados de tradução legalizada ou em relação à
qual seja declarada a aceitação da sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Pessoas admitidas a assistir ao acto � podem assistir ao acto
público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir
as devidamente credenciadas pelos concorrentes:

b) Hora, data e local � às 11 horas do dia útil que se seguir à
data limite para entrega das propostas, no Gabinete da
Vereação da Câmara Municipal, Largo do Município, Meda.

8 � Cauções e garantias � não é exigida qualquer caução ou
garantia na fase de apresentação das propostas. O concorrente a
quem for adjudicada a empreitada deverá apresentar, antes da as-
sinatura do contrato, uma caução igual a 5 % do valor total da
adjudicação.

9 � O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo os tra-
balhos pagos mediante autos de medição mensais. O financiamento
terá como fonte o orçamento municipal.

10 � Modalidade jurídica de agrupamento � poderão concorrer
empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do concurso.

11 � Condições mínimas exigidas aos concorrentes � os con-
correntes deverão ser titulares de alvará de empreiteiro de obras
públicas contendo as seguintes autorizações: da 3.ª categoria, 1.ª,
2.ª, 3.ª, 4.ª, 9.ª e 12.ª subcategorias, da classe correspondente ao
valor da proposta.

Todos 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 técnico e económico.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias úteis a contar da data indicada no n.º 7,
alínea b).

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa e que ofereça garantia de boa
execução e qualidade técnica, obedecendo ao disposto no n.º 1 do
artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e ao procedi-
mento a que se refere o Despacho MOPTC n.º 63/94 XII, de 30 de
Dezembro.

A selecção qualitativa dos concorrentes obedece a critérios de
capacidade económica, financeira e técnica, com base na análise dos
documentos exigidos no n.º 14 do programa de concurso.

As propostas que obedeçam aos requisitos enumerados anterior-
mente serão apreciadas com base na ponderação dos seguintes crité-
rios, enunciados por ordem decrescente da sua importância e com a
ponderação indicada:

Preço da proposta � 90 %;
Prazo � 10 %.

Estes critérios serão contabilizados e ordenados por ordem cres-
cente, de acordo com a fórmula seguinte:

Ca = 0,90 × Cv + 0,10 × Cp

onde:

Ca = coeficiente para adjudicação;
Cv = Vp/Pb;
Cp = Pp/Pc:

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

20 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João Ger-
mano Mourato Leal Pinto. 5-1-30 677

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Edital n.º 124/2000

Concurso público para adjudicação da empreitada de
construção das redes de abastecimento e distribuição
domiciliária de água e drenagem de esgotos domésti-
cos da povoação de Mina de São Domingos.

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Mértola, com sede na
Praça de Luís de Camões, 7750 Mértola (telefone: 286611045; fax:
286612626).

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 � Mina de São Domingos, concelho
de Mértola.

b) Designação da empreitada � construção das redes de abasteci-
mento e distribuição domiciliária de água e drenagem de esgotos
domésticos da povoação de Mina de São Domingos.

c) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � a obra compreende a construção de rede de abastecimento
e distribuição domiciliária de água; rede de colectores de águas re-
siduais domésticas; dois poços de bombagem, incluindo forneci-
mento e montagem de tubagem e equipamento electromecâni-
co; estação de tratamento de águas residuais para 3500 hab. eq.,
do tipo lagoas arejadas, incluindo fornecimento e montagem de
tubagem e equipamento electromecânico; arranjo do recinto da
ETAR.

Classificação estatística, segundo o Regulamento (CEE) n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro � 45.21.41 � trabalhos de cons-
trução geral de redes locais de água e esgotos (incluindo trabalhos
complementares).

Preço base do concurso � 407 901 265$, não incluindo o im-
posto sobre o valor acrescentado.

4 � Prazo de execução � 730 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no Núcleo de Apoio Administrativo à Di-
visão Técnica da Câmara Municipal de Mértola, na Rua da Repú-
blica, 2, em Mértola, no horário normal de funcionamento (das
9 horas às 16 horas e 30 minutos), e, quando solicitadas até 6 de
Novembro de 2000, serão fornecidas cópias autenticadas no pra-
zo de seis dias.
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b) O custo das peças do processo é de 42 348$, com exclusão do
imposto sobre o valor acrescentado. O pagamento pode ser efectu-
ado por remessa de cheque ou outro meio legal de pagamento, ou
ainda por depósito da correspondente importância na conta da Câ-
mara Municipal de Mértola, na Caixa Geral de Depósitos, NIB
n.º 003504590000043473006, devendo, nesta situação, o do-
cumento comprovativo do depósito acompanhar o pedido.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
até às 16 horas e 30 minutos do dia 15 de Novembro de 2000.

b) Endereço para onde as propostas devem ser enviadas ou entre-
gues � Núcleo de Apoio Administrativo à Divisão Técnica, Rua da
República, 2, 7750 Mértola.

c) As propostas e respectivos documentos devem ser redigidos em
língua portuguesa, devendo, no caso dos documentos, atender-se ao
disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes ou as pessoas que para o efeito estiverem devidamen-
te credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso de
intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição
do seu bilhete de identidade, e, no caso de intervenção de represen-
tantes de sociedades ou de agrupamentos de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma procuração passada
por quem obrigue a sociedade ou agrupamento, com assinatura(s)
reconhecida(s) na qualidade, da qual conste o nome e  número do
bilhete de identidade do(s) representante(s).

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões do
edifício da Câmara Municipal de Mértola, na Praça de Luís de
Camões, e realizar-se-á pelas 10 horas do dia útil que imediatamen-
te se seguir ao termo do prazo para apresentação das propostas.

8 � A caução a exigir é o valor correspondente a 5 % do preço
total do respectivo contrato e será prestada por depósito em di-
nheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou medi-
ante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos termos do
artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços,
nos termos da alínea b) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, sendo o seu financiamento assegurado por comparticipa-
ção FEDER, no âmbito de candidatura ao III Quadro Comunitário
de Apoio, e por receitas próprias municipais, sendo a modalidade de
pagamentos ao empreiteiro a das medições nos termos dos arti-
gos 21.º, 202.º e seguintes do mesmo diploma.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao con-
curso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que todas as empresas do agrupamento possuam condições legais
adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públi-
cas. As empresas agrupadas serão responsáveis perante o dono da
obra pela manutenção da sua proposta, com as legais consequên-
cias, e, no caso da adjudicação da empreitada, as empresas agru-
padas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade de consórcio externo em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do con-
trato.

11 � Só serão admitidos concorrentes titulares do certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas que contenham as
seguintes autorizações:

a) Das 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe
correspondente ao valor da proposta; 1.ª e 4.ª subcategorias
da 3.ª categoria; 1.ª e 9.ª subcategorias da 5.ª categoria e
2.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª categoria, correspondentes,
cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitam;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, mas com certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de
Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos ter-
mos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas ou sem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Esta-
do pertencente ao espaço económico europeu, e ainda os
concorrentes nacionais de Estados signatários do Acordo so-
bre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comér-
cio, nos termos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Outras condições mínimas de carácter técnico, económico e
financeiro que cada concorrente terá de observar:

Capacidade técnica:

Obrigatoriedade da direcção técnica da obra ficar
adstrita a um técnico com a qualificação mínima
de engenheiro civil, com experiência em direcção
técnica de obras não inferior a três anos, na qual se
incluam obras de natureza e dimensão semelhantes
ou superior à obra do concurso;

Na lista de obras executadas e concluídas nos últimos
cinco anos, de natureza, dimensão e complexidade da
obra posta a concurso, referida na alínea i) do
n.º 14.1.1, constar pelo menos uma de valor superior
ao valor base do concurso ou duas de valor superior
ou igual a 85 % do valor base do concurso;

Certificados de boa execução, onde conste o valor
total da obra, prazos de execução, indicando, se for
o caso, a existência de prorrogações, e também se
as obras foram executadas de acordo com as regras
de arte e regularmente concluídas;

Capacidade económica e financeira  � os concorrentes
deverão verificar pelo menos três dos seguintes indica-
dores (valores médios mínimos nos últimos três anos,
1997, 1998 e 1999):

Liquidez geral > 105 %;
Autonomia financeira > 10,50 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 116,50 %;
Volume médio de negócios (referido aos anos 1997/

98/99) > 1,50 × valor base do concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias contados a par-
tir da data do acto público do concurso, que se considerará tacita-
mente prorrogado por mais 44 dias caso os concorrentes nada re-
queiram em contrário dentro dos 8 dias seguintes ao termo dos prazos
previstos.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � atenderá ao crité-
rio da economicamente mais vantajosa, com a ponderação dos se-
guintes factores:

Preço � 45 %:

Valor global da proposta � 60 %;
Preços unitários � 30 %;
Nota justificativa do preço proposto � 10 %;

Mais-valia técnica da proposta � 40 %:

Plano de trabalhos � 50 %;
Plano de mão-de-obra � 10 %;
Plano de equipamentos � 10 %;
Memória justificativa e descritiva do modo de execução

da obra � 10 %;
Plano de pagamentos � 5 %;
Especificações técnicas do equipamento electromecânico

proposto � 15 %;

Prazo de execução � 15 %:

Prazo de execução proposto � 40 %;
Viabilidade do prazo proposto � 60 %.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas variantes ao projecto.

15 � a) A Câmara Municipal de Mértola reserva-se o direito de
não adjudicar nos casos previstos na lei, bem como se não for asse-
gurado o financiamento comunitário FEDER a que o projecto foi
candidatado, podendo também interromper o concurso.

b) É admitida a apresentação pelos concorrentes de propostas
condicionadas ao projecto.

c) O projecto de execução da obra, o programa de concurso e o
caderno de encargos foram aprovados em reunião ordinária desta
Câmara Municipal realizada em 6 de Setembro de 2000.

d) Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � 22 de Setembro de 2000.

16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

11 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel
Paulo Ramos Neto. 10-1-101 446
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CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Peso da Régua,
Rua de Maximiniano de Lemos, 5050 Peso da Régua (telefone/fax:
254320230; 254314365).

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 � Peso da Régua.
b) Designação da empreitada � remodelação do edifício dos Pa-

ços do Concelho, Câmara Municipal de Peso da Régua.
c) Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � demolições,

estabilidade, alvenarias, cantarias naturais, revestimentos, impermea-
bilizações, drenagem, serralharias, pinturas, sanitários, redes de águas
residuais, rede de águas domésticas, rede de águas pluviais, alarme,
central telefónica, informática, rede eléctrica, ar condicionado e
elevadores.

d) O preço base para efeitos do concurso é de 299 000 000$,
com exclusão do IVA.

e) A empreitada em concurso não é dividida em lotes.
f) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

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

4 � O prazo de execução da obra é de 18 meses (incluindo sába-
dos, domingos e feriados), com início dos trabalhos previsto para
Dezembro de 2000.

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados ou pedidos na
Câmara Municipal de Peso da Régua, durante as horas de expedien-
te, desde o dia seguinte à publicação deste anúncio até ao dia fixado
para entrega das propostas.

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

As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
máximo de seis dias a contar da data da recepção do pedido escrito,
mediante o pagamento da importância de 225 000$, mais IVA.

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

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no Departamento
Técnico da Câmara Municipal de Peso da Régua, Rua de Maximiano
de Lemos, 5050 Peso da Régua.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa e não incluirão o IVA.

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

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre dos Paços
do Concelho e realizar-se-á imediatamente após o termo do prazo
da entrega das propostas, pelas 10 horas e 30 minutos.

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

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, complementadas pelas disposições do cader-
no de encargos que a eles digam respeito. A empreitada será finan-
ciada através do orçamento municipal e DGAL.

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

11 � Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
detentores das seguintes autorizações:

Empreiteiro geral de edifícios, com a classe correspondente ao
valor global da proposta, ou 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª
e 14.ª subcategorias da 1.ª categoria e 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e

10.ª subcategorias a 5.ª categoria e das classes corresponden-
tes, cada uma, ao valor dos trabalhos a que respeitam, con-
forme definido na Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho.
A titularidade do certificado contendo as autorizações exigi-
das prova-se pela apresentação do documento original ou
cópia autenticada do mesmo.

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

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

14 � Critérios de apreciação das propostas:
14.1 � Verificação da aptidão dos concorrentes:
14.1.1 � Capacidade económica e financeira � para verifica-

ção da aptidão económica e financeira dos concorrentes serão usa-
dos os índices descritos no quadro que se segue, sendo a pontuação
final obtida pela média aritmética dos valores obtidos para cada
índice. Os concorrentes que tiverem pontuação inferior a 6 valo-
res serão considerados como não tendo aptidão suficiente para a
realização da obra e as suas propostas serão por tal facto excluí-
das.

Índices
Intervalo

Valores
Posição no

de variação boletim � IRC

Meios libertos totais/ 0 %-3,9 % 4
activo líquido (a). 4 %-6,9 % 8

7 %-9,9 % 1 2 12.27 + 12.21 + 12.22 + 25.9
10 %-12,9 % 1 6 30.30

> 13 % 2 0

Liquidez reduzida (b) 0-0,49 4
0,5-0,79 8
0,8-0,99 1 2 30.26 + 30.20 + 30.29
1,0-1,29 1 6 30.51

> 1,3 2 0

Solvibilidade (c) .......... < 1,29 4
1,3-1,49 8
1,5-1,79 1 2 30.30
1,8-1,99 1 6 30.55
> 2,00 2 0

Autofinanciamento (d) 0-0,19 4
0,2-0,39 8
0,4-0,59 1 2 30.42
0,6-0,79 1 6 30.56
0,8-1,0 2 0

(a) = S resultados líquidos + S das amortizações + S reintegrações +
+ S provisões do exercício + S despesas financeiras

S do activo líquido total

(b) = S disponibilidade + S créditos a curto prazo + S acréscimos e deferimentos
S débitos a curto prazo

(c) = Activo líquido total
Passivo total

(d) = Capitais próprios
Capitais permanentes

14.1.2 � Capacidade técnica � serão consideradas como não
tendo aptidão técnica para a execução da obra as empresas que não
verifiquem, cumulativamente, os parâmetros seguidamente descri-
tos, sendo por isso excluídas:

Execução (concluídas ou em curso) de duas obras, obrigatoria-
mente, de natureza pública e do mesmo tipo da obra posta a
concurso, iniciadas nos últimos cinco anos, acompanhadas
de certificados de boa execução passados pelo dono da obra;
os certificados devem referir o montante, data, prazo e local
de execução das obras e se as mesmas foram ou estão a ser
executadas de acordo com as regras da arte;

O valor de uma das obras referidas no ponto anterior deverá
ser igual ou superior ao preço base do concurso e a restante
igual ou superior a 75 %.

14.2 � Apreciação das propostas de cada candidato selecciona-
do � as propostas dos concorrentes que não tenham sido excluídas
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pelos factores de ordem financeira, económica e técnica referidos
no n.º 14.1 serão analisadas tendo em consideração o seguinte crité-
rio de apreciação:

14.2.1 � Factores a considerar:

Preço (P) � 50 %;
Prazo (Pz) � 25 %;
Valia técnica (VT) � 25%.

14.2.2 � Subfactores a considerar:

Preço � nenhum:
Prazo � nenhum;
Valia técnica:

Plano de pagamentos (PP) � 25 %;
Quadro de pessoal técnico a afectar à obra (QT) � 35 %;
Programa de trabalhos (PT), que inclui � 30 %:

Plano de trabalhos (10 %);
Plano de mão-de-obra (10 %);
Plano de equipamento (10 %);

Equipamento de segurança da obra (PS) � 10 %.

14.2.3 � Classificação final (CF) � a classificação final de cada
proponente será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

CF = 0.5 × P + 0.25 × PZ + 0.25 × [0.25 × PP + 0.35 × QT +
+ 0.30 × PT + 0.1 × PS]

15 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
16 � a) É admitida a apresentação de proposta condicionada, de

acordo com as condições do programa de concurso.
b) O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

22 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Vítor Ma-
nuel Ribeiro Fernandes de Almeida. 10-1-101 460

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Anúncio

1 � Câmara Municipal de Viseu, Praça da República, 3514-501
Viseu (telefone: 232423501; telecop.: 232421801).

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 � Vildemoinhos, Viseu.
Designação da empreitada � construção do jardim-de-infância de

Vildemoinhos. Compreende trabalhos de construção civil, rede de
águas, esgotos, águas pluviais, rede de gás, instalações eléctricas e
telefónicas e aquecimento central. Trata-se da execução de uma
construção nova para jardim-de-infância. O preço base do concurso,
excluído o IVA, é de 72 857 258$.

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

podem ser examinados ou pedidos no serviço de Repartição de Obras
da Câmara Municipal de Viseu, Praça da República, 3514-501 Viseu,
nos dias úteis da semana, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 às 17 horas.

b) Pode ser examinado ou solicitadas cópias autênticas do pro-
cesso de concurso e da documentação até 10 dias antes da data limi-
te do concurso, com o pagamento prévio de 20 962$ (IVA incluí-
do) para todas as peças patentes a concurso.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas e 30 minutos do 31.º dia consecutivo, incluindo sába-
dos, domingos e feriados, a contar do dia seguinte da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no serviço indi-
cado no n.º 5, alínea a).

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

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

b) Esse acto terá lugar no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo
para entrega das propostas, pelas 10 horas, no Salão Nobre da Câ-
mara Municipal de Viseu.

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

9 � A empreitada é por preço global e as modalidades essen-
ciais de financiamento e pagamento são efectuadas por rubrica
orçamental da Câmara Municipal de Viseu, e o pagamento cor-
respondente aos autos de quantidades de trabalho medidos men-
salmente, depois de deduzidos os descontos estabelecidos no con-
trato.

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

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir certifica-
do de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário, que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões), nos precisos
termos do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março: 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª,
10.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª 10.ª
e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, sendo que a classe do certifica-
do das 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria deve corresponder ao valor da proposta e os restantes certifi-
cados aos valores dos respectivos trabalhos a efectuar. Os
concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Euro-
peia, nas condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, ou os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condições de igual-
dade com os concorrentes da União Europeia, nos termos desse
Acordo e respectivos instrumentos de aplicação, ou os concorren-
tes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabe-
lecidos nesse Acordo.

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

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

Verificação da aptidão � garantia de boa execução e qualidade
técnica e avaliação da aptidão dos concorrentes, tendo como
base, nomeadamente, critérios de capacidade económica, fi-
nanceira e técnica;

Apreciação das propostas, por ordem decrescente da sua im-
portância:

Condições mais vantajosas de preço (peso 60 %);
Valia técnica da proposta (peso 20 %);
Condições mais vantajosas de prazo (peso 20 %).

14 � Não são admitidas variantes ao projecto base.
A decisão de abertura do presente concurso foi por deliberação

em reunião de Câmara de 28 de Agosto de 2000.
Este anúncio não será publicado no Jornal Oficial das Comuni-

dades Europeias.

14 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 5-1-30 695

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Anúncio rectificativo

Concurso público para a empreitada
da Sala de Espectáculos da Guarda

Relativamente ao concurso público da Sala de Espectáculos da
Guarda, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 156, de 8 de
Julho de 2000, procede-se às seguintes alterações:

1) Prazo de entrega das propostas � as propostas documenta-
das deverão ser entregues ou enviadas via CTT, em triplicado,
sob registo e com aviso de recepção, até às 16 horas do dia
27 de Outubro de 2000, na Secção de Obras Públicas, Praça
do Município, 6301-854 Guarda.

2) Acto público do concurso � o acto público terá lugar no dia
30 de Outubro de 2000, pelas 11 horas, na sala de sessões da
Câmara Municipal da Guarda.

5 de Setembro de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 5-1-30 678
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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto Português da Qualidade

Despacho de aprovação de modelo n.º 301.25.00.3.26

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, nos termos
do n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, e da Portaria
n.º 710/89, de 12 de Agosto, aprovo o contador de tempo de esta-
cionamento, colectivo, marca Schlumberger, modelo «DG Classic»,
fabricado por Schlumberger, Ind., e requerido pela empresa Resopre,
Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, S. A., com sede
na Estrada de Chelas, 187, 1900-151 Lisboa.

1 � Descrição sumária. � Trata-se de contadores de tempo de
estacionamento colectivos, destinados ao controlo do tempo de es-
tacionamento de veículos automóveis, que iniciam o seu funciona-
mento pela inserção de moedas ou de cartões.

2 � Constituição:
2.1 � Funcionamento:

Bateria;
Pilhas não recarregáveis;
Painel solar.

2.2 � Unidade central de comando:

Processador para gestão de aplicações, 68HC11;
Processador para gestão do tempo real, 68HC705;
Processador para controlo da impressora e selector de moedas,

Schlumberger;

2.3 � Painel frontal:

Visor de cristais líquidos de duas linhas e 16 caracteres por li-
nha e relógio digital com iluminação nocturna automática;

Ranhura para moedas;
Ranhura para cartões;
Saída de recibo;
Botões de validação e anulação;
Placa informativa.

2.4 � Grupo de impressão:

Impressora térmica para impressão do talão de estacionamento.

2.5 � Grupo de pagamento:

Aceitador de moedas programável até 14 tipos de moedas;
Aceitador de cartões;
Cofre com capacidade de 4,5 l.

2.6 � Opções:

Cartão magnético;
Cartão com processador ou chip-card;
Porta-moedas electrónico (PMB).

3 � Características metrológicas:

Alcance � indeterminado, condicionado pelo número de
moedas que comporta o mealheiro e pelo número de bilhe-
tes;

Divisão � em função dos incrementos programados.

4 � Inscrições. � Os contadores de tempo de estacionamento,
comercializados ao abrigo deste despacho de aprovação de modelo,
deverão possuir, em local visível interior ou exterior, de forma le-
gível e indelével, as indicações seguintes:

Nome ou identificação do fabricante ou importador;
Marca;
Modelo;
Número e ano de fabrico.

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

5 � Marcações. � Os contadores de tempo de estacionamento
deverão possuir, em local visível, a marcação correspondente ao sím-
bolo de aprovação de modelo seguinte:

6 � Selagem. � Os contadores de tempo de estacionamento se-
rão selados, de acordo com o esquema de selagem publicado em anexo
a este diploma.

7 � Depósito de modelo. � Um exemplar nas instalações do
requerente e no processo, depositado no Instituto Português da
Qualidade, desenhos de construção, esquemáticos e fotografias.

8 � Validade. � A validade desta aprovação de modelo é de 10
anos a contar da data da publicação no Diário da República.

P00

301.25/26

8 de Agosto de 2000. � O Vice-Presidente, Eduardo Farinha.
10-2-119 367

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio

Faz-se por este meio saber que nos autos de falência registados
sob o n.º 152/96, 3.º Juízo, que a requerente Oxford � Sociedade
Comercial de Vestuários, L.da, com sede na Rua de Luís Pastor de
Macedo, 5-B, Lisboa, move contra a requerida Dias & Filhos, L.da,
com sede na Rua dos Heróis da Grande Guerra, 19, rés-do-chão,
Caldas da Rainha, foi declarado o estado de falência da requerida
supramencionada por sentença 20 de Setembro de 2000, tendo sido
fixado o prazo de 30 dias, a contar da data da última publicação de
anúncio no Diário da República, para os credores reclamarem os
seus créditos.

21 de Setembro de 2000. � A Juíza de Direito, Anabela Mo-
rais. � O Oficial de Justiça, Lurdes Nunes. 18-2-018 377

TRIBUNAL DA COMARCA DE CAMINHA

Anúncio

A Dr.ª Cristina Xavier da Fonseca, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Caminha:

Faz saber que por esta forma ficam citados os credores da reque-
rida Etnia � Iniciativas Culturais, C. R. L., cooperativa cultural,
com sede na Rua Direita, 156, Caminha, para, no prazo de 10 dias,
que começa a correr depois de finda a dilação de 10 dias, a contar
da data da publicação do presente anúncio no Diário da República,
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deduzirem, querendo, oposição, nos autos de falência n.º 268/00,
que correm seus termos por este Tribunal, nos quais é requerente a
sociedade Irmãos Cunha, L.da, com sede na Avenida dos Comba-
tentes, 206, Viana do Castelo, e cuja petição deu entrada em 1 de
Setembro de 2000, ou justificarem os seus créditos ou propo-
rem qualquer providência diferente da requerida, devendo, em
todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 315/98, de
20 de Outubro.

18 de Setembro de 2000. � A Juíza de Direito, Cristina Xavier
da Fonseca. � O Escrivão-Adjunto, João Carlos dos Santos Costa.

06-2-051 284

TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTIAGO DO CACÉM

Anúncio

A Dr.ª Ana Lurdes Calado Faustino, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Santiago do Cacém:

Faz saber que na falência n.º 212/93, em que é requerente
CAVOP � Construções, Armaduras, Voladuras e Obras Públicas, L.da,
com sede na Rua de Emmérico Nunes, 20, em Sines, correm édi-
tos de oito dias, contados da publicação do respectivo anúncio,
notificando os credores e aquela falida para, no prazo de cin-
co dias posterior ao dos éditos, se pronunciarem acerca das
contas da gerência apresentadas pelo administrador Dr. Carlos
Sousa Góis.

18 de Setembro de 2000. � A Juíza de Direito, Ana Lurdes Ca-
lado Faustino. � A Escrivã-Adjunta, Maria Filipa Oliveira.

18-2-018 374

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA

DE VILA FRANCA DE XIRA

Anúncio

Faz-se saber que neste 2.º Juízo Cível correm termos os autos de
falência registados sob o n.º 442-D/95, em que é falida
Metaltento � Sociedade e Cofragens Metálicas, L.da, com sede es-
tatutária na Estrada Nacional n.º 10, quilómetro 127,2, Alverca
do Ribatejo, actualmente com instalações na Estrada Nacional n.º 3,
Vale do Cardal, Azambuja, correm éditos de 10 dias, contados da
publicação do respectivo anúncio, notificando os credores e aquela
falida para, no prazo de cinco dias posterior aos éditos, se pronun-
ciarem sobre as contas da gerência apresentadas pelo administra-
dor Carlos Sousa Góis.

18 de Setembro de 2000. � A Juíza de Direito, Isabel Maria de
Noronha. � A Escrivã-Adjunta, Isabel Madeira Santos.

18-2-018 375

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA REAL

Anúncio

A Dr.ª Cristina Maria Monteiro Rodrigues, juíza de direito do 3.º
Juízo do Tribunal da Comarca de Vila Real:

Faz saber que nos autos de falência n.º 171/2000, distribuídos em
15 de Maio de 2000, em que é requerente o Ministério Público,
correm éditos de 10 dias, contados da segunda e última publicação
do anúncio, citando todos os credores da requerida
CONSTRUTEC � Comércio de Materiais de Construção, L.da, com
sede na Rua de Miguel Torga, entrada A-1, 6.º, direito, Vila Real,
para, no prazo de 10 dias posterior àquele dos éditos, deduzirem
oposição, justificarem o seu crédito ou proporem qualquer provi-
dência diferente da requerida, nos termos do n.º 2 do artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, com a alteração da redac-
ção dada no Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, para a fa-
lência da aludida empresa, devendo, em todos os casos, oferecer
logo os meios de prova de que disponham.

24 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Cristina Maria
Monteiro Rodrigues. � O Escrivão Auxiliar, António Luís da Silva.

10-2-119 362

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA VERDE

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de falência registados sob o n.º 226/
99, pendentes no 2.º Juízo do Tribunal da Comarca de Vila Verde,
foi, por sentença proferida em 18 de Setembro de 2000, decretada
a falência da empresa Cajólis � Componentes de Calçado, L.da, com
sede no lugar de Moure, freguesia de Balança, concelho de Terras
de Bouro, comarca de Vila Verde, tendo sido fixada como data da
declaração de falência o dia 18 de Setembro de 2000, são notifica-
dos os credores de que, em conformidade com o disposto no ar-
tigo 53.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, foi fi-
xada como residência o local da sua sede e fixado o prazo de 60
dias para a reclamação de créditos, a contar da data da publicação
do anúncio no Diário da República, podendo, no prazo de 5 dias
contados da referida publicação, deduzir oposição por embargos à
sentença, como preceitua o disposto no artigo 129.º do mesmo
decreto-lei, e de que foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Fran-
cisco Araújo, residente na Avenida de D. Afonso Henriques, 638,
Guimarães.

20 de Setembro de 2000. � O Juiz de Direito, Herculano José
Rodrigues Esteves. � O Escrivão-Adjunto, Luís José Lino de
Queiroz. 06-2-051 283

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 631/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Manuel Luís Marques Serra.
Requerida � Novipack � Máquinas e Consumíveis para Embala-

gem.

Maria José de Almeida Costeiro, juíza de direito do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Novipack �
Máquinas e Consumíveis para Embalagem, com sede na Avenida
de Santa Maria, lote 2, traseiras, C, na Urbanização Fonte das Ei-
ras, Agualva, 2735 Cacém, para, no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da pu-
blicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e
de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 15 de Junho de 2000.

15 de Setembro de 2000. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeiro. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

12-2-171

Anúncio

Processo n.º 14-D/1997.
Prestação de contas.
Requerente � Dr. Carlos A. Nascimento.
Falida � Sociedade Comercial de Refrigerantes António Duarte

Portela & Filhos, L.da

Paulo Almeida Cunha, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos autos acima identificados correm éditos de 10
dias, contados da data da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, notificando os credores da falida Sociedade Comercial de
Refrigerantes António Duarte Portela & Filhos, L.da, com última
sede conhecida na Rua de Carlos Araújo, sem número, rés-do-chão,
em Alcabideche, lugar da Amoreira, Alto dos Galegos, para, no
prazo de 5 dias, decorrido que seja o dos éditos, se pronunciarem
sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1,
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e
de Falência).

21 de Setembro de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida
Cunha. � O Oficial de Justiça, Francisco Silva. 18-2-018 376
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Anúncio

Processo n.º 658/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Fernando Lourenço Gaspar.
Requerida � Habitocivil � Habitação e Construção Civil, L.da

Paulo Almeida Cunha, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Habitocivil �
Habitação e Construção Civil, L.da, com sede na Avenida do Brasil,
1, 8.º, em Lisboa, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 25 de Julho de 2000.

21 de Setembro de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida
Cunha. � O Oficial de Justiça, Francisco Silva. 03-2-41 942

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 614/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Maria América de Oliveira Rocha e outro(s).
Requerida � F. N. M. � Produtos Alimentares e de Consumo, S. A.

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida F. N. M. �
Produtos Alimentares e de Consumo, S. A., com sede na Estrada
dos Unhos, apartado 10, em Sacavém, para, no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer
outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e
de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 29 de Maio de 2000.
Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamente

afixado no local que a lei determina.

19 de Setembro de 2000. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

06-2-051 295

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 288/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Quinze Heures Trente.
Requerida � Rosa Maria, Ferreira & Filho, L.da

Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Rosa Maria,
Ferreira & Filho, L.da, com sede na Rua de Ana de Castro Osório,
8-B, na Damaia, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10
dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio
no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 24 de Maio de 2000.

19 de Setembro de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 03-2-41 944

Anúncio

Processo n.º 326/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Anlorbel � Com. Materiais Constr. Decoração, S. A.
Requerida � Basiforma � Gab. Estudos Proj. Const. Civil.

Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Basiforma �
Gab. Estudos Proj. Const. Civil, com sede na Rua de Timor, lote 111,
cave direita, em Olival Basto, para, no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justi-
ficarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 23 de Junho de 2000.

20 de Setembro de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 01-2-16 275

Anúncio

Processo n.º 319/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S. A.
Requeridos � Carlos Manuel Brum da Silveira de Abreu e

outro(s).

Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Carlos Ma-
nuel Brum da Silveira de Abreu e mulher, Ana Maria Lopes Madei-
ra Abreu, residentes na Avenida de Roma, 49, em Lisboa, para, no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição e justificarem os seus créditos, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 16 de Junho de 2000.

25 de Setembro de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 18-2-018 373

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior estagiário (engenheiro do
ambiente).

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local, com as necessárias adaptações,
por força do disposto no n.º 2 do artigo 2.º, e na sequência do des-
pacho do signatário datado de 11 de Setembro em curso, torna-se
público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concur-
so externo de ingresso, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º daquele
diploma, para provimento de um técnico superior estagiário (enge-
nheiro do ambiente), da carreira técnica superior, do grupo de pes-
soal técnico superior.

1 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Ju-
lho, com as necessárias aptidões, 238/99, de 25 de Junho, 427/89,
de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 265/88, de 28 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

2 � Remuneração � o estagiário será remunerado com o venci-
mento mensal correspondente ao índice 310 do anexo n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, cujo valor é actual-
mente de 181 000$, tendo ainda direito a auferir os subsídios de
refeição, férias e Natal e demais abonos fixados para a função pú-
blica.
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3 � Conteúdo funcional � realizar todas as tarefas relaciona-
das com a colaboração na definição dos objectivos estratégicos da
autarquia, conceder e desenvolver projectos, elaborar pareceres e
estudos, prestar apoio técnico e de consultadoria, projectar e ori-
entar a execução no âmbito da respectiva formação e especialida-
de, adquiridos através de curso superior que confira o grau de licen-
ciatura.

4 � Área funcional � engenharia do ambiente.
5 � Local da prestação de trabalho � área do município de

Alcanena.
6 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pre-

enchimento da vaga referida e caduca com o respectivo preenchi-
mento.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais e de provimento em funções públicas � são requi-

sitos de admissão a concurso e provimento em funções públicas, de
acordo com o n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

7.2 � Especiais � os constantes do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

7.3 � Habilitações literárias � licenciatura em Engenharia do
Ambiente.

8 � Composição do júri:

Presidente � Luís Manuel da Silva Azevedo, presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Maria da Conceição Rodrigues Rita da Cunha, vereadora a
tempo completo, que substitui o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e Rui Fernando Anastácio Hen-
riques, vereador desta Câmara Municipal a tempo com-
pleto.

Vogais suplentes:

Horácio Neto Frade da Silva e Lucinda Maria Silva Simões,
o primeiro director do Departamento Técnico e o se-
gundo chefe da Divisão Administrativa e Financeira,
nesta Câmara Municipal.

9 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos teórica es-
crita, avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar os níveis de co-
nhecimentos dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício da
função e tem carácter eliminatório.

9.1.1 � Programa de provas � a prova de conhecimentos inci-
dirá sobre as seguintes matérias:

1.ª parte � conhecimentos gerais:

Organização política, atribuições, gestão e competência das
autarquias e competência dos respectivos órgãos:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Central, Regional e Local;

Código do Procedimento Administrativo.

2.ª parte � conhecimentos específicos:

a) Conhecimento da legislação nacional e comunitária so-
bre resíduos e águas residuais e de abastecimento;

b) Águas residuais � gestão de sistemas de saneamento;
gestão de ETARs, equipamento;

c) Águas de abastecimento � gestão de sistemas de abas-
tecimento; gestão de ETARs; equipamento;

d) Resíduos sólidos � gestão de sistemas de recolha de
resíduos sólidos urbanos; definição de circuitos de reco-
lha de resíduos sólidos urbanos; equipamentos; limpeza
urbana; gestão de ETRS;

e) Competências autárquicas na área do ambiente;
f) Política de educação ambiental;
g) Preservação do ambiente;
h) Protecção de recursos naturais.

9.1.2 � Legislação necessária:

Leis n.os 169/99, de 18 de Setembro, e 159/99, de 14 de Se-
tembro;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, na redacção in-

troduzida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
Portaria n.º 286/93, de 12 de Março;
Portaria n.º 623/96, de 31 de Junho;
Lei n.º 11/87, de 4 de Abril;
Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 273/98, de 2 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho;
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio.

9.1.3 � A 1.ª parte da prova de conhecimentos consistirá de um
questionário composto de 10 perguntas de escolha múltipla.

Esta parte terá uma cotação de 5 valores. A 2.ª parte terá uma
cotação de 15 valores, estando distribuída por cinco perguntas.

9.1.4 � A prova de conhecimentos será graduada de 0 a 20 va-
lores, sendo a respectiva classificação obtida através da soma das
pontuações atribuídas a cada resposta.

9.1.5 � A prova de conhecimentos terá a duração de duas horas.
9.2 � A avaliação curricular tem em vista avaliar, numa escala

em que os candidatos serão graduados de 0 a 20 valores, as suas
aptidões profissionais, ponderando, de acordo com as exigências da
função:

a) Habilitação académica de base;
b) Formação e qualificação;
c) Experiência profissional na área para que o concurso foi

aberto.

9.3 � A entrevista profissional de selecção será graduada de 0 a
20 valores e visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Espírito de iniciativa;
c) Características ligadas à motivação e sentido de responsabi-

lidade;
d) Capacidade de organização.

10 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e re-
sultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 10PC + 5AC + 5EPS

20

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.1 � Sempre que os candidatos o solicitarem, serão facultadas
as actas das reuniões do júri sobre os critérios de apreciação e pon-
deração utilizados, bem como sobre o sistema de classificação final.

11 � Formalização das candidaturas:
11.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas, no prazo de

10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República, mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara ou entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Alcanena, Rua de
Salgueiro Maia, Chões, 2380 Alcanena, contendo os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade, nú-
mero fiscal de contribuinte, residência, código postal e tele-
fone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, número e data

do Diário da República em que foi publicado o respectivo
aviso de abertura.
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11.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade, frente e verso;
b) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae, documentalmente comprovado, sob pena

de não serem considerados os elementos que o não estejam;
d) Comprovativos dos requisitos gerais de admissão a concurso

e provimento em funções públicas, constantes no n.º 7.1
deste aviso, salvo se os candidatos declararem no requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram.

12 � Notificação da intenção de exclusão e da lista de classifica-
ção final:

12.1 � Os candidatos que devam ser excluídos serão notificados,
de acordo com o disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, conforme as situações ali previstas.

12.2 � A lista de classificação final será notificada aos interessa-
dos, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, conforme as situações ali previstas.

13 � Local de afixação de relação de candidatos e da lista de
classificação final:

13.1 � A relação dos candidatos, bem como a lista de classifica-
ção final, serão afixadas, para consulta, na porta do gabinete da
Secção do Pessoal, no edifício provisório dos Paços do Município.

14 � Forma de ingresso � o provimento como estagiário será
feito em regime de contrato administrativo de provimento, nos ter-
mos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, ou em comissão de serviço extraordinária, nos
termos do n.º 1 do artigo 24.º do mesmo decreto-lei.

14.1 � O estágio tem carácter probatório, com a duração de um
ano, e deverá, em princípio, integrar a frequência de cursos de for-
mação directamente relacionados com a actividade a exercer.

14.2 � A avaliação e a classificação final do estágio competem
ao respectivo júri, sendo traduzidas numa escala de 0 a 20 valores,
e atendendo aos seguintes valores:

Relatório de estágio;
Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
Formação profissional realizada no período de estágio.

14.3 � A classificação final será a resultante da aplicação da
seguinte fórmula:

CF =
 5RE + 4CF + 1FP

10

em que:

CF = classificação final;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço;
FP = formação profissional.

14.4 � Findo o período de estágio, o candidato será provido a
título definitivo na categoria de 2.ª classe da carreira técnica supe-
rior (engenharia do ambiente), desde que obtenha classificação final
de estágio não inferior a Bom (14 valores).

15 � Foi consultada a Direcção-Geral da Administração Pública,
nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 13/97, de 17 de
Janeiro.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

13 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís Manu-
el da Silva Azevedo. 10-1-101 442

Aviso

Concurso para tesoureiro

1 � Faz-se público que, por meu despacho exarado no dia 18 de
Setembro de 2000, se encontra aberto concurso interno geral de
ingresso para provimento de uma vaga de tesoureiro, sendo o prazo
de apresentação de candidaturas de 12 dias úteis.

2 � São requisitos gerais de admissão a concurso:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;

c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente
exigidas para o desempenho do cargo;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-
do obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

3 � Requisitos especiais de admissão a concurso � os constantes
da alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

4 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos n.os 2
e 3 anteriores até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas.

5 � Remuneração � correspondente à fixada para tesoureiro no
estatuto remuneratório dos funcionários da Administração Pública,
constante da tabela anexo n.º 3 ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

6 � Condições de trabalho � as genericamente vigentes para a
função pública.

7 � Conteúdo funcional � definido no 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.

8 � Local de trabalho � município de Alcanena.
9 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar posto

a concurso e caduca com o seu preenchimento.
10 � Forma e local de apresentação de candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas dentro do prazo

supra-referido, mediante requerimento, feito em papel de 25 linhas
ou papel branco, de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Alcanena, com o seguinte endereço: Praça de 8 de
Maio, 2380 Alcanena, solicitando a admissão ao concurso, do qual
deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, residência, telefone, número e data do bilhe-
te de identidade e serviço de identificação que o emitiu, es-
tado civil, situação militar e número de contribuinte);

b) Habilitações literárias legalmente exigidas para o desempe-
nho do lugar;

c) Referência ao aviso de abertura de concurso, identificando o
número e data do Diário da República onde vem anunciado;

d) Identificação da actual categoria e respectiva antiguidade;
e) Classificação de serviço nos últimos três anos,
f) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem susceptí-

veis de influírem na apreciação do seu mérito ou de consti-
tuírem motivo de preferência legal.

10.2 � O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias legal-
mente exigidas para o desempenho do lugar;

b) Certidão de nascimento de narrativa completa;
c) Certidão de serviço militar ou de serviço cívico, se for caso

disso;
d) Declaração, emitida pelo serviço de origem, da qual cons-

tem a existência e a natureza do vínculo à função pública,
em que se especifiquem as situações referidas nas alíneas d)
e e) do n.º 10.1 anterior;

e) Curriculum vitae detalhado e comprovado;
f) Todos os documentos comprovativos dos restantes requisi-

tos a que se refere o n. 2 da presente deliberação.

11 � Poderá ser dispensada nesta fase a apresentação dos do-
cumentos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 da presente
deliberação, devendo para tal os candidatos declarar nos requerimen-
tos, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos
enumerados nas referidas alíneas e devidamente assinado.

12 � É obrigatória a apresentação do certificado de habilitações
literárias ou fotocópia devidamente autenticada e, bem assim, da
declaração, emitida pelo serviço de origem, referida na alínea d) do
n.º 10.2, sob pena de exclusão.

13 � Os candidatos desta Câmara Municipal estão dispensados de
apresentar a declaração referida na alínea d) do n.º 10.2 desta deli-
beração, bem como todos os documentos comprovativos dos requi-
sitos que constem no respectivo processo individual.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.
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15 � Constituição do júri:

Presidente � Luís Manuel da Silva Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Alcanena, que será substituído nas fal-
tas e impedimentos pelo 1.º vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Maria da Conceição Rodrigues Rita da Cunha, vereadora
nesta Câmara Municipal, e Lucinda Maria Silva Simões,
chefe da Divisão Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Dário Manuel Rodrigues Ribeiro, chefe da Divisão da Ac-
ção Sócio-Cultural, e Rui Fernando Anastácio Henriques,
vereador em regime de permanência nesta Câmara Mu-
nicipal.

16 � Os métodos de selecção serão constituídos por entrevista
profissional de selecção, através da qual serão avaliados e determi-
nados quer o perfil quer os conhecimentos de natureza geral e espe-
cíficos dos candidatos relacionados com o desempenho do cargo, e
por provas escritas de conhecimentos teóricos, que versarão sobre
as matérias constantes dos seguintes diplomas legais:

Constituição da República Portuguesa: Decretos-Leis n.os 24/
84, de 16 de Janeiro, 204/98, de 11 de Julho, 404-A/98, de
18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 106/98, de
24 de Abril, 192/95, de 28 de Julho, 169/99, de 18 de Setem-
bro, 341/83, de 21 de Julho, e 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e
Decreto Regulamentar n.º 92-C/84, de 28 de Dezembro.

17 � Ambas as provas serão classificadas numa escala de 0 a 20
valores, sendo a classificação final a média aritmética simples das
classificações atribuídas às duas provas.

18 � As listas de candidatos e de classificação final serão publi-
citadas nos termos dos artigos 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e 10.º do Decreto-Lei n.º 52/91, de 25 de Janeiro.

19 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 247/87, de
12 de Junho, nas partes aplicáveis, e 248/85, de 15 de Julho, nas
partes aplicáveis.

20 � O presente concurso é aberto a todos os funcionários da
administração local, central e regional, bem como dos institutos pú-
blicos, nas modalidades de serviços personalizados do Estado e de
fundos públicos, desde que satisfaçam os requisitos gerais e especiais
exigidos.

21 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

18 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís Manu-
el da Silva Azevedo. 10-1-101 441

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Nomeação definitiva

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho da-
tado de 19 de Setembro de 2000, foi nomeada em regime de nomeação
definitiva a estagiária Ana Maria Rodrigues Martins, na categoria de
técnica superior de 2.ª classe, na sequência de processo de reclassifica-
ção e após conclusão do respectivo estágio, homologado por meu des-
pacho de 11 de Setembro de 2000. A nomeação deverá produzir os
seus efeitos legais no prazo de 20 dias a contar da publicação do pre-
sente aviso. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2000. � A Vereadora dos Serviços Municipais de
Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de Fátima
de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-31 286

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Aviso

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/

99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despacho do presiden-
te da Câmara de 15 de Maio de 2000, foi autorizada a abertura do
seguinte concurso externo de ingresso, cujo prazo para apresenta-
ção de candidaturas é de 10 dias úteis a contar da data de publicação
do presente aviso:

Técnico superior de economia/gestão/finanças de 2.ª classe �
um lugar.

1 � Constituição do júri:

Presidente � Director do Departamento de Educação e Cultu-
ra, Dr. Jorge Augusto Rodrigues Miranda.

1.º vogal efectivo � técnica superior (economia) assessora
principal Dr.ª Margarida Maria Pinto Guimarães, que substi-
tuirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � chefe da Divisão da Gestão Administrati-
va, Dr. Mário Alberto da Rocha Branco.

1.º vogal suplente � técnica superior (finanças) assessora Dr.ª
Júlia Piedade Simões Fernandes Tavares Martins.

2.º vogal suplente � chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Dr.ª Maria de Fátima Braga Valente.

2 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos,
executados com autonomia e responsabilidade, tendo em vista in-
formar a decisão superior, requerendo uma especialização e forma-
ção básica de nível de licenciatura nas áreas exigidas.

3 � Legislação aplicável ao concurso � Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 247/87, de 17 de Ju-
nho, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de
Outubro, 248/85, de 15 de Julho, e 265/88, de 28 de Julho.

4 � Finalidade e validade � válido para o provimento da vaga
colocada a concurso e para as que for decidido prover no prazo de
um ano.

5 � Local de trabalho � área do município da Amadora.
6 � Remuneração e outras regalias sociais:
6.1 � Vencimento � sem prejuízo do disposto no artigo 18.º do

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na redacção dada pelo
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, du-
rante o estágio o vencimento será o correspondente ao índice 310
da carreira técnica superior.

6.2 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos legais de admissão a concurso � podem candida-
tar-se ao concurso todos os indivíduos que satisfaçam, cumulativa-
mente, até ao termo do prazo de entrega da candidatura fixado no
presente aviso, os seguintes requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir a habilitação literária legalmente exigida para o de-

sempenho do cargo � licenciatura em Gestão/Economia ou
Finanças;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-
do obrigatórios;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

8 � Apresentação das candidaturas:
8.1 � Forma � as candidaturas serão formalizadas através de

requerimento modelo tipo, para o efeito ao dispor nos Serviços de
Atendimento da Câmara, ou formalizadas mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Amadora, e entrega
pessoalmente ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção, para a Câmara Municipal da Amadora, DGRH, apartado
60 287, 2701-961 Amadora, dele devendo constar os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número de contribuinte
fiscal, residência e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (especificações, acções de forma-

ção, etc.), quando legalmente exigidas;
d) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-

rência do nome do mesmo, número e data do Diário da
República onde se encontra o presente aviso de abertura;
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e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem re-
levantes para a apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, devidamente comprovados.

8.2 � O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado da
seguinte documentação, sob pena de exclusão do concurso:

a) Fotocópia do bilhete de identidade válido;
b) Documento comprovativo da posse das habilitações literári-

as ou profissionais;
c) Curriculum vitae detalhado e devidamente datado e assina-

do, do qual deve constar, designadamente, as habilitações
literárias e ou profissionais, as funções desempenhadas, bem
como as actualmente exercidas, com indicação dos respecti-
vos períodos de duração, e actividades relevantes, assim como
a formação profissional detida, com indicação das acções de
formação finalizadas (cursos e seminários), a respectiva du-
ração, datas de realização e entidades promotoras, juntando
comprovativo das mesmas, sem o qual não serão considera-
das.

8.3 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, mencionados nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos requerimentos, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação em que se encontram relati-
vamente a cada uma daquelas condições.

8.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

9 � Métodos de selecção � provas de conhecimentos, com ca-
rácter eliminatório, avaliação curricular e entrevista profissional de
selecção.

9.1.1 � Provas de conhecimentos (PC) � objectivos: avaliar o
nível de conhecimentos profissionais dos candidatos exigíveis e ade-
quados ao exercício da função.

9.1.2 � Forma e duração da prova � escrita, com a duração de
uma hora e trinta minutos, com trinta minutos de tolerância, poden-
do ser consultada bibliografia e legislação de suporte não anotada.

9.1.3 � Versará sobre os seguintes temas:

A) Competências das autarquias locais e legislação:

a) Código do Procedimento Administrativo � Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

b) 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;

c) Competências das autarquias locais � Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

d) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Central, Regional e Local � Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

B):
a) Instituições, fundos e financiamentos comunitários:

www.gicea.mts.gov.pt;
http://canais.sapo.pt/finanças/negócios;
www.globalchange.pt/amadora;

b) Instituições, fundos e financiamentos nacionais:

www.sej.pt;

c) Programa de Apoio ao Movimento Associativo do
Município da Amadora (pedir junto do Departamento
de Educação e Cultura);

d) Mercado social de emprego:

www.sej.pt;
Programas para a juventude � associativismo e gru-

pos informais, formação e emprego, ciência e tec-
nologia;

e) Gestão de projectos � Como Elaborar Um Projecto �
Guia para Desenhar Projectos Sociais e Culturais, de
Ezequiel Ander-Egg e Maria José Aguilar Idañez,
CPIHTS � Centro Português de Investigação em His-
tória e Trabalho Social, Projecto Atlântida, 16.ª
edição, Maio de 1999;

   www.juriscenter.com/associativismo;

f) Legislação e fiscalidade para associações � Código do
IRC: artigos 9.º, 10.º, 69.º, 98.º e 99.º; Estatuto dos
Benefícios Fiscais, artigos 48.º e 50.º; Código do IVA,
artigos 9.º, 10.º, 40.º e 53.º; Constituição da República
Portuguesa, artigo 46.º; Lei Geral Tributária, ar-
tigo 24.º; Código da Contribuição Autárquica, ar-
tigo 12.º;

g) Estatuto de Utilidade Pública � Decreto-Lei n.º 460/
88, de 7 de Novembro.

9.2 � A legislação indicada é a que se encontra publicada e ou
em vigor à data de elaboração do programa das provas de conheci-
mentos. Qualquer alteração legislativa posterior será considerada pelo
júri aquando da elaboração do enunciado da prova, cabendo aos can-
didatos proceder, por sua iniciativa, às actualizações que se vierem
a revelar necessárias.

9.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � objectivos:
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, de acordo
com as exigências da função.

9.4 � Avaliação curricular (AC) � objectivos: visa avaliar as
aptidões profissionais dos candidatos na área para que o concurso
é aberto, com base na análise dos respectivos currículos profissio-
nais.

9.5 � Os critérios de apreciação e de ponderação da AC e da EPS,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicita-
da.

10 � Regime do estágio:
10.1 � O constante do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de

28 de Julho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro. Os candidatos admitidos iniciarão um estágio, com carácter
probatório, de duração não inferior a um ano, automaticamente
prorrogado, até ao limite de 18 meses, até à data de posse na res-
pectiva categoria de ingresso, caso o estagiário seja aprovado com
classificação não inferior a Bom (14 valores).

10.2 � O estágio será efectuado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento ou em comissão de serviço extraordinária,
consoante se trate ou não de funcionário já nomeado definitiva-
mente em lugar de outra carreira.

10.3 � A avaliação final do estágio será feita de acordo com:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo candidato (RE);
b) Classificação de serviço obtida naquele período (CS).

10.4 � Classificação final do estágio (CFE) � os critérios de
apreciação e ponderação do relatório de estágio, bem como o sis-
tema de classificação final de estágio, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constarão igualmente da acta de reunião do
júri, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicita-
da.

10.5 � Constituição do júri do estágio � o júri do concurso fará
também a avaliação e a classificação final do estágio.

11 � Publicitação de listas:
11.1 � Os candidatos excluídos são notificados, nos termos dos

artigos 34.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
11.2 � Os candidatos são convocados para a realização dos mé-

todos de selecção, nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

11.3 � A lista de classificação final é notificada nos termos do
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 de Setembro de 2000. � A Vereadora do Pelouro de Pessoal,
Judite Esteves Pinto. 03-1-31 298

Aviso

Para os devidos efeitos se anuncia que, por despacho da vice-
-presidente, Judite Esteves Pinto, datado de 2 de Junho de 2000, foi
autorizada a transferência para esta Câmara Municipal, com a anuên-
cia da respectiva Câmara, de Dulce Patrícia Rebelo Aguiar, funcio-
nária com a categoria profissional de assistente administrativa do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Albufeira.

A referida transferência, efectuada ao abrigo do artigo 25.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, produz
efeitos desde 18 de Setembro de 2000.

18 de Setembro de 2000. � Por subdelegação do Director de
Administração Geral e Finanças, a Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Fátima Valente. 03-1-31 300
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Aviso

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no n.º 1,
alínea c), do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, se anuncia que, por despachos do presidente datados de 17 de
Julho de 2000, foram autorizadas as exonerações das funcionárias
Maria Margarida Trincão de Paiva Boléo, Ana Maria de Sousa Pires
Silva, Alcina de Fátima Felício Piteira Genebra, Maria Clara de
Vasconcelos Leão Correia Alfaia de Carvalho, Maria de Fátima Pereira
Alves Teixeira e Maria da Nazaré Correia Timóteo Blanco, educadores
de infância, com efeitos a partir de 31 de Agosto de 2000.

18 de Setembro de 2000. � Por subdelegação do Director de
Administração Geral e Finanças, a Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Fátima Valente. 03-1-31 301

Aviso

Para os devidos efeitos se avisa que, no uso de competência delegada
na área dos recursos humanos, nos termos do disposto na alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º e no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e na sequência de concurso público cujo prazo de validade
ainda decorre, foi nomeado, por despacho da vereadora responsável
pelo pelouro de gestão de pessoal, Judite Esteves Pinto, datado de 4 de
Setembro de 2000, o candidato abaixo referido, para provimento do
lugar que a seguir se designa, segundo a ordenação da respectiva lista de
classificação final, nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

Motorista de pesados:

José Jorge dos Santos Magalhães.

Mais se anuncia que as nomeações não foram sujeitas a fiscaliza-
ção prévia do Tribunal de Contas, de acordo com 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.

21 de Setembro de 2000. � Por subdelegação do Director de
Administração Geral e Finanças, a Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Fátima Valente. 03-1-31 299

Aviso

Para os devidos efeitos se avisa que, no uso de competência dele-
gada na área dos recursos humanos, nos termos do disposto na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e no n.º 3 do artigo 57.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, e na sequência de concursos públi-
cos, foram nomeados, por despacho da vereadora responsável pelo
pelouro de gestão de pessoal, Judite Esteves Pinto, datado de 15 de
Setembro de 2000, os candidatos abaixo referidos para provimento
dos lugares que a seguir se designam, segundo a ordenação da respec-
tiva lista de classificação final, nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

Tradutor-correspondente-intérprete especialista:

Maria Isabel Marques Monteiro Santos.

Asfaltador principal:

Manuel Francisco Luz.

21 de Setembro de 2000. � Por subdelegação do Director de
Administração Geral e Finanças, a Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Fátima Valente. 03-1-31 302

Aviso

Para os devidos efeitos se avisa que, no uso da competência dele-
gada na área dos recursos humanos, nos termos do disposto na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e no n.º 3 do artigo 57.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, e na sequência de concurso público
cujo prazo de validade ainda decorre, foram nomeados, por despa-
cho da vice-presidente da Câmara, Judite Esteves Pinto, datado de 6
de Setembro de 2000, os candidatos abaixo referidos para provimento
do lugar que a seguir se designa, segundo a ordenação da respectiva
lista de classificação final, nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

Assistente administrativo especialista:

António Manuel da Silveira Samões.
Maria da Conceição de Jesus Sousa Ferreira Silvestre.
Ana Zilda Gonçalves Ramalho.

Maria Leonor da Conceição Silva Pereira.
Paula Rute Guerreiro Adrião.
Dulce Maria Ribeiro Miler da Silva Bastos.
Maria Fernanda Gonçalves de Castro.
Maria de Lurdes Leite Cunha.
Maria Graciosa Pessoa Alves Pimenta.
Deolinda da Silva Antunes.
Carlos Dias Laranjo.
Antónia Rosa de Matos Cabeças Alves de Oliveira.
Ana Clara Paciência Caldas Marinho de Almeida.
Anabela Cristina d�Oliveira Galvão.
Maria Inês de Campos de Oliveira Barbosa Roque.
Ana Paula Martins Pinto.
Carla Maria Adelaide Lourenço Borges Sá Carvalho.
Maria de Loures Rodrigues Reis Lopes.
Preciosa Marques de Magalhães Carvalho.
Cristina Maria Marques de Magalhães de Carvalho Mendes.
Jorge Manuel Rocha.
Ana Mafalda de Matos Machado Silva.
Maria Ausenda Carmona Esteves Mateus.
Maria Filomena Garção Gonçalves.
Nuno Óscar de Jesus Dias Félix.
Rosária da Conceição Rodrigues Calado.
Maria de Lourdes Baião Dores.
Maria Augusta Guiomar Dias Rodrigues Franco.
Maria Helena Salgueiro Fidalgo.

21 de Setembro de 2000. � Por subdelegação do Director de
Administração Geral e Finanças, a Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Fátima Valente. 03-1-31 303

Aviso

Para os devidos efeitos se anuncia que, por despacho do presiden-
te da Câmara, Joaquim Moreira Raposo, datado de 12 de Setembro
de 2000, foi autorizada, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, a cessação da comissão de serviço da
chefe da Divisão de Arruamentos, Maria Guadalupe Sereno Gonçalves,
com efeitos a 19 de Setembro de 2000.

21 de Setembro de 2000. � Por subdelegação do Director de
Administração Geral de Finanças, a Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Fátima Valente. 03-1-31 304

Aviso

Para os devidos efeitos se anuncia que, por despacho do presiden-
te da Câmara, Joaquim Moreira Raposo, datado de 28 de Julho de
2000, foi autorizado, nos termos do artigo 82.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, o regresso do funcionário Francisco
Manuel Marques de Sousa, técnico profissional-adjunto de constru-
ção civil, da situação de licença sem vencimento de longa duração,
com efeitos a 12 de Setembro de 2000.

21 de Setembro de 2000. � Por subdelegação do Director de
Administração Geral de Finanças, a Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Fátima Valente. 03-1-31 305

CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA

Aviso DAF

Por despacho de 19 de Setembro de 2000 do presidente da
Câmara Municipal da Batalha:

Cristina Figueiredo Nogueiro dos Santos Pereira � nomeada, prece-
dendo concurso, assistente administrativo (1.º escalão, índice 191).
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, António
José Martins de Sousa Lucas. 5-1-30 676

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE

Aviso de nomeação
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) da
carreira de engenheiro civil.

Após a publicação da lista de classificação final do concurso em
epígrafe, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
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11 de Julho, nomeio para o lugar de estagiário para ingresso na
carreira técnica superior � engenheiro civil:

João Carlos da Silva Cercas.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
10 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

1 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Al-
berto dos Santos Tuta. 4-1-7678

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe � engenheiro
florestal.

Após a avaliação do estágio respeitante ao concurso em epígrafe,
nomeio para o lugar de técnico superior de 2.ª classe � engenheiro
florestal a candidata aprovada Sónia Maria Lopes Martinho.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
10 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

6 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Al-
berto dos Santos Tuta. 4-1-7677

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Nomeação/posse

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara de 20 de Setembro de 2000, foram nomeadas
para ocupar os lugares abaixo discriminados as concorrentes apro-
vadas em 12.º e 6.º lugares, provenientes dos concursos externos de
ingresso abertos por avisos publicados no Diário da República,
3.ª série, n.os 238, de 12 de Outubro de 1999, e 53, de 3 de Março
de 2000, respectivamente:

Assistente administrativo:

Arménia Pereira da Costa Augusto.

Cantoneiro de limpeza:

Teresa Maria das Neves Aguadeiro Grilo.

A tomada de posse por parte das nomeadas deverá ter lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República (em cumprimento do estipulado no Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro). (Isento de vis-
to do Tribunal de Contas por, 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, as nomeações já não estarem sujeitas à fiscalização prévia
daquele Tribunal.)

21 de Setembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Gestão de
Recursos Humanos, Miguel José Tavares Cardoso. 10-1-101 447

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso limitado que de-
correu para provimento de um lugar de engenheiro civil assessor,
aberto nos termos dos artigos 8.º, n.º 2, e 28.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por ordem de serviço datada de
30 de Março de 2000, nomeio para o provimento daquela vaga o
candidato João Carlos Gonçalves Marques, o qual, nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, passa a ser remu-
nerado pelo escalão 1, índice 610. [Não carece de visto do Tri-
bunal de Contas � artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.]

13 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Isaltino
Afonso Morais. 03-1-31 289

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso geral que decorreu para
provimento de um lugar de engenheiro civil de 1.ª classe, aberto nos
termos dos artigos 8.º, n.º 2, e 28.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 40, de 17 de Fevereiro de 2000, nomeio para o provi-
mento daquela vaga a candidata Maria Teresa Graça Dias, a qual,
nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, passa
a ser remunerada pelo escalão 1, índice 460. [Não carece de visto
do Tribunal de Contas � artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.]

13 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Isaltino
Afonso Morais. 03-1-31 290

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso limitado que decorreu
para o provimento de um lugar de técnico profissional (comunica-
ção social) de 1.ª classe, aberto nos termos dos artigos 8.º, n.os 5 e
6, e 28.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por or-
dem de serviço datada de 30 de Junho de 2000, nomeio para provi-
mento daquele lugar o candidato Rui Jorge Correia Taipas Sintra, o
qual, nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
passa a ser remunerado pelo escalão 1, índice 215. [Não carece de
visto do Tribunal de Contas � artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

21 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Isaltino
Afonso Morais. 03-1-31 288

CÂMARA MUNICIPAL DE OLEIROS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 21 de Setembro de 2000, foi
nomeado para o lugar vago de técnico superior de 2.ª classe (estagi-
ário) engenheiro civil António Rui Dias Alves, candidato classifica-
do em 1.º lugar no concurso externo de ingresso, cujo aviso de aber-
tura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 141, de 20
de Junho de 2000.

A nomeação acima mencionada não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

25 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Santos
Marques. 5-1-30 682

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 21 de Setembro de 2000, foi
nomeado para o lugar vago de técnico de 2.ª classe (estagiário) en-
genheiro florestal Luís Manuel Barata Mendes, candidato classifica-
do em 1.º lugar no concurso externo de ingresso, cujo aviso de aber-
tura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 141, de 20
de Junho de 2000.

A nomeação acima mencionada não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

25 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Santos
Marques. 5-1-30 683

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 21 de Setembro de 2000,
foram nomeados para os dois lugares vagos de assistente de acção
educativa (estagiários) Isabel Maria Cristóvão Garcia e Ana Luiza
Alves Martins, classificadas em 1.º e 2.º lugares, respectivamente,
no concurso externo de ingresso, cujo aviso de abertura foi publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 141, de 20 de Junho de
2000.

As nomeações acima mencionadas não carecem de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.
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Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

25 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Santos
Marques. 5-1-30 684

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/86/2000

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
19 de Setembro de 2000, a candidata Maria de Fátima Loureiro
Ferreira da Silva, 1.º candidato constante da lista de classificação
final do concurso para um lugar de técnico superior de 2.ª classe
(estagiário) administração empresarial ou equivalente, afixada em
19 de Setembro de 2000, foi contratada em regime de contrato
administrativo de provimento.

A candidata dispõe de 20 dias, contados da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para iniciar o referido contrato.
(Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2000. � O Vereador, com competências dele-
gadas, Ápio Cláudio do Carmo Assunção. 5-1-30 687

Aviso SRSC/87/2000

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
19 de Setembro de 2000, foi nomeado provisoriamente, conforme
lista de classificação final do concurso para um lugar de tractorista,
homologada pela Câmara Municipal em reunião de 19 de Setembro
de 2000 e afixada na mesma data, Fernando de Bastos.

O candidato dispõe de 20 dias, contados da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para tomar posse do respectivo
cargo. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2000. � O Vereador, com competências dele-
gadas, Ápio Cláudio do Carmo Assunção. 5-1-30 692

Aviso SRSC/88/2000

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
19 de Setembro de 2000, foi nomeado provisoriamente, conforme
lista de classificação final do concurso para um lugar de mecânico,
homologada pela Câmara Municipal em reunião de 19 de Setembro de
2000 e afixada na mesma data, Carlos Manuel Magalhães Ribeiro.

O candidato dispõe de 20 dias, contados da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para tomar posse do respectivo
cargo. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2000. � O Vereador, com competências dele-
gadas, Ápio Cláudio do Carmo Assunção. 5-1-30 689

Aviso SRSC/89/2000

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
19 de Setembro de 2000, foi nomeado definitivamente, conforme
lista de classificação final do concurso para um lugar de serralheiro
mecânico principal, homologada pela Câmara Municipal em reunião
de 19 de Setembro de 2000 e afixada na mesma data, Fernando
Azevedo da Silva.

O candidato dispõe de 20 dias, contados da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para tomar posse do respectivo
cargo. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2000. � O Vereador, com competências dele-
gadas, Ápio Cláudio do Carmo Assunção. 5-1-30 690

Aviso SRSC/90/2000
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de

19 de Setembro de 2000, foram nomeados provisoriamente, con-
forme lista de classificação final do concurso para dois lugares de
condutor de cilindros, homologada pela Câmara Municipal em reu-
nião de 19 de Setembro de 2000 e afixada na mesma data, os se-
guintes candidatos:

Vítor Gabriel da Silva Gomes.
José Pinto Soares.

Os candidatos dispõem de 20 dias, contados da publicação do
presente aviso no Diário da República, para tomarem posse dos

respectivos cargos. (Não está sujeito a visto do Tribunal de
Contas.)

19 de Setembro de 2000. � O Vereador, com competências dele-
gadas, Ápio Cláudio do Carmo Assunção. 5-1-30 688

Aviso SRSC/91/2000
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de

19 de Setembro de 2000, foram nomeados provisoriamente, con-
forme lista de classificação final do concurso para quatro lugares de
motorista de ligeiros, homologada pela Câmara Municipal em reu-
nião de 19 de Setembro de 2000 e afixada na mesma data, os se-
guintes candidatos:

Joaquim Augusto Oliveira Costa.
Rui Nuno Loureiro Anjos Silva.
Manuel de Oliveira e Silva.
António Martins Rosa.

Os candidatos dispõem de 20 dias, contados da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, para tomarem posse dos res-
pectivos cargos. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2000. � O Vereador, com competências dele-
gadas, Ápio Cláudio do Carmo Assunção. 5-1-30 691

Aviso SRSC/92/2000
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de

19 de Setembro de 2000, foram nomeados provisoriamente, con-
forme lista de classificação final do concurso para quatro lugares de
motorista de pesados, homologada pela Câmara Municipal em reu-
nião de 19 de Setembro de 2000 e afixada na mesma data, os se-
guintes candidatos:

Rufino Francisco dos Santos Soares.
Carlos Manuel Monteiro Tavares.
José Maria Martins Alves Rosa.

Os candidatos dispõem de 20 dias, contados da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, para tomarem posse dos res-
pectivos cargos. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2000. � O Vereador, com competências dele-
gadas, Ápio Cláudio do Carmo Assunção. 5-1-30 693

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Aviso
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho

de 26 de Setembro de 2000, nomeei o único candidato aprovado ao
concurso interno geral de acesso na categoria de assistente adminis-
trativo principal:

António Lopes Geraldes � 16 valores.

Mais se torna público que o nomeado deverá assinar o termo de
aceitação de nomeação no prazo de 20 dias contados da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

26 de Setembro de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 10-1-101 449

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso
Torna-se pública a classificação final do estágio efectuado pela

estagiária Carla Sofia Pereira Ferreira com vista ao provimento de
um lugar de técnico superior de 2.ª classe arquitecto, cujo concurso
foi aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 18, de 22 de Janeiro de 1999:

Carla Sofia Pereira Ferreira � 17 valores.

Face à classificação atribuída, foi a estagiária considerada aprova-
da no referido estágio.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias
após a publicação deste aviso no Diário da República.

20 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 10-1-101 451
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Aviso

Torna-se pública a classificação final do estágio efectuado pela
estagiária Sofia Carreira Vieira com vista ao provimento de um lu-
gar de técnico superior de 2.ª classe � serviço social, cujo concurso
foi aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 18, de 22 de Janeiro de 1999:

Sofia Carreira Vieira � 17 valores.

Face à classificação atribuída, foi a estagiária considerada aprova-
da no referido estágio.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias
após a publicação deste aviso no Diário da República.

21 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 10-1-101 450

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 22 de Setembro de 2000, e na sequência do concurso aberto para
a categoria de assistente administrativo especialista, aberto por avi-
so datado de 15 de Maio de 2000, nomeio as seguintes candidatas,
cuja classificação final foi publicitada por aviso datado de 20 de Se-
tembro de 2000:

Cristina Maria Godinho Carvalho � 14 valores.
Maria de Lá Salete de Jesus Ribeiro Lourenço � 13 valores.

As candidatas nomeadas deverão aceitar o lugar nos 20 dias imedia-
tos ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

25 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 10-1-101 452

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 18 de Setembro de 2000, foi nomeado para o lugar de canaliza-
dor principal o candidato classificado em 1.º lugar, Daniel Morais
Duarte, no concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar do grupo de pessoal operário qualificado, carreira de cana-
lizador, categoria de operário principal, cuja lista de classificação
final foi homologada em 13 de Setembro de 2000 e afixada em 14
de Setembro de 2000.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

18 de Setembro de 2000. � No uso da competência delegada, o
Vereador, João Figueiredo Vargas Lopes. 10-1-101 454

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento
de três lugares de assistente administrativo

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 adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por despacho de 21 de Setembro de 2000 do
vereador do pelouro de administração e finanças, foram nomeadas,
nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, as
candidatas classificadas em 1.º e 3.º lugares no concurso em epígrafe,
Catarina Jessica de Almeida Gomes e Patrícia Alexandra Ribeiro
Tavares, para os lugares de assistente administrativo, e nos termos
do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, foi nomeada a
candidata classificada em 2.º lugar no mesmo concurso, Maria Mar-
lene Andrade Pereira, conforme consta da lista de classificação fi-
nal publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 206, de 6 de
Setembro de 2000, afixada na mesma data no átrio dos Paços do
Município.

Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública. (Não sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas, com

base no disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do
artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

22 de Setembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva. 5-1-30 694

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Aviso

Regresso ao serviço após licença sem vencimento
por 90 dias

Para os devidos efeitos se torna público que a funcionária desta
autarquia Maria dos Anjos Fernandes Novais Tulha, técnica profis-
sional especialista de biblioteca e documentação, regressou ao servi-
ço no dia 30 de Agosto do ano em curso, após um período de licen-
ça sem vencimento com a duração de 90 dias.

30 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Lima Costa. 5-1-30 686

CÂMARA MUNICIPAL DO SARDOAL

Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de assistente administrativo especialista

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 13 de
Setembro de 2000, foi nomeada Ana Cristina dos Santos Rei para o
lugar de assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da
Câmara Municipal do Sardoal, aprovada no concurso em epígrafe, aberto
por aviso desta Câmara Municipal em 21 de Junho de 2000, a qual
deverá aceitar a referida nomeação no prazo de 20 dias úteis a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

13 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando
Constantino Moleirinho. 10-1-101 455

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Sousel de 6 de Setembro de 2000,
nos termos do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Ju-
nho, foram efectuadas as seguintes reclassificações profissionais:

António Augusto Albano � da carreira/categoria de cantoneiro
de vias municipais, escalão 2, índice 137, para a categoria de
canalizador, escalão 2, índice 142.

Martinho João Padre Santo Mota � da carreira/categoria de
servente, escalão 2, índice 127, para a categoria de canaliza-
dor, escalão 1, índice 132.

Luís Manuel Cardoso Branco � da carreira/categoria de ser-
vente, escalão 1, índice 118, para a carreira/categoria de can-
toneiro de limpeza, escalão 1, índice 127.

7 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Emílio Ma-
nuel Minhós Sabido. 10-1-101 456

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 18 de Setembro do
corrente ano, nomeei para a categoria de auxiliar administrativo �
duas vagas a candidata melhor classificada no respectivo concurso,
Helena Márcia Tavares Rodrigues de Almeida, por urgente conve-
niência de serviço, 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 19 de Setembro,
devendo esta tomar posse no prazo de 20 dias a contar da publica-
ção deste aviso no Diário da República, reportando-se o respecti-
vo provimento àquela data.

A nomeação em causa não se encontra sujeita à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, atendendo ao disposto no n.º 1 do ar-
tigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 144.º, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.

18 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, António
José de Oliveira Fonseca. 5-1-30 679
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Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 18 de Setembro do
corrente ano, nomeei para a categoria de pessoal auxiliar � condu-
tor de máquinas pesadas e veículos especiais � Manuel Fernandes,
aprovado no respectivo concurso, o qual deverá tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República.

A nomeação em causa não se encontra sujeita à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, atendendo ao disposto no n.º 1 do ar-
tigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 144.º, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.

18 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, António
José de Oliveira Fonseca. 5-1-30 680

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 112/DAG/DGRH/SAP/00

Nomeação para cargo dirigente

Torna-se público de que a presidente da Câmara, por despacho
exarado em 1 de Setembro de 2000, procedeu à nomeação, em co-
missão de serviço, da técnica superior de 1.ª classe � engenharia
civil Maria Filomena Rocha Duarte Lourinho Duarte para o cargo
de directora do Projecto Municipal das Áreas Urbanas de Génese
Ilegal, nos termos dos n.os 1 e 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro.

4 de Setembro de 2000. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 23/98, de 30 de
Março de 1998, a Directora do Departamento de Administração Ge-
ral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 03-1-31 297

Aviso n.º 115/DAG/DGRH/SAP/00

Para os devidos efeitos torna-se público que a presidente da Câ-
mara, por despacho exarado em 5 de Setembro de 2000, autorizou
a renovação da licença sem vencimento por um ano solicitada pelo
técnico profissional de 1.ª classe de museografia Ismael Vara Carva-
lho, com efeitos desde o dia 1 de Setembro de 2000, nos termos do
artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

6 de Setembro de 2000. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 23/98, de 30 de
Março de 1998, a Directora do Departamento de Administração Ge-
ral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 03-1-31 296

Aviso n.º 118/DAG/DGRH/SAP/00

Nomeação de pessoal

Torna-se público de que presidente da Câmara, por despacho
exarado em 12 de Setembro de 2000, procedeu à nomeação provi-
sória, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, dos seguintes candidatos:

Aníbal Mendes dos Santos e Fernando Manuel de Oliveira
Ferreira, classificados em 1.º e 2.º lugares, respectivamente,
no concurso externo para condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais.

Os nomeados deverão 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, por atento ao 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.)

18 de Setembro de 2000. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 23/98, de 30 de
Março de 1998, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 03-1-31 295

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVOR

Aviso

Para os devidos efeitos se publica que o executivo da Junta de
Freguesia de Alvor, em sua reunião de 28 de Agosto de 2000, deli-

berou conceder à funcionária Ana Paula Rafael Franco Reis, auxiliar
administrativo, licença sem vencimento por um ano, a partir de 14
de Setembro de 2000, ao abrigo da subsecção III, artigo 78.º, do
Decreto-Lei n.º 467/88, de 30 de Dezembro, revogado pela subsec-
ção II, artigo 76.º, do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

21 de Setembro de 2000. � O Presidente da Junta, Renato Dias
Mendes. 10-1-101 457

JUNTA DE FREGUESIA DE GONÇALO

Aviso

Amadeu Pereira Bidarra, presidente da Junta de Freguesia de Gonça-
lo:

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
26 de Maio de 2000, foi nomeada, por urgente conveniência de servi-
ço, para ocupar o lugar de assistente administrativo do quadro de pes-
soal desta Junta de Freguesia, nos termos dos artigos 21.º e 22.º do
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Carla Susana Branco Martins,
diplomada pelo CEFA, de Coimbra, que deverá tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, em con-
formidade com o disposto no artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.)

25 de Setembro de 2000. � O Presidente da Junta, Amadeu Pe-
reira Bidarra. 5-1-30 696

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE ALMADA

Aviso

Nomeação de um programador

Torna-se público que, pelo despacho n.º 150/CA/2000, de 21 de
Setembro, do presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Almada, foi nomeado definitivamente no lugar
de programador (nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro) o funcionário Paulo Jorge
Nunes Afonso, na sequência de concurso interno de acesso geral.

A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias
úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República.

22 de Setembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 03-1-31 294

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

Aviso

O Doutor José Vieira de Carvalho, professor universitário e presi-
dente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados
de Electricidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da
Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 18 de Setembro de 2000, anular o con-
curso externo de ingresso para o provimento de um lugar de estagi-
ário da carreira de técnico superior de informática, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 109, de 11 de Maio
de 2000, em virtude de os concorrentes admitidos a concurso não
terem comparecido às provas de selecção, para o que foram notifi-
cados através de ofício registado com aviso de recepção.

20 de Setembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Vieira de Carvalho. 10-1-101 459

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO  DE SINTRA

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de 31
de Agosto de 2000, deliberou nomear provisoriamente, pelo pe-
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ríodo de um ano, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, e dos Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de
Outubro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, para o lugar de operário
qualificado, pedreiro, os candidatos classificados em 1.º e 2.º luga-
res no concurso externo de ingresso para provimento de 10 luga-
res de operário qualificado, pedreiro, escalão 1, índice 132, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 268, de
17 de Novembro de 1999, António Jorge da Silva Nunes e Luís
Afonso Alves.

20 de Setembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Renato Leitão. 03-1-31 291

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de
31 de Agosto de 2000, deliberou, nos termos do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, da alínea b) do n.º 1
do artigo 20.º e do n.º 8 do artigo 39.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, manter as comissões de serviço dos dirigentes a seguir indi-
cados:

Engenheiro Jorge Manuel Correia Vilela, cuja comissão de ser-
viço foi constituída em 20 de Janeiro de 2000, no cargo de
director do Departamento Municipal de Exploração e Con-
servação.

Dr.ª Griselda Maria Rodriguez Sousa Ferreira Pinto, cuja comis-
são de serviço foi constituída em 1 de Outubro de 1998, no
cargo de chefe da Divisão Municipal de Contabilidade.

Engenheiro Pedro Miguel dos Santos Correia, cuja comissão
de serviço foi constituída em 30 de Setembro de 1999, no
cargo de chefe da Divisão Municipal de Planeamento e Pro-
jectos.

Engenheiro José António Barbosa de Carvalho Pino, cuja co-
missão de serviço foi constituída em 20 de Janeiro de 2000,
no cargo de chefe da Divisão Municipal de Equipamento e
Manutenção.

20 de Setembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Renato Leitão. 03-1-31 292

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de
31 de Agosto de 2000, deliberou, nos termos do artigo 9.º do De-
creto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, do artigo 21.º e do n.º 5
do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, nomear, em re-
gime de substituição, por um período de seis meses, com efeitos a
partir do dia 1 de Setembro de 2000, os funcionários nos cargos a
seguir indicados:

Engenheiro Pedro Miguel dos Santos Correia, com a categoria
de engenheiro assessor principal, no cargo de director do
Departamento Municipal de Planeamento, Projectos e Obras.

Dr. Eduardo Correia Bento Paulino, com a categoria de téc-
nico superior assessor, no cargo de director do Departamento
Municipal de Recursos Humanos.

Dr.ª Maria Manuela de Oliveira Rosa dos Santos Álvares, com
a categoria de técnico superior assessor, no cargo de direc-
tor do Departamento Municipal Comercial.

Dr.ª Lídia Maria Gonçalves Dias Lopes, com a categoria de
técnico superior assessor principal, no cargo de director do
Departamento Municipal Administrativo e Financeiro.

Engenheira Ana Maria do Amaral Alegria Garcia Aguiar, com
a categoria de engenheira principal, no cargo de director
do Departamento Municipal de Tratamento e Qualidade.

Engenheiro Carlos Manuel Martins Nunes, com a categoria
de engenheiro técnico especialista, no cargo de chefe da Di-
visão Municipal de Informática.

Engenheiro Arlindo Fernando Elias da Silva, com a categoria
de engenheiro técnico especialista principal, no cargo de
chefe da Divisão Municipal de Águas Residuais.

Dr.ª Maria João Mendes Ferreira, com a categoria de técnico
superior de 1.ª classe, no cargo de chefe da Divisão Muni-
cipal de Gestão de Pessoal.

Dr.ª Maria Ana Correia Arsénio Martins, com a categoria de
técnico superior de 1.ª classe, no cargo de chefe da Divisão
Municipal de Formação e Apoio Social.

Dr.ª Paula Cristina Rocha Simões Lopes, com a categoria de
técnico superior de 1.ª classe, no cargo de chefe da Divisão
Municipal Financeira.

Engenheira Elisete da Conceição Figueiredo Fortes dos Santos, com
a categoria de engenheira civil assessora principal, no cargo de
chefe da Divisão Municipal de Fiscalização de Obras.

Dr.ª Ana Sofia Valentim Arez de Vilhena, com a categoria de
técnica superior de 2.ª classe, no cargo de chefe da Divisão
Municipal de Clientes.

Engenheiro José dos Prazeres Simão Martins, com a categoria
de engenheiro civil de 2.ª classe, no cargo de chefe da Divi-
são Municipal de Águas de Abastecimento.

Dr.ª Maria da Graça de Jesus dos Santos Gorgo, com a catego-
ria de técnica superior de 2.ª classe, no cargo de chefe de
divisão municipal, para chefiar o Gabinete Jurídico.

Dr. João Pedro Assunção Marçalo, com a categoria de técnico
superior de 2.ª classe, no cargo de chefe da Divisão Munici-
pal Administrativa.

Mariana Teresa Ventura Ribeiro da Costa Marques, com a ca-
tegoria de chefe de repartição, no cargo de chefe da Divisão
Municipal de Controlo Funcional.

20 de Setembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Renato Leitão. 03-1-31 293

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso de rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 216, de 18 de Setembro de
2000, a pp. 19 877 e 19 878, foi publicada a abertura do concurso
externo de ingresso para motorista de ligeiros, com inexactidão.
Assim, rectifica-se que onde se lê:

7 � Classificação final (CF) [...] seguinte fórmula:

CF = (PC + EPS)/2

deve ler-se:

7 � Classificação final (CF) [...] seguinte fórmula:

CF = (AC + PC + EPS)/3

21 de Setembro de 2000. � A Vereadora dos Serviços Municipais de
Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de Fátima
de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-31 285

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso de rectificação

Concurso interno geral de ingresso

No Diário da República, 3.ª série, n.º 213, de 14 de Setembro de
2000, a p. 19 624, saiu com inexactidão o aviso da Câmara Muni-
cipal do Montijo referente à abertura de concurso interno geral de
ingresso para provimento de um lugar de chefe de repartição. As-
sim, rectifica-se que onde se lê «concurso externo» deve ler-se «con-
curso interno geral de ingresso».

19 de Setembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Gestão de
Recursos Humanos, Miguel José Tavares Cardoso. 10-1-101 448

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso rectificativo

Por ter saído com inexactidão o aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 215, de 16 de Setembro de 2000, respeitan-
te ao concurso para operador de sistemas de 2.ª classe (estagiário),
o mesmo deverá ser rectificado e onde se lê «O candidato Vítor Nuno
Frazão Correia iniciará o estágio, nos termos do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, após a publicação do pre-
sente aviso no Diário da República» deve ler-se «O candidato Ví-
tor Nuno Frazão Correia iniciará o estágio, nos termos do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, no prazo de 20 dias após
a publicação do presente aviso no Diário da República».

22 de Setembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 10-1-101 453
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

MODELO CONTINENTE, S. G. P. S., S. A.

Sociedade com o capital aberto ao investimento do público

Sede: Rua de João Mendonça, 505, Senhora da Hora,
4460 Matosinhos

Capital social: 748 500 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 38 045.

Pessoa colectiva n.º 501532927.

Assembleia geral extraordinária

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei e dos estatutos e a solicitação da accionista
SONAE, S. G. P. S., S. A., convoco os Srs. Accionistas para reuni-
rem em assembleia geral extraordinária no dia 13 de Novembro de
2000, pelas 11 horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre a aprovação de um balanço especial, à data
de 30 de Junho de 2000, organizado para os fins previstos
no n.º 2 do artigo 91.º do Código das Sociedades Comerciais;

2) Discutir e deliberar sobre a alteração do valor nominal das
acções representativas do capital social da sociedade e
consequente alteração do n.º 1 do artigo 5.º do contrato de
sociedade, com aumento do actual valor nominal de
4,99 euros para 5 euros, através de aumento de capital so-
cial, por incorporação de reservas, até ao montante máxi-
mo de 1 575 000 euros, na medida do exercício dos warrants
emitidos, e subsequente nova alteração do valor nominal
de cada acção para 1 euro, com o desdobramento de uma
acção em cinco novas acções;

3) Deliberar sobre o aumento do capital social da cifra que
resultar do aumento de capital previsto no ponto anterior
para 1 000 000 000 de euros, por entradas em numerário,
até 250 000 000 de euros, sendo emitidas até 250 000 000
novas acções, escriturais, ordinárias, ao portador, com o
valor nominal de 1 euro cada uma;

4) Deliberar alterar, em consequência dos anteriores pontos
2) e 3), o n.º 1 do artigo 5.º e ainda alterar o n.º 2 do
artigo 5.º e o artigo 20.º do contrato de sociedade;

5) Deliberar ratificar as cooptações efectuadas para o conse-
lho de administração do Sr. Dr. Fernando Sérgio Maia Re-
belo e do Sr. Engenheiro Manuel José Ferreira Fontoura.

Ficam à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede
social, durante as horas de expediente, a partir da data da publicação
deste aviso convocatório, as propostas de alteração ao pacto social,
bem como, a partir do dia 28 de Outubro de 2000, os elementos
constantes do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Advertem-se os Srs. Accionistas de que:

a) As acções representativas do capital social da sociedade
estão submetidas à forma escritural, pelo que apenas po-
dem participar e votar na assembleia geral, bem como exer-
cer quaisquer direitos inerentes à titularidade das acções, os
accionistas que tenham procedido à conversão destes valo-
res mobiliários, devendo a prova da sua titularidade ser
comunicada à sociedade através de carta emitida por inter-
mediário financeiro que dê entrada na sociedade, pelo me-
nos, oito dias antes da data da realização da assembleia geral
e donde conste que os mesmos valores se encontram ins-
critos em conta de valores mobiliários escriturais;

b) A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo
os accionistas tantos votos quantos os correspondentes à
parte inteira que resultar da divisão por 100 do número de
acções que possuam, sem qualquer limite;

c) Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral por cônju-
ge, ascendente ou descendente, administrador ou outro accio-
nista, mediante carta dirigida à presidente da mesa da
assembleia geral indicando o nome, domicílio do represen-
tante e a data da assembleia;

d) As pessoas colectivas far-se-ão representar por pessoa que,
para o efeito designarem, através de carta, cuja
antenticidade será apreciada pela presidente da mesa;

e) O voto pode ser exercido por correspondência, nos termos
previstos pelo artigo 22.º do contrato de sociedade:

ARTIGO 22.º

1 � Enquanto a sociedade for considerada «sociedade
com o capital aberto ao investimento do público», os
accionistas poderão votar por correspondência, no que
se refere exclusivamente à alteração do contrato social
e à eleição dos órgãos sociais.

2 � Só serão considerados os votos por correspondên-
cia desde que recebidos na sede da sociedade, por meio de
carta registada, com aviso de recepção, dirigida ao presi-
dente da mesa da assembleia geral com, pelo menos três
dias de antecedência em relação à data da assembleia, sem
prejuízo da obrigatoriedade da prova da qualidade de accio-
nista, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 19.º
deste contrato.

3 � A declaração de voto deverá ser assinada pelo
titular das acções ou pelo seu representante legal, deven-
do o accionista, se pessoa singular, acompanhar a decla-
ração de cópia autenticada do seu bilhete de identidade;
se pessoa colectiva, deverá a assinatura ser reconhecida
notarialmente na qualidade e com poderes para o acto.

4 � Só serão consideradas válidas as declarações de
voto de onde conste, de forma expressa e inequívoca:

a) A indicação do ponto ou pontos da ordem de
trabalhos a que respeita;

b) A proposta concreta a que se destina, com indi-
cação do ou dos proponentes;

c) A indicação precisa e incondicional do sentido
de voto para cada proposta, bem como se o
mesmo se mantém caso a proposta venha a ser
alterada pelo seu proponente.

5 � Não obstante o disposto na alínea b) do número
anterior, é permitido a um accionista que envie declara-
ção de voto relativamente a certa proposta declarar que
vota contra as demais propostas no mesmo ponto de
ordem de trabalhos, sem outras especificações.

6 � Entender-se-á que os accionistas que enviem de-
clarações de voto por correspondência se abstêm na
votação das propostas que não sejam objecto dessas de-
clarações.

7 � Não obstante  disposto na alínea c) do n.º 4, pode
o accionista condicionar o sentido de voto para certa
proposta à aprovação ou rejeição de outra, no âmbito
do mesmo ponto da ordem de trabalhos.

8 � Compete ao presidente da mesa da assembleia
geral, ou ao seu substituto, verificar da conformidade das
declarações de voto por correspondência, valendo como
não emitidos os votos correspondentes às declarações não
aceites.

ARTIGO 19.º

1 � 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 oito dias
antes da realização da assembleia, as tenham:

b) Inscrito em contas de valores mobiliários
escriturais;

2 � O depósito junto de intermediário financeiro e a
inscrição referida na alínea b) do número anterior tem
de ser comprovado por carta emitida por essa institui-
ção que dê entrada na sociedade, pelo menos, oito dias
antes da data da realização da assembleia.

A assembleia poderá funcionar em primeira reunião desde que se
encontrem accionistas possuidores de acções que titulem mais de
50 % do capital social.

Se a assembleia não puder reunir na data marcada, fixa-se, desde
já o dia 30 de Novembro de 2000, pelas 11 horas, na sede social,
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para a realização da mesma assembleia geral de accionistas, poden-
do, então, a assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital
representado.

2 de Outubro de 2000. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alice da Assunção Castanho Amado. 01-2-16 297

SPGM � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Rua do Professor Mota Pinto, 42-F, 2.º, salas 2.05
a 2.07, 4100 Porto

Capital social: 2 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 51 457.

Contribuinte n.º 503271055.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da SPGM � Sociedade de Investimento, S. A., para
se reunirem em assembleia geral anual no dia 16 de Novembro de
2000, pelas 16 horas e 30 minutos, na sede social, Rua do Professor
Mota Pinto, 42-F, salas 2.05 a 2.07, Porto, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Discussão e aprovação das contas da Sociedade referentes
ao 1.º semestre de 2000;

2.º Discussão e aprovação do plano de actividades e orçamen-
to da Sociedade para 2001.

Fazem parte da assembleia geral todos os accionistas titulares de
10 ou mais acções averbadas em seu nome no livro de registo de
acções da Sociedade com a antecedência de 15 dias em relação à
data marcada para a reunião, correspondendo a cada 10 acções um
voto.

Os accionistas que sejam pessoas coletivas poderão fazer-se re-
presentar comunicando ao presidente da mesa, por carta recebida
até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior ao fixado para a
assembleia geral, o nome de quem as representa.

2 de Outubro de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao In-
vestimento � IAPMEI, representado por Veríssimo José Henriques
Casaleiro. 01-2-16 300

TN � TRANSPORTES M. SIMÕES NOGUEIRA, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos da legislação aplicável e do contrato da sociedade,
convoco os Srs. Accionistas da TN � Transportes M. Simões No-
gueira, S. A., com sede no lugar de Terra Negra, freguesia de Vilarinho
das Cambas, concelho de Vila Nova de Famalicão, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão sob
o n.º 401 e com o capital social de 406 000 000$, para se reunirem
em 29 de Novembro do corrente ano, às 18 horas, na sede social,
em assembleia ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar aumentar o capital social, por incorporação de
reservas livres e legais;

2.º Deliberar alterar o pacto social quanto ao seu objecto;
3.º Deliberar converter o capital social em euros;
4.º Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001 a

2005.

20 de Setembro de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Joaquim da Costa Correia Araújo. 06-2-051 336

EMPRESA O PRIMEIRO DE JANEIRO, S. A.

Sede: Rua de Santa Catarina, 339, Porto

Capital social: 5 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 3677.

Pessoa colectiva n.º 500097057.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas da
Empresa O Primeiro de Janeiro, S. A., para reunirem em assembleia

geral extraordinária no próximo dia 17 de Novembro de 2000, pe-
las 15 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos (artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais):

1) Deliberar sobre a proposta de alteração do pacto social da
sociedade no que respeita à fiscalização;

2) Discutir a situação económico-financeira da Empresa e os
meios de recuperação possíveis, nomeadamente a possibili-
dade de a sociedade de se apresentar a processo especial de
recuperação de empresa.

Observações

1 � A assembleia pode deliberar qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados.

2 � Qualquer accionista pode fazer-se representar por um admi-
nistrador, pelo cônjuge, ascendente ou descendente ou por outro
accionista.

3 � Como documento de representação é suficiente uma carta,
com assinatura, dirigida ao presidente da mesa, especificando a assem-
bleia para que a representação diz respeito.

4 � A cada 100 acções corresponde um voto.
5 � O exercício do direito de voto depende do averbamento das

acções em nome do titular e na sede da sociedade até cinco dias
antes do dia da assembleia.

28 de Setembro de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Eduardo de Oliveira Costa. 06-2-051 346

MEBRA � COMÉRCIO POR GROSSO DE METAIS
E ACESSÓRIOS DE BRAGA, S. A.

CONVOCATÓRIA

A presidente da mesa da assembleia geral convoca os Ex.mos Accio-
nistas da sociedade MEBRA � Comércio por Grosso de Metais e
Acessórios de Braga, S. A., contribuinte n.º 502771020, com o ca-
pital social, totalmente realizado, de 270 000 000$, com sede no
lugar da Fonte, Palmeira, Braga, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Braga com o n.º 3630, para uma assembleia
geral, a realizar-se na sua sede social no dia 2 de Novembro de 2000,
às 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Aprovação do projecto de fusão, já registado nesta data na
Conservatória do Registo Comercial de Braga;

Alteração no contrato da sociedade dos artigos 2.º, 3.º, 4.º, 8.º,
19.º e 20.º e do título da secção III. Informamos que o texto
integral das cláusulas propostas faz parte integral do projecto
de fusão e que se encontra à disposição na sede social;

Nomeação dos membros do órgão de fiscalização da sociedade,
tendo em conta a alteração de conselho fiscal para fiscal
único.

Mais informamos que poderão ser consultados por VV. Ex.as to-
dos os documentos referidos no artigo 101.º do Código das Socieda-
des Comerciais na sede social da sociedade.

Solicitamos a VV. Ex.as que aquando da assembleia sejam porta-
dores dos seguintes documentos:

As acções ou títulos de depósito comprovativos das mesmas
em instituição bancária;

Procurações ou actas que nomeiem os representantes dos
accionistas, caso se tratem de empresas.

25 de Setembro de 2000. � A Presidente da Mesa da Assembleia,
Maria da Conceição Silva Cardoso Dias. 10-2-119 359

MOCAR, SGPS, S. A.

Sede: Rua do Dr. Alfredo da Costa, 32, Sintra

Capital social: 17 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob
o n.º 7821.

Identificação de pessoa colectiva n.º 502970294.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral de accionistas da MOCAR, S. G. P. S.,
S. A., para reunir no dia 14 de Novembro de 2000, pelas 10 horas,
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na Avenida de 5 de Outubro, 35, 3.º, em Lisboa, com o seguinte
ponto único da ordem de trabalhos:

Proceder à nomeação dos titulares dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2000 a 2003.

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tenham em seu
nome averbadas nos respectivos livros da sociedade ou depositadas na
sede da sociedade ou em estabelecimento bancário nos cinco dias que
imediatamente antecedem a assembleia geral acções da sociedade.

A cada acção corresponde um voto.

29 de Setembro de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Vaz Serra de Moura. 12-2-176

AVISOS

TMN � TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S. A.
Sede: Edifício Marconi, Avenida de Álvaro Pais, 2, 1649-041 Lisboa

Capital social: 9 400 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2675.

Contribuinte n.º 502600268.

Aviso
Publicação de tarifário

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 290-B/99, de
30 de Julho, publicam-se os seguintes tarifários:

I � Preços por minuto do tarifário SPOT, os quais vigorarão a partir
de 24 de Outubro de 2000:

Chamadas para a rede TMN e rede fixa PT:

Dia (das 9 às 21 horas) � 60$;
Noite � 27$;
Feriados nacionais e fins-de-semana � 27$;

Chamadas para outras redes nacionais:

Dia (das 9 às 21 horas)� 120$;
Noite � 40$;
Feriados nacionais e fins-de-semana � 40$.

a) As chamadas são taxadas em impulsos, tendo o primeiro impul-
so a duração de sessenta segundos e os impulsos seguintes a duração de
um segundo, com o consequente fraccionamento do preço do minuto.

b) Os preços supra-referidos incluem IVA à taxa legal em vigor.
II � Tarifário de acesso a números especiais da Telecel � Comu-

nicações Pessoais, S. A., a partir da rede TMN, o qual vigorará a partir
de 1 de Novembro de 2000:

III � Rectificação à publicação referente ao tarifário de acesso ao
número de acesso especial da Telecel � Comunicações Pessoais, S. A.
(911530), publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 202, de 1
de Setembro de 2000:

O preço de 140$40 para os clientes do plano personalizado de preços
e o preço de 140$ para os clientes de cartões recarregáveis são apli-
cados às chamadas realizadas pelos clientes do continente e não às
chamadas realizadas pelos clientes dos arquipélagos da Madeira e dos
Açores.

27 de Setembro de 2000. � O Administrador, Iriarte José Araújo
Esteves. 01-2-16 292

ASSOCIAÇÕES

PROBEM � ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE AGUALVA

Certifico que, por escritura de 15 de Setembro de 2000, exarada a
fl. 73 do livro de notas n.º 824-B do 1.º Cartório Notarial de Sintra,
a cargo do licenciado Celso dos Santos, ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, foi constituída a associação de solida-
riedade social, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe,
com sede na área de Agualva, freguesia de Agualva-Cacém, concelho
de Sintra.

Está conforme.

19 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Fazendas Roseiro. 10-2-119 414

LIVRARIAS L � ASSOCIAÇÃO DE LIVRARIAS DO PORTO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 27 de Julho do
ano 2000, lavrada a fl. 101 do livro de notas n.º 254-D do 7.º Car-
tório Notarial do Porto, foi constituída uma associação denominada
Livrarias L � Associação de Livrarias do Porto, com sede na Rua
de José Falcão, 74, 1.º, freguesia da Vitória, concelho do Porto.

A Associação tem como objectivo a divulgação do livro.
Podem ser associados da Associação as pessoas individuais ou

colectivas que, de forma directa ou indirecta, promovam o livro,
bem como todas as que desenvolvam actividade cultural e aceitem
os presentes objectivos e estatutos.

Está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Maria Tavares
Seabra Teixeira. 10-2-119 387

RECTIFICAÇÕES

INVEPE � INDÚSTRIA DE VEÍCULOS PESADOS, S. A.

Sede: Zona Industrial de Rio Maior,
freguesia e concelho de Rio Maior

Capital social: 203 730 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior
sob o n.º 414.

Pessoa colectiva n.º 501716173.

Rectificação de convocatória

No Diário da República, 3.ª série, n.º 214, e no Jornal Região
de Rio Maior, ambos do dia 15 de Setembro de 2000, foi publicada
a convocatória para a assembleia geral desta sociedade, a realizar na
sua sede no dia 16 de Outubro de 2000, pelas 10 horas, onde, por
lapso, na ordem de trabalhos apresentada se faz referência à
accionista Lohr Industrie, sendo que tal referência deveria reportar-
-se à accionista Lohr, S. A. Consequentemente, o teor dos pontos
1, 2 e 3 da convocatória publicada é rectificado, passando a constar
dos mesmos o seguinte:

Ponto 1 � Deliberar sobre a realização de prestações acessó-
rias pela accionista Lohr, S. A.;

Ponto 2 � Deliberar sobre o reembolso de empréstimos
efectuados à accionista Lohr, S. A.;

Ponto 3 � Deliberar sobre a compensação entre a prestação
acessória a ser realizada pela accionista Lohr, S. A., e o re-
embolso de empréstimo da referida accionista.

29 de Setembro de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José António Franco de Brito Caiado. 01-2-16 291

Operador Número
de acesso

Clientes dos arquipélagos
da Madeira e dos Açores

(IVA a 12 %)
�

Preço por minuto

Clientes do continente
(IVA a 17 %)

�
Preço por minuto

Telecel ..... 16918 Tarifário móvel � Tarifário móvel �
outras redes, se- outras redes, se-
gundo o plano ta- gundo o plano ta-
rifário do cliente. rifário do cliente.

911218000 Tarifário móvel � Tarifário móvel �
outras redes, se- outras redes, se-
gundo o plano ta- gundo o plano ta-
rifário do cliente. rifário do cliente.
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AVEIRO
ÁGUEDA

AVELAR DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1551;
identificação de pessoa colectiva n.º 502607270; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/22092000.

Certifico que cessou funções de gerente em 12 de Abril de 2000 o
ex-sócio Manuel Dias da Silva, por renúncia.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10707328

ESPINHO

PERFUMARIA LÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 369/
830408; entrada n.º 196/000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos a prestação de
contas de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda Ajudante, Rosa Paula da
Silva Maia. 10401881

POLIPOLI � POLIESTERES REFORÇADOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 133/
760206; entrada n.º 150/000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos a prestação de
contas de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda Ajudante, Rosa Paula da
Silva Maia. 10401644

ÍLHAVO

TERMOLOGIA � REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1035/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504081918.

Certifico que, na sociedade em epígrafe. Foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

3 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 09803874

MIRAHIDRÁULICA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1135/
990507; identificação de pessoa colectiva n.º 504448897.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

6 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 09765778

4. Empresas � Registo comercial
NOVAGRO � AGRO-PECUÁRIA DA VALENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 38/
770308; identificação de pessoa colectiva n.º 500655030.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 09803688

MEALHADA

ATENASTÊXTIL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 490/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504127730; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 1/000922.

Certifico que pela acta n.º 8, realizada em 1 de Junho de 2000,
foi nomeado administrador único da sociedade em epígrafe, para o
triénio de 2000/2002, Paulo Luís Cunha de Almeida, solteiro, maior.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09776150

OLIVEIRA DO BAIRRO

SACMI IBÉRICA, S. A. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 813; inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 1 e 2/000918.

Certifico que foram registados o facto da criação da representa-
ção permanente em Portugal da sociedade espanhola SCAMI
IBÉRICA, S. A., com sede em Castellón de la Pina, na Prolongacion
de la Gram Via Tárrega Monteblanco, 263, Espanha. A representa-
ção está localizada em Vale Grande, lote A 20, Zona Industrial de
Oiã, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro e foi-lhe afecto
o capital de 10 000 000$.

Designado representante José Gálvez Maestro, casado, residente em
Pasaje de Cam Menor, 10, Madrid, Espanha, com os poderes e facul-
dades indicadas nos estatutos sociais relativos à sua qualidade de
administrador-delegado da SCAMI IBÉRICA, S. A., podendo, por con-
seguinte, arrendar ou adquirir o imóvel para armazém da sucursal.

Segue a relação integral dos estatutos da sociedade representada
extraídos do documento depositado nesta Conservatória de fl. 65 a
fl. 66 v.º e fl. 68 a fl. 76 e fl. 24 a fl. 32 que é certidão da escritura
n.º 693/2000, de estabelecimento de sucursal em Portugal da socie-
dade e documentos anexos de 17 de Abril de 2000 do notário de
Villareal, Espanha e tradução.

Notariado Português
5.º Cartório Notarial de Lisboa
A cargo do notário Carlos Manuel da Silva Almeida
Certifico que em data de hoje, perante mim, Celeste Nunes César,

Segunda-Ajudante do referido cartório, compareceu José Vicente de
Paula Rodrigues, viúvo, natural da Índia (Antigo Estado da Índia),
residente no Campo Grande, 386, 2.º, esquerdo, em Lisboa, pessoa
cuja identidade verifiquei pelo meu conhecimento pessoal, o qual me
declarou sob compromisso de honra que a tradução do documento
anexo ao presente, foi por ele feita e é a tradução fiel e correcta do
respectivo original, escrito em língua espanhola, tradução essa pela
qual me declarou assumir inteira e completa responsabilidade.

6 de Julho de 2000. � O Tradutor, (Assinatura ilegível.) �
A Segunda Ajudante, (Assinatura ilegível.).

1A2295806
Classe 8.ª Carimbo ilegível � Omisso.
N.º 1865.
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Alteração dos estatutos

Em Castellón de la Plana a 22 de Junho de 1992.
Perante mim, Francisco Lapuerta Fenollosa, Notário desta cidade

da ilustre Ordem de Valência.
Comparece:
José Galvez Maestro, nascido a 3 de Janeiro de 1937, casado e

residente nesta cidade (Rey Don Jaime, 49), com D. N. I.
n.º 2.971.160-C.

Intervém na sua qualidade de Administrador-delegado e Secretá-
rio do Conselho de Administração da Empresa Comercial SACMI
IBÉRICA, S. A., domiciliada nesta cidade, na Prolongacion de la
Gran Via, n.º 263, constituída por escritura pública do Notário de
Madrid José Aristonico Garcia Sanchez a 2 de Março de 1981, sob
o n.º 550 do seu protocolo, posteriormente modificada por outra junto
do mesmo notário, de 26 de Novembro do mesmo ano com a qual
modificou o seu objecto social e se inscreveu neste Registo Comer-
cial no tomo 194 Geral, livro 88 da secção terceira, fascículo 21 v.º,
folha n.º 1.175. O seu C. I. F. é o A-28683498.

A dita Sociedade aumentou o seu capital e alterou o seu domicílio
social em virtude de outras escrituras por mim outorgadas, de 19 de
Dezembro de 1981, de 4 de Agosto de 1983 e 26 de Abril de 1990.

O presente foi eleito Administrador-delegado por escritura de 15 de
Abril de 1987, e posteriormente reeleito por escritura de 31 de Mar-
ço de 1992, encontrando-se especialmente investido de poderes para
este acto em virtude da certidão que se mencionará mais adiante.

Tem por conseguinte e, a meu juízo, capacidade legal suficiente
para outorgar esta escritura, pelo que,

Afirma e outorga:
Que em cumprimento das deliberações da Assembleia Geral Ex-

traordinária e Universal da Empresa Comercial SACMI IBÉRICA,
Sociedade Anónima, com data de 1 de Junho de 1992, formaliza e
torna públicas, com este acto, as deliberações contidas na certidão
emitida no dia 5 de Junho do corrente ano, pelo presente, na quali-
dade de Secretário do Conselho de Administração, autorizada pelo
Presidente Giulio Cicognami, cujas assinaturas legitimo, por serem
conhecidas, e cuja certificação, compreendendo 10 folhas de papel
comum dactilografadas em ambas as faces ficam anexadas a esta es-
critura para que dela forme parte integrante, solicitando expressamente
ao Senhor Registador Comercial a inscrição de todas as deliberações
nela contidas ou, se for caso disso, a sua inscrição parcial, de acordo
com o artigo n.º 63,2 de Regulamento do Registo Comercial.

Solicitam-se as excepções previstas, de acordo com a disposição
transitória 8.ª da Lei de 25 de Julho de 1989, a reforma parcial e
adaptação das directrizes da Comunidade Económica Europeia em
matéria de sociedades, na realização desta escritura, para dar cum-
primento à necessidade de se adaptar à nova Legislação.

Tendo feito as reservas e advertências legais e, de modo expres-
so, aquelas referidas na Legislação Tributária vigente e, de forma
especial, sobra a obrigatoriedade da inscrição desta escritura no
Registo Comercial.

Leio esta escritura aos presentes, tendo-os advertido do seu direito
de o fazerem por si próprios, tendo-a encontrada conforme, é ratifi-
cada no seu conteúdo e assinam comigo.

Da presente escritura, ocupando dois fólios da classe 8.ª, n.os OA
4.845.884 e seguintes por ordem respectiva, eu notário dou fé. José
Galvez = assinado � F. Lapuerta = Rubricado.

O selo da lei do Notariado e das Taxas está em conformidade.
É a primeira cópia da sua matriz, onde ficou anotada nos livros que

a instância de José Galvez, na qualidade com que intervém, ocupa dois
fólios da classe 8.ª, n.os 1A22958306 e seguintes por ordem respec-
tiva, adicionando um fólio da classe 8.ª n.º 1A2295831 para efeitos de
Anotações em Registos e Departamentos Públicos, em Castellón de
la Plana no dia útil seguinte da sua outorga.

Carimbo: Francisco Lapuerta Fenollosa � Notário em Castellon
de la Plana.

Seguem duas assinaturas ilegíveis.
Fotocópias de carimbos vários, alguns ilegíveis. Tudo omisso por

não relevante, à excepção de:
Carimbo:
Inscrito o presente documento neste Registo Comercial, no tomo

558 Geral das Sociedades, livro 125 da secção Geral, fólio 127, fo-
lha n.º CS-3458, inscrição n.º 10.

Castellón, 27 de Agosto de 1992.
O Registador. � (Assinatura ilegível.)
Carimbo: EMBLEMA � Registo Comercial Provincial. Castellon

de la Plana.
Omisso, não relevante.
Matriz � 1A2295808.
Classe 8.ª Carimbo ilegível. Omisso.
José Galvez Maestro, secretário do Conselho de Administração da

Sociedade Comercial SACMI IBÉRICA, S. A..

Certifico:
Que, em Assembleia Geral Extraordinária, celebrada pela Socie-

dade Comercial SACMI IBÉRICA, S. A. no seu domicílio social, na
data de 1 de Junho de 1992, estando presentes a totalidade dos só-
cios que integram o capital social e, expressa a vontade geral mani-
festada pelos mesmos de se constituir em Assembleia Geral de Só-
cios, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

1.º: Adaptar os actuais Estatutos da Sociedade para a nova Lei de
Sociedades Anónimas, Texto Resultante de 22 de Dezembro de 1989,
de acordo com as Disposições Transitórias 3.ª e 4.ª da própria Lei.

2.º: Em consequência, modificar os Estatutos Sociais com que se
rege actualmente a Sociedade, substituindo-os totalmente pelos no-
vos Estatutos que regerá, de futuro, a vida da mesma e, no que não
for previsto nos mesmos, se regerá pela Lei das Sociedades Anóni-
mas e demais disposições legais vigentes.

Ditos Estatutos, constando de 26 artigos que foram redigidos com
o assessorado necessário, são lidos e aprovados pela totalidade dos
sócios participantes na Assembleia Geral Universal e transcrevem-se,
a seguir, para que figurem incorporados na escritura matriz, de modo
a que se formalizem em escritura pública as presentes deliberações,
as quais resultam ser do seguinte teor literal:

Estatutos da Sociedade

ARTIGO 1.º

Denominação e regime

A Sociedade será denominada SACMI IBÉRICA, S. A.
Reger-se-á pelos presentes Estatutos e, com carácter imperativo ou

supletivo, conforme o caso, pelo direito positivo vigente.

ARTIGO 2.º

Objecto

A Sociedade terá por objecto, a exploração completa do ramo de
equipamento para a indústria cerâmica, de acondicionamento e em-
balagem, mediante o fabrico, comercialização, distribuição, impor-
tação e exportação de equipamentos industriais, bem como dos res-
pectivos sobresselentes e acessórios e a prestação de assistência
técnica.

As actividades integrantes do objecto social poderão ser desem-
penhadas, total ou parcialmente, de modo indirecto, por meio da ti-
tularidade de acções ou participações em sociedades com objecto
idêntico ou análogo.

ARTIGO 3.º

Duração e data de início

É constituída por tempo indeterminado, dando início às suas ac-
tividades no dia da assinatura da escritura da sua constituição.

ARTIGO 4.º

Domicílio

É fixado em Castellón de la Plana, no Prolongamento da Gran Via
Tárrega Monteblanco, n.º 263. O órgão de administração terá a com-
petência para decidir a criação, supressão ou transferência de sucur-
sais, bem como a transferência do domicílio social dentro do mes-
mo perímetro municipal.

ARTIGO 5.º

Capital social

Fica estabelecido em 40 000 000 de pesetas.
Sendo dividido em 40 000 acções ao portador, de uma só classe

e série, de 1000 pesetas de valor nominal cada uma, totalmente subs-
critas e realizadas, numeradas respectivamente de 1 a 40 000, am-
bos inclusive.

As acções são ao portador, serão representadas por títulos e estão
previstos títulos múltiplos.

ARTIGO 6.º

Livro de registo

A Sociedade manterá um livro de registos no qual serão inscritas
as acções de cada sócio, as suas posteriores transferências e a cons-
tituição, sobre as mesmas, de direitos reais e outros gravames.

Os assentos dos livros de registo conterão os dados e outorgarão
aos seus titulares os direitos que, respectivamente, a lei exige e con-
fere.

Este livro será voluntário enquanto as acções forem ao portador.
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ARTIGO 7.º

Regime de transmissão de acções

Não está sujeito a qualquer limitação, por se tratar de acções ao
portador.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

A vontade dos sócios, expressa por maioria, regerá a vida da
Sociedade. A maioria terá de ser formada em Assembleia Geral de-
vidamente convocada.

As deliberações tomadas em Assembleia Geral, para os assuntos
próprios da sua competência, obrigarão todos os accionistas, incluin-
do os dissidentes e os não participantes, ficando sempre ressalvado
o direito à sua impugnação, quando for procedente.

ARTIGO 9.º

Categorias

Tal como determina a lei, as Assembleias poderão ser Ordinárias
e Extraordinárias.

A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á necessariamente dentro
do primeiro semestre de cada exercício para examinar a gestão so-
cial, aprovar, se for o caso, as contas do exercício anterior e delibe-
rar sobre a distribuição de resultados.

Qualquer outra Assembleia que se celebre será Extraordinária.

ARTIGO 10.º

Faculdade e obrigatoriedade da convocatória

Será convocada pelo órgão de administração quando o considerar
conveniente para os interesses sociais e, necessariamente, quando seja
solicitada por sócios que sejam titulares de, pelo menos, 5% do capi-
tal social, devendo explicitar no requerimento, os assuntos a tratar.

Neste último caso, a Assembleia, em cuja Ordem de Trabalhos
serão incluídos os assuntos objecto do requerimento, deverá ser ce-
lebrada dentro do prazo de 30 dias seguintes à data em que tenha
sido requerido notarialmente aos administradores a sua convocação.
Também poderá ser convocada por um Juiz de Primeira Instância
do domicílio social, de acordo com os pressupostos do artigo 101.º
da Lei.

ARTIGO 11.º

Forma de convocatória, Assembleia Universal

São de aplicação imperativa as disposições legais que regulam a
publicidade, o prazo de antecedência, o lugar de celebração, as da-
tas da reunião em primeira e segunda convocatórias e demais ele-
mentos sobre as mesmas. Não obstante o disposto no parágrafo an-
terior, a Assembleia entender-se-á convocada e será validamente
constituída para tratar de qualquer assunto sempre que esteja pre-
sente todo o capital social e os participantes aceitem por unanimi-
dade a celebração da Assembleia.

ARTIGO 12.º

Direito de informação

Os sócios poderão solicitar por escrito, antes da celebração da As-
sembleia e verbalmente durante a mesma, as informações e os escla-
recimentos que considerem necessários sobre os assuntos incluídos na
Ordem de Trabalhos.

ARTIGO 13.º

Constituição

A Assembleia será validamente constituída em primeira convoca-
tória, quando os accionistas assistentes (presentes ou representados)
detenham, pelo menos, 50% do capital subscrito com direito a voto;
em segunda convocatória, quando os mesmos detenham, pelo me-
nos, 25% do dito capital.

Para a adopção das deliberações a que se refere o artigo 103.º da
Lei, os quorums de assistência, em primeira e segunda convocató-
rias, deverão ser de 65% e 50%, respectivamente, do citado capital.

ARTIGO 14.º

Presidência. Lista de Assistentes. Representação

Serão Presidente e Secretário da Assembleia quem o for no Con-
selho de Administração, os seus substitutos ou, na falta dos mesmos,
os sócios eleitos pelos presentes.

Antes de entrar na Ordem de Trabalhos, será feita uma lista de
assistentes, expressando o carácter ou representação de cada um, bem
como o número de acções próprias ou alheias com que participem.

No final da lista determinar-se-á o número de accionistas presen-
tes ou representados, o valor do capital do qual sejam titulares e a
parte do mesmo que corresponde aos accionistas com direito a voto.

Todos os accionistas têm o direito a assistir às Assembleias, pes-
soalmente ou através de representação, conferida exclusivamente a
outro sócio por escrito e com carácter especial para cada Assembleia.

Quando o representante for ascendente, descendente ou cônjuge do
representado, ou ostente poder geral do mesmo para administrar todo
o seu património em território espanhol, não necessitará de acreditar
a representação.

ARTIGO 15.º

Forma de deliberar e de tomar decisões

O Presidente dirigirá as sessões, concedendo a palavra, por ordem,
aos sócios que a solicitem.

Cada sócio poderá utilizar por duas vezes a palavra em defesa das
suas propostas. Esgotadas essas intervenções, o Presidente poderá
limitar o tempo e o número de intervenções a favor e contra qual-
quer assunto.

Cada ponto da Ordem de Trabalhos será objecto de votação se-
parada.

As decisões serão adoptadas por maioria. Entende-se que há maio-
ria, quando votem a favor de uma deliberação mais de metade do
capital presente ou representado na Assembleia.

Ficam ressalvadas as maiorias necessárias para a adopção de de-
cisões que lesem os direitos de uma classe de acções ou de qualquer
outra maioria específica que seja exigida por Lei.

ARTIGO 16.º

Acta. Certidões

A acta da Assembleia deverá ser aprovada pela mesma logo após
a sua celebração ou então dentro do prazo de 15 dias, pelo Presi-
dente e por dois intervenientes, um em representação da maioria e
outra da minoria.

Depois de aprovadas, serão assinadas pelo Secretário, com o vis-
to favorável do Presidente e, se for caso disso, pelos dois interve-
nientes, sendo transcritas para o livro de Actas. As certidões das Ac-
tas e das deliberações serão enviadas pelo Secretário do Conselho
de Administração com o visto do Presidente do mesmo.

ARTIGO 17.º

Conselho de Administração

O órgão de Administração da Sociedade será o Conselho de Ad-
ministração, composto por um mínimo de três e um máximo de cinco
membros, cujas designações e eleição cabem ordinariamente à As-
sembleia Geral.

Os Administradores exercerão o seu cargo pelo prazo de cinco
anos e poderão ser reeleitos por uma ou mais vezes, por períodos
de igual duração. Se, durante o prazo para o qual tiverem sido no-
meados se vierem a verificar vagas, o Conselho poderá designar de
entre os sócios as pessoas que as devam ocupar até à realização da
Assembleia Geral seguinte; se esta a ratificar, a nomeação
entender-se-á efectuada pelo período que faltava cumprir em rela-
ção à vaga preenchida. Se os membros reeleitos forem o Presidente
e o Secretário do Conselho, estes continuarão a desempenhar os
cargos até aí detidos, sem necessidade de nova eleição, ficando res-
salvada a faculdade, do órgão de administração, de revogar esses
cargos.

ARTIGO 18.º

Estrutura. Constituição. Modo de deliberar e tomar decisões

1) O Conselho designará os seus próprios Presidente e Secretário.
2) Celebrará as sessões quando o Presidente o disponha por ini-

ciativa própria ou a pedido de dois ou mais membros; poderá ser
estabelecida uma periodicidade para as reuniões deste órgão.

3) O presidente convocará as reuniões com, pelo menos, três dias
de antecedência.

4) Será validamente constituído quando assistam, presentes ou
representados, a maioria dos seus membros. A representação, por
escrito e com carácter especial para cada Conselho, deverá recair
sobre outro membro.

5) O Presidente dirigirá os trabalhos e aplicar-se-á, de forma aná-
loga, o disposto no parágrafo primeiro do artigo 15.º destes Estatutos.

6) Salvo disposição legal em contrário, as deliberações do Con-
selho de Administração serão adoptadas por maioria de entre os seus
membros presentes ou representados.
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7) A execução das deliberações cabe ao Presidente, ao Adminis-
trador a quem se faculte expressamente ou ao Administrador ou
Administradores-delegados, indistintamente.

ARTIGO 19.º

Actas. Certidões

As discussões e as deliberações do Conselho de Administração
serão registadas em Livro de Actas que será assinado pelo Presidente
e pelo Secretário. Serão aprovadas na mesma forma estabelecida para
as actas das Assembleias Gerais e as certidões serão lavradas pelo
Secretário com o visto do Presidente.

ARTIGO 20.º

Competências

A administração, gestão e representação do Órgão de Administração
estende-se a todos os actos compreendidos no objecto social; a Sociedade
ficará obrigada perante terceiros de boa fé mesmo quando se depreenda
destes Estatutos que o acto está compreendido no objecto social.

Com carácter meramente enunciativo e não limitativo, cabe ao
Órgão de Administração:

1 � Representar a Sociedade em todos os assuntos, expedientes
e actos, qualquer que seja a sua natureza; perante a Administração
do Estado, Organismos Autónomos, Corporações Públicas de qual-
quer espécie, Juízos e Tribunais, funcionários, pessoas singulares ou
colectivas, públicas ou privadas; em todas as instâncias e jurisdições;
exercer todo o tipo de acções, excepções e recursos, incluindo os de
cassação; em juízo e fora dele; outorgando poderes de representa-
ção processual, com ou sem poderes de substituir.

2 � Gerir a empresa social em todos os seus aspectos, incluindo
o laboral; comparecer por si ou por meio de profissional adequado
perante mediações, arbitragens, conciliações e julgamentos sociais
relativamente a qualquer assunto sobre relações laborais com os seus
empregados.

3 � Constituir, modificar de qualquer forma, extinguir e cance-
lar todo o tipo de actos e contratos de aquisição, alienação e gravame;
compras e vendas, cessões a pagamento e por pagar; avaliações,
direitos, opções, arrendamentos; doações, hipotecas, consignações de
rendimentos e outros direitos de garantias pessoais ou reais; usufru-
tos, servidões e demais direitos reais limitativos do domínio.

4 � Praticar todo o tipo de modificações hipotecárias de pro-
priedades e exercer os direitos que a legislação civil e urbanística
conferem ao proprietário.

5 � Celebrar, modificar e extinguir contratos de aquisição de
matérias primas e mercadorias; prestação de serviços, seguros, pu-
blicidade, transporte; licitar em concurso e hastas, apresentando,
modificando e retirando propostas, prestando e retirando fianças
provisórias ou definitivas, assistindo a concursos e hastas e impug-
nado as suas resoluções.

6 � Exercer e cumprir todo o tipo de direitos e obrigações; re-
conhecer e pagar dívidas; cobrar o que é devido à Sociedade, qual-
quer que seja a natureza do devedor; transigir todo o tipo de ques-
tões; submetê-las a Arbitragem de Direito ou de Equidade; instar e
contestar actas e requerimentos.

7 � Aceitar empréstimos; abrir, em qualquer estabelecimento de
crédito, seguir, dispor e cancelar contas correntes à ordem, de afor-
ro, a prazo e a crédito; assinar recibos, quitações, reembolsos, or-
dens e demais documentos de uso bancário; constituir, modificar e
cancelar depósitos; cobrar rendimentos de valores.

8 � Emitir, descontar, aceitar, endossar, cobrar, pagar e protes-
tar letras de câmbio e outros documentos.

9 � Outorgar poderes a terceiros, conferindo-lhes algum ou al-
guns dos seus poderes (salvo os legalmente indelegáveis) e
revogá-los.

ARTIGO 21.º

Administradores-delegados

Sem prejuízo dos poderes que possa conferir a qualquer pessoa,
o Conselho de Administração, com voto favorável de dois terços dos
seus componentes, poderá designar, no seu seio, um ou mais
Administradores-delegados, indicado o regime da sua actuação e sem
que, em nenhum caso, possam ser objecto de delegação as faculda-
des que a Lei considera indelegáveis.

ARTIGO 22.º

Incompatibilidades

Não poderão exercer cargos nesta Sociedade, pessoas declaradas
incompatíveis pela Lei 25/83 de 26 de Dezembro, nas medidas e nas
condições estabelecidas pela mesma.

ARTIGO 23.º

Data de fecho do exercício

O exercício social terminará a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 24.º

Contas anuais

O Órgão de Administração preparará, no prazo de três meses a
contar do fecho do exercício social e em cumprimento das prescri-
ções legais, as contas anuais, o relatório de gestão e a propostas de
distribuição de resultados, bem como, se for o caso, as contas e o
relatório de gestão consolidados.

As contas anuais e o relatório de gestão serão assinados pelos
Administradores e serão revistas por Auditores de Contas, a não ser
que a Sociedade possa apresentar Balanço resumido.

ARTIGO 25.º

Aprovação. Direito de informação

As contas anuais serão provadas pela Assembleia Geral, a qual
deliberará sobre a aplicação dos resultados, nos termos previstos nos
artigos 213.º e seguintes da Lei.

A convocatória da dita Assembleia Geral fará menção do direito
que assiste aos accionistas de obter, a partir da sua data, de forma
imediata e gratuita, os documentos que devam ser objecto de apro-
vação e do relatório dos Auditores, se for caso disso.

ARTIGO 26.º

Dissolução e liquidação

A Sociedade será dissolvida pelas causas legais.
Desde que a Sociedade se declare em liquidação, cessará a repre-

sentação do órgão de Administração para fazer novos contratos e
contrair novas obrigações.

A Assembleia designará os liquidadores, sempre em número ím-
par e estabelecerá, sempre na observância das normas legais impe-
rativas, o regime de divisão do haver social.

Os liquidadores estarão investidos com as faculdades legais e
outras que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral ao
designá-los.

Está conforme.

2 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 14903024

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

MACMEBRA � ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Ma-
trícula n.º 339; identificação de pessoa colectiva n.º 504080695;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 7/000817.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi nomeada
para membro da administração Júlia dos Anjos Martins Morais,
casada, por deliberação de 21 de Junho de 2000 e cessou as funções
de membro da administração Justino da Cruz dos Santos por renún-
cia de 21 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � O Conservador, Gabriel Carvalho.
11179376

CASTELO BRANCO
PENAMACOR

ANTÓNIO FORMIGA SANTOS PEREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000918.
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Certifico que António Formiga dos Santos Pereira, casado com
Maria Helena Vaz Lourenço sob o regime da comunhão geral, natu-
ral da freguesia de Peso, concelho da Covilhã e residente na fregue-
sia de Aldeia do Bispo, deste concelho, contribuinte n.º 173660410.

Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Formiga Santos Pereira,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pina Fer-
raz, naquela freguesia de Aldeia do Bispo.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação no país.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o comércio a retalho de combustí-
vel para veículos a motor; combustíveis gasosos e óleos; prestação
de serviços de cafetaria e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, correspondente a 1 002 410$, representada por uma quota des-
se valor nominal pertencente ao sócio António Formiga dos Santos
Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da Sociedade será exercida por
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio António Formiga dos
Santos Pereira.

3 � A Sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
4 � A gerência poderá ou não ser remunerada se tal vier a ser

deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento escri-
to da Sociedade.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a proceder ao levantamento
do capital depositado na conta aberta, em nome da Sociedade, na
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Idanha-a-Nova e Penamacor,
com sede no Largo do Município, na freguesia e concelho de
Idanha-a-Nova, tendo em vista a satisfação das necessidades ime-
diatas daquela, designadamente de instalação e aquisição do equi-
pamento necessário ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � O Ajudante, António Pinto de Freitas.
01578995

COIMBRA
CANTANHEDE

CAMPISUL � PARQUES DE CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 835/960627; identificação de pessoa colectiva n.º 503672084;
data da apresentação: 000919.

Certifico que foi rectificado o registo de prestação de contas re-
ferente ao exercício do ano de 1999.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300989

BRANCO E VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 204/760628; identificação de pessoa colectiva n.º 500591903;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/000628.

Certifico que o capital social foi aumentado de 15 000 000$ para
300 000 euros da seguinte forma:

1 � Por incorporação de reservas legais na importância de
5 000 000$.

2 � Por incorporação de reservas livres no montante de
10 000 000$.

3 � Por transferência dos resultados transferidos no montante de
24 472 823$90; e,

4 � Por transferência do resultado líquido de exercício no mon-
tante de 5 671 766$10.

Por consequência foi parcialmente alterado o contrato social, tendo
o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social é de 300 000 euros (equivalente a
60 144 600$) e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor
nominal de 200 000 euros pertencente, ao sócio João Carlos dos
Santos Branco, e a outra de valor nominal de 100 000 euros perten-
cente à sócia Maria Regina de Almeida Ordens Branco.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

19 de Setembro de 2000. � O Segundo Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 13300962

CONDEIXA-A-NOVA

CONSTROIDEIXA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE CONDEIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 218; identificação de pessoa colectiva n.º 503630306; data da
apresentação: 000922.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou, na pasta respec-
tiva, a documentação referente à prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 07368321

PENELA

F. B. TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 163/
20000915; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000915.

Certifico que Júlio Eduardo Fernandez Balsera, casado com Ma-
ria Felisa Velarde Gomez, sob o regime da separação de bens, cons-
tituiu a sociedade com a denominação em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma F. B. Transportes, Unipessoal, L.da

2.º

A sua sede é no lugar de Cumieira, concelho de Penela, podendo
mediante deliberação da gerência, ser transferida para qualquer ou-
tro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

§ único. A gerência poderá instalar estabelecimentos e escritórios,
ou outras formas de representação, onde e quando achar conveniente.

3.º

A sociedade tem por objecto social, transporte rodoviário de mer-
cadorias, aluguer de viaturas, aluguer de equipamentos para cons-
trução. Compra e venda de palha, forragens, lenha e madeiras.

4.º

O capital social, em dinheiro, é de 50 000 euros, 10 024 100$,
tendo sido já realizado 50%, devendo os restantes 50% ser realiza-
dos até ao dia 31 de Julho do ano de 2000.
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§ único. Poderão ser feitas prestações suplementares até ao décuplo
do capital social, e bem assim efectuados suprimentos, quando deli-
berado em assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida pelo sócio único Júlio
Eduardo Fernandez Balsera, desde já nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura do único sócio e
gerente Júlio Eduardo Fernandez Balsera, detentor de capacidade
profissional para a actividade de transportes rodoviários de merca-
dorias de âmbito nacional e internacional.

6.º

Fica expressa a autorização para a realização de contratos entre o
sócio único e a sociedade unipessoal, a que se refere o artigo 270.º-F
do Código das Sociedades Comerciais.

b) Estes negócios jurídicos devem revestir a forma escrita ou ser
realizados através de escritura pública se a lei o exigir;

c) Os documentos tituladores de tais contratos ficarão patenteados, con-
juntamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas, para que qualquer interessado possa, a todo o tempo, consultá-los
na sede da sociedade.

7.º

O sócio único da sociedade pode modificar esta sociedade em
sociedade por quotas plural através de divisão e cessão de quota ou
do aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda Ajudante, Dina Fernanda
de Jesus Rafael. 09624414

ÉVORA
ALANDROAL

GRAZINA & GRAZINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Alandroal. Matrícula n.º 57/
050791; identificação de pessoa colectiva n.º 502725796.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, do exercício do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 13908111

CLÁUDIA & FILIPA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Alandroal. Matrícula n.º 114/
130599; identificação de pessoa colectiva n.º 504707698.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, do exercício do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 13908120

ARRAIOLOS

GILDA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 4,
freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 87/
890317; identificação de pessoa colectiva n.º 970813813; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/140900.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/140900 � Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 19 de Junho de 2000.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela de Oli-
veira Marcelino. 08319693

ESTREMOZ

MÁRMORES E GRANITOS DE EDUARDO BIZARRA, L.DA

Sede: Rua de Estremoz, 54, Arcos, Estremoz

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 300/
060690; data do depósito: 11092000.

Certifico que se encontram depositados os documentos da prestação
de contas da sociedade em epígrafe e referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2000. � A Segunda Ajudante, Maria Fer-
nanda Banha Charcas Prates. 11772530

TECNISERRA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Praça de Luís de Camões, 29, rés-do-chão,
Estremoz

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 142/
260779; data do depósito: 14092000.

Certifico que se encontram depositados os documentos da prestação
de contas da sociedade em epígrafe e referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda Ajudante, Maria Fer-
nanda Banha Charcas Prates. 11806834

FARO
LAGOS

CAMA DA VACA � LOTEAMENTOS,
COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 692/
870209; identificação de pessoa colectiva n.º 501778209; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/190700.

Certifico o aumento do capital de 400 000$ para 1 500 000$ e
alteração do artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é da quantia
de 1 500 000$ e encontra-se dividido em duas quotas no valor de
1 110 000$ pertencente à sócia Ida Investments (Guernsey) Ltd, e
outra de 390 000$ pertencente à sócia Ida Investments (BVI) Ltd.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748460

MONCHIQUE

FRANCISCO & GLÓRIA, L.DA

Sede: Marmelete, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 63/
970886; identificação de pessoa colectiva n.º 501701796; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/000913.
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Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 12 de Julho de 2000.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 05769116

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

TRANSPORTES LUÍS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 98/990426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999, em 21 de Setembro de 2000.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12224260

SEIA

CURTUMES RAMOS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 504/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503573620.

Certifico que em 27 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � O Primeiro Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13812203

MARTINHO & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 150/
801022; identificação de pessoa colectiva n.º 500991510.

Certifico que em 27 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � O Primeiro Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13812017

COLÉGIO DE LÍNGUAS E ARTE DE SEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 480/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503455172.

Certifico que em 27 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1998, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Primeiro Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13812181

COLÉGIO DE LÍNGUAS E ARTE DE SEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 480/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503455172.

Certifico que em 27 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Primeiro Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13812190

MARTINHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 321/
910301; identificação de pessoa colectiva n.º 502509325.

Certifico que em 27 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Primeiro Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13812025

GARCIA & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 326/
910506; identificação de pessoa colectiva n.º 502550430.

Certifico que em 27 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Primeiro Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13812149

LEIRIA
BOMBARRAL

PADARIA � PASTELARIA POENSE,
SOCIEDADE DE FABRICO E VENDA DE PÃO E BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 418/940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503286109.
Recebido em: 20000920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 13993801

MARINHA GRANDE

MALTALIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1944; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000818.

Certifico que entre José Carlos Malta Ferreira, solteiro, maior, Rua das
Portas Verdes, Marinha Grande; João Carlos Ferreira Figueiredo casado
com Anabela Martins Tomé na comunhão de adquiridos, Rua de Augusto
Costa, 54, Tojeira de Picassinos, Marinha Grande e Silvino Pedrosa Fer-
reira casado com Graça Maria Salgueiro Pais na comunhão de adquiri-
dos, Avenida da Liberdade, 1, 7.º; A, esquerdo, Marinha Grande, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MALTALIMPA � Serviços de
Limpeza, L.da
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sede social na Avenida da Liberdade, 2, lugar
de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em serviços de limpeza, comércio de pro-
dutos e equipamentos para limpeza e manutenção de edifícios.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de 10 200 eu-
ros, dividido em três quotas de 3400 euros cada.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, desde já nomea-
dos gerentes, obrigando-se a sociedade com a assinatura de dois
sócios gerentes.

ARTIGO 6.º

Por decisão maioritária dos sócios podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
porém, no caso de cessão a estranhos gozam do direito de preferên-
cia, em primeiro lugar a sociedade, e, em segundo lugar os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurí-
dicos celebrados com vista à sua constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de constituição e re-
gisto, e, bem assim, os relativos à aquisição de bens necessários à
sua instalação e funcionamento, trespasses e contratos de arrenda-
mento, ficando desde já o gerente autorizado a levantar para o efeito,
as quantias necessárias a sair da conta inicial, aberta em nome da
sociedade, na entidade bancária Banco Comercial Português, agên-
cia de Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

23 de Agosto de 2000. � A Primeira Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225475

LISBOA
CASCAIS

M. SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4924/
880614, (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501994858;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 35 e 37/1062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 15 000 000$ tendo sido alterados
os artigos 3.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 000$, cor-
respondente à soma de cinco quotas: duas do sócio José Carlos
Lourenço da Silva, uma do valor nominal de 240 000$ (seu bem
próprio) e outra do conselho de administração 8 760 000$; uma do
valor nominal de 160 000$ do sócio Ezequiel Maria da Silva; uma
do valor nominal de 2 840 000$ da sócia Isabel Maria Afonso
Moreira da Silva e outra do valor nominal de 3 000 000$ do sócio
Rodrigo Manuel Lourenço da Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes.
Aditam ao articulado contratual um novo artigo, o 6.º, cujo teor

é o seguinte:
ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios na proporção das respectivas
quotas prestações suplementares até ao montante global de
30 000 000$.

2 � Designam gerentes os novos sócios Isabel Maria Afonso
Moreira da Silva e Rodrigo Manuel Lourenço da Silva.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo.
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 35/000601 �

Cessação de funções de gerência de Manuel da Silva Simões, por
renúncia em 9 de Maio de 2000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2000. � A Primeira Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12504173

COSTACOR � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 179; identificação de pessoa colectiva n.º 504004565; ins-
crição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 5 e
6/20000727.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato, quanto ao corpo do artigo 1.º e ar-

tigo 2.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COSTACOR � Empresa de Traba-
lho Temporário, L.da, e tem a sua sede na Rua E, lote 3, 1.º, Bairro
da Milharada, freguesia de Pontinha, concelho de Odivelas.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de cedência temporária de
trabalhadores para utilização de terceiros utilizadores, podendo ain-
da desenvolver actividades de selecção, orientação e formação pro-
fissional, consultadoria e gestão de recursos humanos.

2 � Alteração parcial do contrato. Eliminado o artigo 7.º do con-
trato.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � O Conservador, Artur Alexandre Porta
Nova Namorado. 14975114

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AUTO TÁXIS LUSAMADU, L.DA

Sede: Rua do Dr. Estevão Vasconcelos, 26,
2.º, direito, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8673/991130; identificação de pessoa colectiva n.º 504564129;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/991130.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Lusamadu, L.da,e tem
a sua sede na Rua do Dr. Estevão Vasconcelos, 26, 2.º, direito, em
Lisboa, freguesia de Marvila.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, assim como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, social.

2.º

A sociedade tem por objecto: táxis, carros de aluguer e aluguer de
veículos automóveis.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, que após a taxa de conversão
corresponde a 2 004 820$, sendo representado por duas quotas uma
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de 6735 euros, do sócio Luís Manuel dos Santos Godinho, e outra
de 3265 euros, da sócia Maria Francelina de Azevedo Godinho.

2 � A entrada da sócia Maria Francelina de Azevedo Godinho,
fica nesta data integralmente realizada em dinheiro.

3 � A entrada do sócio Luís Manuel dos Santos Godinho realiza-se
mediante a transferência para a sociedade do veículo automóvel ligeiro
de passageiros, por ele utilizado como instrumento de trabalho, da
marca Mercedes-Benz, modelo 190 D, ano de fabrico 1992, com a
matrícula 06-52-LU, a que foi atribuído igual valor.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Luís Manuel dos
Santos Godinho.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
prévio da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas ou protocoladas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Relatório de verificação da entrada em espécie nos termos do ar-
tigo 28.º do Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Dezembro.

1 � Introdução � Nos termos do artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais, fomos solicitados para emitir o relatório exi-
gido para a verificação de entradas em espécie com que Luís Ma-
nuel dos Santos Godinho pretende subscrever a sua quota no capital
social da sociedade a constituir com a denominação Auto Táxis
Lusamadu, L.da, com o cartão provisório de identificação de pessoa
colectiva n.º P504564129.

2 � Objectivo de trabalho � Procedemos às verificações que
considerámos adequadas e necessárias com a finalidade de emitir a
nossa opinião sobre a entrada de bem diferente de dinheiro com que
Luís Manuel dos Santos Godinho irá subscrever a sua quota no
capital social da sociedade a constituir. O capital social será de
10 000 euros o correspondente a 2 004 820$.

3 � Trabalho desenvolvido � Para realização de parte da sua
quota na referida sociedade a constituir, Luís Manuel dos Santos Go-
dinho cede a sua viatura usada com a matrícula 06-52-LU marca
Mercedes-Benz, modelo 190 D, do ano de fabrico 1992, ligeiro de
passageiro, com lotação de 5 lugares, com 4 portas e 1997 cm3 de
cilindrada, a gasóleo, de cor bege marfim, com o n.º de quadro
WVWZZZ1HZPW293733, aprovado pela DS/DV em 28 de Setem-
bro de 1998, pelo valor de 6735 euros correspondentes a 1 350 246$
que consideramos ser o justo valor do veículo.

Verificámos a propriedade do bem objecto da referida entrada,
como propriedade livre de quaisquer ónus ou encargos.

4 � Critérios de avaliação � Como critérios de avaliação do bem
em causa, considerámos:

a) Estado de equipamento por observação visual.
b) O preço do mercado dos carros usados para o mesmo ano de

fabrico.
c) Número de quilómetros percorridos.
d) Número de registos de propriedade.
Mais se declara que a sociedade Navalho, Martins & Associados,

ROC n.º 138, representada por Maria Odete Lobato Navalho, ROC
n.º 792, se encontra em efectividade de funções.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11344822

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JET EXPRESS � EMPRESA DE ESTAFETAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 300/20000628; identificação de pessoa colectiva

n.º 504920510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20000628.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JET EXPRESS � Empresa de
Estafetagem, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Infante Santo, 61,
3.º, esquerdo, 1350 Lisboa, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

§ único. � Por simples deliberação da gerência podem ser insta-
ladas filiais sucursais, delegações ou qualquer outra forma de repre-
sentação da sociedade no território nacional

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviço de estafetagem, e transpor-
tes de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 100 000$, acha-se integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 550 000$ pertencen-
do uma ao sócio José Manuel Fernandes Jerónimo, e outra ao sócio João
Miguel Flor dos Santos.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis prestações suplementares, mas qualquer dos
sócios poderá fazer suprimentos à sociedade quando necessário.

ARTIGO 5.º

A cessão ou transmissão de quotas, por actos entre vivos, bem
como a sua divisão, só são possíveis com o consentimento da so-
ciedade, à qual é conferido o direito de preferência na sua aquisi-
ção. Não querendo ou não podendo esta exercer o seu direito, fica
o mesmo deferido ao sócio não cedente, e por último a qualquer
adquirente que a sociedade designe para o efeito.

§ 1.º O sócio que pretende ceder, no todo ou em parte a sua quota
deverá comunicá-lo por escrito à sociedade e ao outro sócio,
obrigando-se aquela a responder-lhe dentro de 14 dias, após o efec-
tivo recebimento da comunicação, dando simultaneamente ao sócio
conhecimento da decisão tomada seja ela opção renúncia ou desig-
nação de terceiro adquirente devidamente identificado.

§ 2.º O outro sócio gozará do direito de preferência até sete dias
após a decisão da sociedade.

§ 3.º Se o sócio cedente não receber tempestivamente qualquer
comunicação da sociedade ou do outro sócio, poderá dispor livre-
mente da sua quota nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios, a so-
ciedade subsistirá com o sócio remanescente e os sucessores ou re-
presentantes do sócio cessante ou interdito, os quais no entanto só
participarão da gerência a convite desta.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, fica a cargo de todos os sócios, que ficam desde já investido
nessa qualidade com dispensa de caução.

ARTIGO 8.º

A gerência será remunerada.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12056618

LANETRO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTEÚDOS
ATRAVÉS DA INTERNET, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 299/20000628; identificação de pessoa colectiva n.º 504912631;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20000628.

Certifico que LANETRO, S. A. constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quota com
a denominação de LANETRO � Prestação de Serviços e Conteú-
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dos através da Internet, Sociedade Unipessoal, L.da, regendo-se pe-
los presentes estatutos, pelo Código das Sociedades Comerciais e
pelas demais disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto desenho, produção, promoção
e comercialização, tanto a nível nacional como internacional, de
produtos de software para quaisquer suportes electrónicos ou infor-
máticos que existam ou possam existir no mercado, bem como a
prestação de serviços e conteúdos através da internet.

2 � A Sociedade pode adquirir participações noutras sociedades
com objecto ou natureza jurídica diversa da sua.

ARTIGO 3.º

1 � A Sociedade tem a sua sede no Centro Luxor, Rua da Mi-
sericórdia, 76, 2.º, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, observadas as formalidades le-
gais, pode a sede social ser deslocada, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como podem ser criadas, em terri-
tório nacional ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 450 760 euros, representado por uma quota
única no valor nominal de 450 750 euros pertencente à sócia única
LaNetro, S. A., estando totalmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

Pode ser exigido à sócia a realização de prestações suplementa-
res de capital, mediante deliberação da sócia única, até ao limite de
450 760 euros.

ARTIGO 6.º

A sócia única e a Sociedade podem celebrar entre si quaisquer
negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da Socie-
dade.

ARTIGO 7.º

1 � A Sociedade é administrada e representada, em juízo e fora
dele, por um gerente, destinado pela sócia única.

2 � Pode ser designado gerente qualquer pessoa singular, esco-
lhido de entre a sócia única da Sociedade ou pessoa estranha a esta.

3 � O gerente pode nomear mandatários ou procuradores da
Sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, mediante a competente procuração, sendo o mandato livre-
mente revogável.

4 � O gerente pode ser remunerado ou não, conforme delibera-
ção da sócia única.

ARTIGO 6.º

Compete ao gerente exercer os mais amplos poderes de gerência
e praticar todos os actos tendentes à realização do objecto social e,
em especial:

a) Adquirir, permutar, onerar e alienar quaisquer bens imóveis ou
estabelecimentos;

b) Adquirir, permutar, onerar e alienar quotas ou acções noutras
sociedades, mesmo que subordinadas a um direito estrangeiro;

c) Desempenhar as demais funções que lhe cabem nos termos da lei e
dos presentes estatutos.

ARTIGO 9.º

A Sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do gerente;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador com poderes

especiais, conferidos expressamente para o acto no instrumento de
mandato.

ARTIGO 10.º

1 � O ano social é o ano civil.
2 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual da Sociedade

terão a aplicação que a sócia única determinar, deduzidas as verbas
que por lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fun-
dos de reserva.

3 � Fica autorizado, nos termos legais, a distribuição de lucros
à sócia no decurso dos exercícios.

ARTIGO 11.º

Para todas as questões ou litígios emergentes do presente contrato,
nomeadamente da sua aplicação ou interpretação dos presentes es-

tatutos, é competente tribunal do foro da Comarca de Lisboa, com
expressa exclusão de qualquer outro.

ARTIGO 12.º

Fica, desde já, nomeado gerente da Sociedade: Javier Pérez Dolset,
casado, natural da Espanha, com domicílio profissional em Madrid,
Avenida de Burgos, 16, Espanha.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12056499

NOVITEXTO � BASES DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 298/20000627; identificação de pessoa colectiva n.º 500203830;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 3/20000630.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º, n.º 2 da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira
de Melo, 14, 12.º, em Lisboa, freguesia de Coração de Jesus.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12057797

HAYS OVERSEAS (PORTUGAL) SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 292/20000626; identificação de pessoa colectiva n.º 504916033;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20000626.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação HAYS OVERSEAS (Portu-
gal), SGPS, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de Castilho, 75,
1.º, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � A gerência da sociedade pode mudar livremente o local da
sede social dentro do concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode deliberar a abertura e encerramento de quaisquer sucursais,
filiais, delegações, agências, escritórios ou quaisquer outras formas
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
como forma indirecta do exercício de actividades económicas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas, uma com o valor
nominal de 4900 euros, pertencente à sócia Hays Overseas
Holdings, L.td, e outra com o valor nominal de 100 euros, pertencente
à sócia Hays Nominees, L.td

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, uma ou mais vez, até ao
limite de 200 vezes o capital social.
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ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A transmissão entre vivos, total ou parcial, das quotas e as
divisões a elas necessárias são livres apenas para a própria sociedade
ou entre sócios, ficando desde já concedido o consentimento para a
cessão e para a divisão da quota.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão depende
de prévio consentimento da Sociedade, e, se dado, os sócios não ceden-
tes, na proporção das suas quotas, terão direito de preferência nas exactas
condições do negócio sobre o qual a preferência é exercida.

3 � O prazo para a Sociedade deliberar é de 60 dias a contar do
pedido escrito de consentimento, que deverá obrigatoriamente mencio-
nar a identificação do cessionário e todas as condições da cessão.

4 � O prazo para os sócios exercerem o seu direito de preferên-
cia é de 30 dias a contar da data da deliberação que prestou o con-
sentimento à cessão, ou na sua falta, nos 30 dias seguintes ao termo
do prazo concedido à Sociedade para deliberar.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A Sociedade poderá deliberar a amortização compulsiva de
qualquer quota, sem o consentimento do respectivo titular, sempre
que a quotas seja dada em penhor, arrestada, penhorada ou por qual-
quer outra forma sujeita a arrematação ou venda judicial.

2 � O valor da quota a amortizar, nos termos do número ante-
rior, será determinado pelo valor que resultar do último balanço
aprovado, sem qualquer correcção dos seus elementos activos ou
passivos, a pagar em duas prestações semestrais e iguais no prazo
de um ano após a fixação definitiva da contrapartida, salvo se ou-
tro for o valor imposto por lei imperativa.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será constituída por um conselho de
gerência com dois ou mais gerentes, designados por mandatos de três
anos.

2 � À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de admi-
nistração, incluindo os poderes para:

a) Onerar e alienar quaisquer bens móveis ou imóveis da Socie-
dade;

b) Onerar, alienar ou locar o estabelecimento.

ARTIGO 9.º

Vinculação da sociedade

A Sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura de mandatários, nos termos dos respectivos

instrumentos de mandatos.

ARTIGO 10.º

Representação

Qualquer gerente impedido de comparecer à reunião do conselho de
gerência, poderá fazer-se representar por outro gerente, mediante carta
dirigida à gerência.

ARTIGO 11.º

Fiscalização

A fiscalização da Sociedade fica a cargo de um fiscal único, de-
signado pela assembleia geral, por mandatos de um ano.

ARTIGO 12.º

Assembleia geral

As reuniões da assembleia geral serão convocados por carta regista-
da com aviso de recepção com a antecedência mínima de 15 dias so-
bre a data da reunião.

ARTIGO 13.º

Distribuição de lucros

Os lucros líquidos resultantes do balanço, deduzida a percentagem
obrigatória para a constituição do fundo de reserva legal, serão dis-
tribuídos pelos sócios na proporção das suas quotas, salvo se, por
deliberação tomada pela assembleia geral forem afectos total ou

parcialmente, à constituição ou reforço de outros fundos ou desti-
nados a outras aplicações específicas.

ARTIGO 14.º

Dissolução

1 � A Sociedade dissolve-se nos casos estabelecidos na lei.
2 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a fixação dos

poderes dos liquidatários, incluindo quanto à continuação da acti-
vidade da sociedade, a obtenção de empréstimos, a alienação do
património social, em globo ou em partes, o trespasse do estabele-
cimento e sobre a partilha do activo quando a ele houver lugar, em
espécie ou em valor.

Gerentes designados para o triénio 2000/20002:
Mark Bowden, e Filipa Arantes Pedroso.
Revisor Oficial de Contas para o período de um ano: Ledo, Mor-

gado e Associados, (SROC), com sede na Praça do Bom Sucesso,
61, 13.º, Porto.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 200. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13766740

GANA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 288/20000623; identificação de pessoa colectiva n.º 504721976;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20000623.

Certifico que por GESTNAVE � Prestação de Serviços
Industriais, S. A., A.C.I. � Assistência e Conservação Indus-
trial, S. A., ENI � Electricidade Naval e Industrial, S. A.,
GETSERVICE � Projectos, Manutenção e Reparação, S. A.,
NOVOPRO � Serviços e Novos Projectos Industriais, S. A., foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

Estatutos

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GANA � Prestação de
Serviços de Água e Gás, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Li-
berdade, 220, 2.º, freguesia de Coração de Jesus, em Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração:
a) A sede social pode ser transferida para outro local dentro do

mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
b) Podem ser criadas ou extintas sucursais, agências, delegações

e outras formas locais de representação, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a concepção de redes de insta-
lação de gás e água, elaboração de projectos, angariação de consu-
midores, comercialização de equipamentos, execução de obras e
prestação de serviços relacionados com os fins indicados.

2 � A sociedade pode participar no capital social de outras so-
ciedades, já constituídas ou a constituir com objecto idêntico ou
diverso do seu, bem como associar-se com outras entidades para a
constituição de agrupamentos europeus de interesse económico, agru-
pamentos complementares de empresas, ou outras entidades regula-
das por lei especial.

CAPÍTULO II
Capital social, acções

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por 5000 ac-
ções, com o valor nominal de 10 euros, o qual se encontra integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � As acções serão nominativas e ou ao portador reciprocamente
convertíveis.

3 � É livre a transmissão das acções da sociedade.
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CAPÍTULO III
ARTIGO 5.º

Órgãos sociais

1 � A sociedade tem como órgãos sociais, a mesa da assembleia
geral, o conselho de administração e um fiscal único, com as com-
petências fixadas na lei e nos presentes estatutos.

2 � Os membros dos órgãos sociais, exercem as suas funções por
períodos de quatro anos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

ARTIGO 7.º

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia

geral, bastando para o efeito a apresentação de carta mandadeira,
dirigida ao presidente da assembleia geral identificando o represen-
tante e assinada pelo respectivo accionista.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas nos termos legais,
independentemente da comunicação que o presidente da mesa deve
fazer, por carta registada com 20 dias de antecedência a cada um dos
accionistas com domicílio no estrangeiro, que sejam detentores de
acções nominativas.

2 � Na convocatória das assembleias gerais pode ser logo fixa-
da a segunda data de reunião, que distará mais de 15 e menos de
30 dias da primeira data, para o caso de a assembleia geral não po-
der reunir-se na primeira data por falta de representação do capital
legal ou contratualmente exigido.

3 � A assembleia geral considera-se validamente constituída, em
primeira convocação, quando estejam presentes ou representados
accionistas possuidores de acções em seu nome que representem o
mínimo de 50% do capital social; e em segunda convocação qual-
quer que seja o número de accionistas presentes ou representados e
o capital social por eles representado.

4 � A mesa da assembleia geral compor-se-á de um presidente e
de um secretário.

CAPÍTULO V

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração é composto por três membros,
todos eleitos pela assembleia geral, e que poderão ser ou não accio-
nistas.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho de
administração escolherá, de entre estes, o presidente.

ARTIGO 10.º

1 � Compete ao conselho de administração, para além das atri-
buições previstas no Código das Sociedades Comerciais:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos actos e operações
relativas ao objecto social que não caiam na competência atribuída
a outros órgãos sociais;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente, podendo transigir, desistir e confessar em quaisquer plei-
tos e bem assim celebrar convenções de arbitragem;

c) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou one-
rar direitos, nomeadamente os incidentes sobre participações sociais
e bens imóveis;

d) Constituir mandatários com poderes que julgue convenientes;
e) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por

lei ou pela assembleia geral.
2 � Os administradores estão dispensados de prestar caução,

sendo ou não remunerados, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reúne quando e onde o inte-
resse social exigir, desde que convocado verbalmente ou por qual-
quer forma escrita pelo presidente ou por dois administradores.

2 � Os administradores podem votar por escrito e fazer-se repre-
sentar nas reuniões por outro administrador designado, por simples
carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração não pode deliberar sem que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros, sendo
as suas deliberações tomadas por maioria de votos expressos.

2 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos expres-
sos dos administradores presentes ou representados e dos que votem
por escrito, tendo o presidente ou quem o substituta voto de quali-
dade, em caso de empate.

3 � Os administradores que não possam estar presentes na reu-
nião podem em casos urgentes expressar o seu voto por carta diri-
gida ao conselho de administração.

4 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta que consignará os votos de vencido.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um ou mais administradores, quando haja

delegação expressa do conselho de administração para a pratica de
determinados actos e nos termos da respectiva delegação;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários constituídos no
âmbito dos poderes que lhes forem conferidos;

d) O conselho de administração, pode deliberar, nos termos legais,
que certos documentos da sociedade sejam assinados por processos
mecânicos;

e) Nos actos de mero experiente, basta a assinatura de um admi-
nistrador.

ARTIGO 14.º

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único que terá um suplente, ambos revisores oficiais de contas e que
não sejam accionistas.

CAPÍTULO VI
ARTIGO 15.º

Exercícios sociais, lucros reservas e dividendos

1 � O ano social coincide com o ano civil, e em relação a cada um
deles será feito um balanço que será encerrado em 31 de Dezembro.

2 � Os resultados apurados em cada exercício terão a aplicação e
distribuição que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas
que por lei tenham de destinar-se à constituição de fundos de reserva
ou de garantia.

CAPÍTULO VII
ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação

A sociedade só se dissolverá nos casos e nos termos da lei.
Órgãos sociais eleitos em 6 de Julho de 2000, para o quadriénio

de 2000/2003.
Conselho de administração: presidente � Fernando de Almeida

Sousa Marques; vogais: Eduardo Antunes Duarte; António Sousa
Ribeiro da Cruz.

Fiscal único: Eugénio Cristóvão Coelho Ferreira da Costa, ROC;
suplente: Joaquim Manuel da Silva Neves, ROC; secretário: Idalina
Grácio de Andrade; suplente: Maria de Lurdes Ramos Emídio.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 13766708

ISA-NITA � CABELEIREIRO E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 313/20000630; identificação de pessoa colectiva n.º 504990594;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20000630.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação ISA-NITA � Cabeleireiro e
Perfumaria, L.da
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2.º

A sede social é na Rua do Salitre, 45, 1.º, esquerdo, em Lisboa.

3.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços de cabeleireiro
e comércio de artigos de perfumaria.

4.º

O capital social é de 5000 euros que corresponde a 1 002 410$,
realizado em dinheiro, correspondente à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada, que corresponde a 501 205$, pertencente uma
à sócia Isabel Maria Santos Pacheco Prata Coelho e a outra à sócia
Vera Maria Pires Mendes Branco.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, dependendo do consenti-
mento da sociedade a cessão a favor de terceiros, inclusive entre
cônjuges e entre ascendentes e descendentes.

6.º

A sociedade é administrada e representada pela gerência, composta
por dois membros, os quais, dispensados de caução, terão ou não
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

1 � São, desde já, designados gerentes: Isabel Maria dos Santos
Pacheco Prata Coelho, casada, residente na Rua de Alfredo Vitorino
Costa, 50, 3.º, lado direito, em Vale Figueira, freguesia São João da
Talha, concelho de Loures, contribuinte fiscal n.º 182932591.

Mariana Rosa Pires Mendes, casada, residente na Rua de Helena
Félix, 16, 1.º, direito, freguesia da Charneca da Caparica, concelho
de Almada, contribuinte fiscal n.º 117833452.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
gerentes ou de um gerente e um procurador, dentro dos poderes que
expressamente lhe forem concedidos.

3 � Em assuntos de mero expediente é bastante a assinatura de
um gerente ou um procurador.

7.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Interdição, insolvência ou falência de seus titulares;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota;
d) Quando por falecimento do titular da quota, os seus herdeiros

não desejem continuar na sociedade;
e) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de

bens, a quota não ficar a pertencer ao sócio.
1 � Nos casos de exclusão de sócio e nos previstos na alínea e)

deste artigo a contrapartida da amortização será realizada pelo va-
lor nominal da quota e poderá ser paga em seis prestações mensais,
iguais e sucessivas.

2 � Considera-se realizada a amortização com o depósito à or-
dem de quem de direito da primeira prestação do valor da quota.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12057967

NOBRE & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 312/20000630; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 10/20000630.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela designação Nobre & Garcia, L.da,
e a sua sede fica instalada na Rua de Maria Pia, 194, freguesia de
Santo Condestável, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede quando julgar conveniente aos seus interesses, para
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações, ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio e retalho de
produtos alimentares.

2 � A sociedade pode adquirir ou alienar participações em so-
ciedades de responsabilidade limitada, com objecto idêntico ou di-
ferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 200 000$, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Francisco Diamantino de Oli-
veira Garcia e Ana Cristina Gonçalves Nobre Garcia.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade. No caso de ser recusado tal consentimento, e na falta
de acordo, a sociedade obriga-se a adquirir a quota cedenda pelo
preço que para a mesma resultar de balanço especial a elaborar para
o efeito.

3 � Para os efeitos do disposto no n.º 2 deste artigo, o sócio ce-
dente notificará a sociedade por carta registada e com aviso de re-
cepção, da projectada cessão de quota ou parte dela.

4 � A carta referida deve mencionar a identidade e o endereço
do comprador, os termos a que a cessão se encontra sujeita, a data
da venda e o local da celebração do contrato de cessão.

5 � Em caso de cessão de quotas a terceiros, a sociedade, em
primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar,
reservam-se o direito de preferência na aquisição, na proporção das
respectivas quotas.

6 � Se nem a sociedade, nem os sócios não cedentes exercerem
o seu direito de preferência no prazo de 30 dias, contados do envio
da carta registada referida no n.º 3, poderá a quota ser cedida livre-
mente.

ARTIGO 5.º

1 � Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio Fran-
cisco Diamantino de Oliveira Garcia, podendo ser nomeados pelos
sócios, em assembleia geral, outros gerentes.

2 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo gerente ora
nomeado ou pelos que forem nomeados em assembleia geral.

3 � A sociedade será validamente obrigada, em todos os seus
actos e contratos, pela assinatura de um gerente, ou pela assinatura
de um procurador da sociedade com poderes determinados e espe-
cíficos para tal efeito.

A sociedade poderá nomear procuradores, para a prática de de-
terminados actos ou categoria de actos.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos ao objecto social, tais como letras de
favor, abonações, avais ou outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida ou por qual-

quer forma for dada ou arrematada, adjudicada ou vendida em con-
sequência de processo judicial;

c) Na eventualidade de a quota estar incluída em massa falida ou
insolvente.

2 � No caso da amortização prevista nas alíneas b) e c), o valor
da quota será o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não exija outras
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos legalmente distribuíveis terão o destino que for
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12057886
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LENÇOL BRANCO, COMÉRCIO DE LAVORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 309/20000629; identificação de pessoa colectiva n.º 505001810;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20000629.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lençol Branco, Comércio de
Lavores, L.da, e tem a sua sede na Rua de Abranches Ferrão, lote 8,
loja 8, Edifício Filadélfia, freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa.

2 � Por decisão da gerência, a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderão ser
criadas sucursais, agências ou outras formas locais de representação
social onde e quando esta julgar conveniente.

3 � A sociedade poderá integrar agrupamentos complementares
de empresas, constituir associações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de lavores, de vestuário,
confecção própria, comércio de acessórios, artigos para o lar, deco-
ração e produtos afins, serviço de engomadoria, lavandaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios: Sandra
Cristina Costa Pereira de Carvalho; e Henrique Miguel das Neves
de Carvalho.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 5000 euros;

3 � Poderão ser feitos suprimentos nas condições que vierem a
ser deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende
sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas, os sócios não cedentes em primeiro
lugar e a sociedade, em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � A gerência não terá remuneração se tal for decidido pelos
sócios.

3 � Fica desde já designada gerente a sócia Sandra Cristina Costa
Pereira de Carvalho.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação
judicial da quota;

c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade sendo

este devido;
e) Por exclusão do seu titular;
f) Por falência do seu titular; e
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de

bens, se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), f) e g) a amortização será efectu-
ada pelo valor que para a quota resultar de balanço especial organi-
zado para o efeito, e nos casos previstos nas alíneas d) e e) a con-
trapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posterior-
mente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição ser cria-
das uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a alguns sócios
ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais que
admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12057134

KEOPS � GABINETE DE CONSULTADORIA E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, ARQUITECTURA AUDIOVISUAL

E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 308/20000620; identificação de pessoa colectiva
n.º 504973835; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000620.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma KEOPS � Gabinete de Consultado-
ria e Projectos de Engenharia, Arquitectura, Audiovisual e
Multimédia, L.da, e regula-se pelas normas legais aplicáveis e por este
pacto social.

2.º

A sua sede situa-se na Avenida da República, 101, 4.º, B, 1050,
freguesia de Entrecampos, concelho de Lisboa, podendo, mediante
deliberação da gerência, ser transferida para outro local do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes.

3.º

O objecto social é o seguinte: actividade de consultadoria e exe-
cução de projectos de engenharia, arquitectura, multimédia, audio-
visual, decoração, design, cenografia e cenários virtuais. Actividade
de fiscalização e execução de projectos de obras de construção ci-
vil, electricidade, ar condicionado, gás, sistemas de audio e vídeo,
decoração design, cenografia e cenários virtuais. Actividade comer-
cial de objectos de decoração e arte. Actividade de promoções em-
presariais em multimédia e audiovisual.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios Rosa Bela de
Magalhães Martins Gomes Afonso e Fernando Gomes Afonso.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos
gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda e

aluguer de veículos automóveis.
4 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é ne-

cessária a assinatura conjunta dos dois gerentes, sendo suficiente a
assinatura de qualquer deles nos actos de mero expediente.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
os sócios, feita a favor de estranhos depende consentimento da so-
ciedade, tendo sempre os sócios o direito de preferência na sua aqui-
sição.

7.º

É admitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) Se um sócio falecer ou for interditado, julgado inabilitado,

declarado falido ou insolvente;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada, ou, por qualquer

modo, envolvida em processo judicial.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12087009

GRAÇA & ABREU � COMÉRCIO INDÚSTRIA
DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 307/20000629; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 39/20000629.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.ª

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como serem criadas ou extintas sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representações da sociedade,
no País ou no estrangeiro.

2.ª

O objecto social consiste na criação e confecção de vestuário de
homem, senhora e criança e respectiva comercialização.

§ único. A sociedade pode, mediante simples deliberação da ge-
rência, tomar participações em outras sociedades com objecto pró-
ximo ou diferente do seu, sendo ainda admitida a sua participação
em agrupamentos complementares de empresas ou outras associações
empresariais.

3.ª

O capital social é de 400 000$, correspondente à soma de duas
quotas, uma de 20 000$ pertencente ao sócio Nelson António de
Abreu e outras de 380 000$ pertencente à sócia Maria Fernanda
Conceição Graça Pereira.

4.ª

A gerência da sociedade, dispensada de caução com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, será desem-
penhada pelo sócio Nelson António de Abreu e Maria Luísa da
Graça Leonor, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a assi-
natura de um dos dois para obrigar validamente a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos.

5.ª

As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos geren-
tes por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios com a antece-
dência mínima de 15 dias sempre que a lei não exija outras forma-
lidades.

6.ª

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo de autori-
zação da assembleia geral a cessão a estranhos à sociedade.

7.ª

1 � No caso de falecimento, interdição, inabilitação de qualquer
dos sócios, a sociedade não se dissolverá.

2 � No caso previsto no número anterior, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos, existentes ou capazes e os herdeiros ou o
representante do falecido ou interdito, devendo os ditos herdeiros
nomear entre si um que a todos represente na sociedade enquanto a
respectiva quota se mantiver indivisa.

8.ª

1 � A sociedade tem o direito de amortizar a quota de qualquer
sócio, procedendo deliberação da assembleia geral, quando a sua
actuação irregular lhe cause prejuízos, e nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Se a quota for arrestada, penhorada, apreendida ou por qual-

quer outra forma tenha sido ou tenha de 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 prévio consentimento da sociedade;

d) Se o titular da quota for julgado falido ou insolvente, se, sendo
pessoa colectiva, se dissolver, ou se, sendo pessoa singular, falecer;

e) Se a quota for de algum modo cedida com violação do dispos-
to no artigo 7.º

2 � O valor da amortização corresponderá ao valor resultante do
último balanço da sociedade ou ao valor resultante de balanço es-
pecial, no caso em que aquele tenha sido realizado há mais de seis
meses.

3 � A sociedade poderá decidir que a quota figure no balanço
como quota amortizada ou deliberar a criação de uma ou várias
quotas que poderão ser alienadas aos sócios ou a terceiros.

4 � A amortização considerar-se-á efectuada em face da acta da
respectiva deliberação, ou da outorga da competente escritura e do
depósito do preço, à ordem do juízo competente, na Caixa Geral de
Depósitos.

9.ª

1 � Por deliberação da assembleia geral pode um sócio ser excluí-
do da sociedade, quanto tenha sido destituído da gerência com justa
causa e, bem assim, quando, com o seu comportamento desleal ou
gravemente perturbador do funcionamento da sociedade, lhe tenha
causado ou possa vir a causar-lhe prejuízos relevantes.

2 � O valor da quota a pagar ao sócio em caso de exclusão será
calculado nos termos atrás prescritos para a amortização de quotas.

10.ª

1 � Os balanços serão anuais e encerrados com referência a 31 de
Dezembro de cada ano.

2 � Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidos 5% para
o fundo de reserva legal, serão repartidos pelos sócios na proporção
das suas quotas, salvo a deliberação em contrário da assembleia
geral, tomada por maioria simples.

3 � Poderão ser criados, por mera deliberação da assembleia
geral, outros fundos de reserva sem qualquer limite.

11.ª

1 � A sociedade dissolve-se e é liquidada nos casos previstos na
lei.

2 � Serão liquidatários os gerentes da sociedade em exercício na
altura da dissolução, sem prejuízo de a assembleia geral poder de-
cidir de modo diverso.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12057002

IMOEDERY, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 344/20000710; identificação de pessoa colectiva n.º 504854143;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20000710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma, duração, sede social e formas locais de representação

1 � A sociedade adopta a firma IMOEDERY, Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Embaixador Martins
Janeira, 2, espaço 1, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, a
qual, por livre decisão da gerência, pode ser deslocada para qual-
quer outro local situado no concelho de Lisboa ou para qualquer dos
concelhos que àquele são limítrofes.

3 � A sociedade, através de livre decisão da gerência, pode criar
e encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas locais de representação em todo o território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, venda, revenda, permuta,
arrendamento e cessão de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

Aquisição de participações sociais

A sociedade poderá adquirir participações no capital de outras
sociedades com objecto idêntico ou diverso do prosseguido pela
sociedade, assim como adquirir participações no capital de socieda-
des sujeitas a regimes legais especiais e associar-se em consórcios e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital e quotas

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma das seguintes duas quotas: uma
quota do valor nominal de 200 000$ pertencente ao sócio Yehuda
Edery; uma quota no valor nominal de 1 800 000$ pertencente ao
sócio Eyal Edery.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � A sociedade, através de deliberação em assembleia geral em
que se fixe o valor, condições e prazo de realização, pode exigir dos
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sócios prestações suplementares de capital até ao limite do quíntu-
plo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
a mesma necessitar, desde que em deliberação da assembleia geral
sejam fixados os respectivos montantes, taxas de juros remunerató-
rios, prazo limite de reembolso e demais condições.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios ou
entre estes e a sociedade, ficando desde já autorizada a respectiva
divisão.

2 � A cessão total ou parcial de quotas a terceiros depende do
consentimento da sociedade e dos sócios, tendo estes últimos direito
de preferência nessa alienação.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � Sem prejuízo do consentimento dos sócios, a sociedade, por
deliberação da assembleia geral, pode amortizar quotas, adquiri-las
ou determinar a respectiva aquisição por sócios ou por terceiros nos
casos previstos na lei, assim como na ocorrência dos seguintes fac-
tos e circunstâncias:

Por mútuo e recíproco acordo com o respectivo titular;
Penhor, arresto, penhora, arrolamento, inclusão de quota em massa

falida ou insolvente ou qualquer outra forma de apreensão da quota
em processo judicial que retire ao sócio a faculdade e o direito de
dela livremente dispor;

Cessão total ou parcial da quota a terceiro não consentida pela
sociedade e pelos demais sócios;

Qualquer violação do dever de lealdade do sócio para com a so-
ciedade ou qualquer outra conduta que afecte o bom nome, reputa-
ção, credibilidade e interesses sociais, desde que a deliberação de
amortização seja votada por três quartos do capital social;

Destituição com justa causa de um gerente que seja simultanea-
mente sócio;

Exclusão legal de um sócio;
Qualquer outra causa, designadamente a recusa do sócio em rea-

lizar prestações suplementares de capital que hajam sido delibera-
das em assembleia geral.

2 � A deliberação deve ser tomada no prazo de 90 dias após o
conhecimento por qualquer gerente da ocorrência dos factos que
permitam a amortização de quotas e deve ser reduzida a escritura
pública, a menos que a acta da assembleia geral que delibere a
amortização haja sido elaborada por notário.

ARTIGO .º

Compensação da amortização

1 � A compensação da amortização da quota será:
No caso previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º, o valor acor-

dado entre o sócio e a sociedade;
No caso previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º, o valor da

quota que resultar do último balanço aprovado, acrescido ou decres-
cido dos ganhos e perdas ocorridos no ano fiscal em que se proces-
se a amortização, calculados numa percentagem proporcional aos
valores aprovados no referido balanço;

Nos casos previstos nas restantes alíneas do n.º 1 do artigo 7.º, o
valor nominal da quota.

2 � O pagamento da compensação será dividido num máximo de
12 prestações bianuais iguais e sucessivas sem qualquer acréscimo
de juros, vencendo-se a primeira prestação no prazo de oito dias após
a data da fixação definitiva do respectivo valor.

ARTIGO 9.º

Efeitos da amortização

A quota amortizada constará do balanço, mas os sócios podem
deliberar a correspondente redução do capital ou o correspondente
aumento proporcional do valor das respectivas quotas, ou ainda a
emissão de uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a qualquer
sócio ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � Sem prejuízo de quaisquer outras formas de constituição das
assembleias previstas na lei, a assembleia geral pode ser convocada
por qualquer gerente, por sua própria iniciativa ou em cumprimen-
to da solicitação formulada por qualquer sócio, independentemente

da respectiva participação no capital social, através de carta regista-
da com aviso de recepção a expedir para todos os sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência e da qual constem os pontos e as-
suntos da ordem de trabalhos, a serem submetidos à apreciação e
deliberação social.

2 � Nenhuma assembleia geral se pode validamente constituir
sem que estejam presentes ou devidamente representados sócios ti-
tulares de três quartos do capital social.

3 � Sem prejuízo da representação legal nas assembleias gerais
e de deliberação unânime e escrita de consentimento, os sócios po-
dem ser representados por qualquer pessoa, mesmo que seja um ter-
ceiro, bastando para esse efeito que o representante seja portador de
uma carta ou credencial assinada pelo sócio nesse sentido.

ARTIGO 11.º

Gerência

1 � A gerência e representação da sociedade será exercida por
dois gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão ser ou não remunerados conforme for
deliberado em assembleia geral, remuneração essa que poderá con-
sistir em montante certo e previamente determinado ou numa per-
centagem sobre os lucros sociais.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Yehuda Edery
e Eyal Edery, os quais podem, por conta própria ou alheia, exercer
actividade concorrencial com a sociedade.

4 � Os gerentes podem nomear e constituir procuradores para a
prática de actos ou certas categorias de actos.

ARTIGO 12.º

Poderes da gerência

Dentro dos limites previstos na lei, assim como no presente pac-
to social, os gerentes estão dotados dos mais latos poderes de repre-
sentação e de gestão e podem, sem a prévia deliberação dos sócios
e desde que os actos a praticar se comportem, no objecto social,
desenvolver e exercer os seguintes actos:

a) Representar passiva e activamente, judicial ou extrajudicialmente
a sociedade em quaisquer procedimentos judiciais, ou arbitrais e nos
mesmos confessar, desistir e transigir sobre o respectivo pedido;

b) Adquirir, vender, trocar, permutar ou por quaisquer meios one-
rar através de hipoteca ou penhor quaisquer bens móveis ou imó-
veis;

c) Tomar ou dar de aluguer ou arrendamento quaisquer bens
móveis ou imóveis;

d) Adquirir, vender, trespassar, dar ou tomar de arrendamento e
onerar por qualquer forma permitida por lei qualquer estabelecimento
comercial;

e) Contrair ou conceder empréstimos, ou realizar quaisquer ou-
tras operações de financiamento, assim como prestar todas as ine-
rentes e necessárias garantias.

ARTIGO 13.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 14.º

Destino dos lucros

1 � Os lucros de cada exercício são destinados:
À constituição e reforço do fundo de reserva legal;
À constituição e reforço de quaisquer outros fundos decididos pela

assembleia geral;
À satisfação de qualquer outro propósito social, designadamente

a remuneração dos gerentes nos termos previstos no artigo 11.º, n.º 2;
À distribuição pelos sócios conforme for decidido em assembleia

geral.
2 � A assembleia geral pode, dentro dos limites legais e durante

o decurso de cada exercício, deliberar a distribuição antecipada de
lucros pelos sócios.

ARTIGO 15.º

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e a sua
subsequente liquidação e partilha será efectuada de harmonia com
as disposições legais aplicáveis, bem como com as deliberações to-
madas em assembleia geral nesse sentido.

2 � Ocorrendo a dissolução, os liquidatários serão os gerentes, a
menos que qualquer pessoa seja para o efeito nomeada pela assem-
bleia geral.
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Disposições finais e transitórias

Desde a data da outorga da escritura pública de constituição da
sociedade, os gerentes ficam autorizados a celebrar qualquer negó-
cio ou contrato em nome e por conta da sociedade contanto que os
mesmos se integram no âmbito do respectivo objecto social.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 13745255

INTERSOL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 306/20000628; identificação de pessoa colectiva n.º 511028822;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 40/20000628.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º, n.º 1 da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INTERSOL � Empreendimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua da Boavista, 44, 1.º, fre-
guesia de São Paulo, concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizada do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12286591

INOVIS � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6751/961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503776742;
inscrição n.º 4/20000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13677632

LUSOINTERNACIONAL � GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6737/961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503776378;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 19 e 20/20000605.

Certifico que foi registado e averbado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único por deli-

beração de 31 de Março de 2000, para o biénio de 2000/2001.
Conselho de administração: presidente � António Conde Rosa

Pereira, designado por SAID-LAR � Construções Civis, L.da, para
exercer o cargo em nome próprio; vogais: Odete Aida da Conceição
Dias; José Fernando Fonseca dos Santos.

Fiscal único: Pereira Rosa, Victor Ladeiro, SROC.
Deslocação da sede para a Rua de Alfredo Guisado, 10, 1.º, fre-

guesia de São Domingos de Benfica.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13764128

HABILÂNDIA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6754/961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503775886;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 5 e 6/20000803.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do presidente, secretário e tesoureiro da di-

recção, por terem renunciado, o 1.º em 9 de Abril de 1998 e os res-
tantes em 8 de Abril de 1998.

Nomeação da direcção, por deliberação de 24 de Abril de 1998:
Presidente � Carlos Portugal e Castro de Oliveira Ramos;

secretário: José Luís Andrade Almeida; tesoureiro: Mário Marques
Fontes.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13689630

LAQUIFA � LABORATÓRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6788/861227; identificação de pessoa colectiva n.º 500162000;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 25/20000630.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o quadrié-

nio 2000/2003, por deliberação de 31 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � Manuel Alberto Bueno

Y Galego; vogais: Alberto Jorge Esteves Guerra; Francisco António
Piano de Oliveira Martins.

Fiscal único: João Carlos de Almeida Fernandes, ROC; suplente: Paulo
Guilherme Quartim de Figueiredo da Silva, ROC.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 10874399

N. Z. PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6804/970107; identificação de pessoa colectiva n.º 503789755;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 30 e 31/20000508.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida da Praia da Vitória, 71-A,

11.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira.
Dissolução e designação de liquidatário.
Liquidatário: Fernando Augusto de Sousa Ferreira Pinto.
Data da deliberação: 25 de Fevereiro de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 12985554

LAVANDARIAS RESINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5873/951031; identificação de pessoa colectiva n.º 503516120;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 20 e 21/20000719.

Certifico que foi averbada a cessação de funções dos gerentes,
Maria do Rosário Jorge Duarte Resina Fontainha, Maria Adelina
Jorge Duarte Resina Casado e Diogo Alexandre Jorge Resina Se-
queira Teixeira, por terem renunciado em 29 de Junho de 2000 e
registado o reforço de capital em 602 410$, a redenominação do
mesmo e a alteração do contrato quanto aos artigos 2.º, 4.º e 6.º, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Rainha D. Amé-
lia, 12-B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � (Mantém-se.)
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4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, e está dividido, em duas quotas: uma do valor no-
minal de 4500 euros, pertencente a Jorge Filipe Gonçalves Martins
e uma quota do valor nominal de 500 euros pertencente a Emanuel
Filipe da Silva Dias Gonçalves Martins.

6.º

1 � A gerência e representação da sociedade activa e passivamen-
te em juízo e fora dele fica a cargo de Jorge Filipe Gonçalves Mar-
tins, desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Fica inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e quaisquer outros actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, sob pena de responderem in-
dividualmente perante a sociedade, indemnizando-a pelos prejuízos
que ela venha a sofrer.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 11372338

LDT � GESTÃO, CONSTRUÇÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5931/951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503537675;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/20000526.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 602 410$, a
redenominação do mesmo e a alteração do contrato quanto ao
n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação LDT � Gestão,
Construção e Projectos, L.da, e a sua sede fica instalada na Rua Nova
do Calhariz, 37-A, freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Adolfo Cardoso
Barbosa e Maria de Lurdes do Amaral Soares.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 12632058

LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5991/951218; identificação de pessoa colectiva n.º 503584304;
inscrição n.º 9; data: 000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
13752510

ITG � INFORMAÇÃO TERRITORIAL E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7157/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503881880;
inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 18 e 19/000725.

Certifico que, foi averbado a cessação de funções do gerente
Sheila Hit, por ter renunciado em 4 de Julho de 2000, e registado o
reforço de capital em 1 524 820$, a redenominação do mesmo e a
alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 10 000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 5000 euros, cada,
tituladas uma por cada sócia.

Gerente designada: Lily Shiowmiau Wong Brandão.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
12975982

JOSÉ SERAFIM & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7181/970603; identificação de pessoa colectiva n.º 503894745;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/000703.

Certifico que, foi registada a seguinte alteração do contrato, quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em exploração de bar, discoteca com
música ao vivo, café, snack-bar, pastelaria e salão de jogos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
13752561

NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7690/980141; identificação de pessoa colectiva n.º 504042017;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/000710.

Certifico que, foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 6 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
13744682

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SGAL � SOCIEDADE GESTORA DA ALTA DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 074/840926; identificação de pessoa colectiva
n.º 501450831; inscrição n.º 37; número e data da apresenta-
ção: 33/000718.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, foi aumentado o capital social de 3 500 000 000$ para
17 500 000 euros, com redenominação do capital para euros, fican-
do assim alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 17 500 000 euros,
dividido e representado por 7000 acções do valor nominal de
2,50 euros cada uma.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Carlos Alberto de Almeida
Homem. 10-2-119 364

SGAL � SOCIEDADE GESTORA DA ALTA DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 074/840926; identificação de pessoa colectiva n.º 501450831;
inscrição n.º 38; número e data da apresentação: 34/000718.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, foi registada a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 16 de Março de 2000.
Período: quadriénio de 2000-2003.
Conselho de administração: presidente � Manuel Carlos de Car-

valho Fernandes, casado, residente na Rua de Damião de Góis, 413,
4.º, esquerdo, Porto; vogais � António Catarino Pereira, João Mi-
guel de Melo da Silveira Botelho, José Augusto Tavares da Silva,
Luís António Gomes Moreno, casado, residente na Avenida do Al-
mirante Reis, 241, 4.º, direito, Lisboa, Miguel António Dias Urba-
no de Magalhães Queiroz, Ambrose So, e Huen Wing Ming Patrick,
René Durval de Freitas Souto, casado, residente na Rua de Santana,
116, 1.º, Lisboa.

Fiscal único: Santos Carvalho, Silva Costa & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas; suplente: António Augusto dos
Santos Carvalho, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Carlos Alberto de Almeida
Homem. 10-2-119 365

TRANSPORTES IDEAL DO REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 886; identificação de pessoa colectiva n.º 501412220; data
da apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039713

SERRANHEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 159; identificação de pessoa colectiva n.º 501048014; data
da apresentação: 000809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12525308

SOUSA & LARANJO � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7361; identificação de pessoa colectiva n.º 503820121; data da
apresentação: 000809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12089117

SNACK BAR VARANDA DAS PALMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 088; identificação de pessoa colectiva n.º 500877009; data
da apresentação: 000809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10119060

SOCONTAS � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 774; identificação de pessoa colectiva n.º 500662266; data
da apresentação: 000809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039888

ROCHA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500475547; data
da apresentação: 000809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12463523

VIMEDICAL � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3471; identificação de pessoa colectiva n.º 502780576; data da
apresentação: 000630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12093203

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2826; identificação de pessoa colectiva n.º 500278525; data da
apresentação: 000718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, simples e consolidadas, do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12524522
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SOLEXPRESSO � TRANSPORTES DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 178; identificação de pessoa colectiva n.º 501461930; data
da apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12485764

SILVA, SILVA & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 437; identificação de pessoa colectiva n.º 500452890; data
da apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038474

SOCRICEL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 132; identificação de pessoa colectiva n.º 500270538; data
da apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13763962

TIM TIM � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 513; identificação de pessoa colectiva n.º 501412212; data
da apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13732552

SCOTTISH GOLF CONSTRUCTION (PORTUGAL)
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8975; identificação de pessoa colectiva n.º 504505084; data da
apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12102695

SOGESFIN � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8839; identificação de pessoa colectiva n.º 504269984; data da
apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12102717

SOELDO � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8123; identificação de pessoa colectiva n.º 504050950; data da
apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12102709

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2265; identificação de pessoa colectiva n.º 502525088; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12093904

TÁXIS ÁLVARO DE MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 834; identificação de pessoa colectiva n.º 500474370; data
da apresentação: 000707.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12775711

SISAF � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE SEGURANÇA ANTI-FOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 276; identificação de pessoa colectiva n.º 501279202; data da
apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039586



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 235 � 11 de Outubro de 2000 21 621

REDITUS � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1769; identificação de pessoa colectiva n.º 502390581; data da
apresentação: 000804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078190

SOMATEX � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 085; identificação de pessoa colectiva n.º 501965580; data
da apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12425290

TAYRONA � TÉCNICA E COMÉRCIO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 700; identificação de pessoa colectiva n.º 501079599; data da
apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13715607

TÁXIS AMÂNDIO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5034; identificação de pessoa colectiva n.º 503179167; data da
apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10955011

TÁXIS AMÂNDIO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6356; identificação de pessoa colectiva n.º 503532681; data da
apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10955003

XMP � GESTÃO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8217; identificação de pessoa colectiva n.º 504078330; data da
apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038580

SOCIPRES � SOCIEDADE FORNECEDORA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 905; identificação de pessoa colectiva n.º 501570497; data
da apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039659

SERVIDATA � SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,
DACTILOGRAFIA E TRADUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3040; identificação de pessoa colectiva n.º 502665505; data da
apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038555

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA COLUMBANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9975; identificação de pessoa colectiva n.º 504632825; data da
apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039500

RAÚL CÉSAR FERREIRA, HERDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 137; identificação de pessoa colectiva n.º 500227705; data
da apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038547
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REGISTO � GABINETE DE CONTABILIDADE E GESTÃO
DE PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2690; identificação de pessoa colectiva n.º 502494735; data da
apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13695770

O RETRATO � COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 124; identificação de pessoa colectiva n.º 501529926; data
da apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038512

SOCIEDADE COMERCIAL DO TEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 339; identificação de pessoa colectiva n.º 500548382; data
da apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12102857

O CASTELHANO DO CHILE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 766; identificação de pessoa colectiva n.º 500918326; data
da apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038628

RODRIGUES E TRIGUEIROS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7510; identificação de pessoa colectiva n.º 503870900; data da
apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12852520

RITISIL � SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 893; identificação de pessoa colectiva n.º 502193077; data da
apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12507822

RIASTUR � COMPRA, VENDA, CONSTRUÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4124; identificação de pessoa colectiva n.º 502935057; data da
apresentação: 000802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10840958

ROTEIRO CAMPISTA � GUIA DE PARQUES DE CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1523; identificação de pessoa colectiva n.º 501195840; data da
apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039543

TÁXIS BOM REGRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 439; identificação de pessoa colectiva n.º 500453845; data
da apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13695762

V. S. HÉRIOT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5812; identificação de pessoa colectiva n.º 500294470; data da
apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12102865
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SIMES � MONTAGEM, ASSISTÊNCIA
E EQUIPAMENTO ANTI-FOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 935; identificação de pessoa colectiva n.º 501701265; data
da apresentação: 000803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039578

SOUSA FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 593; identificação de pessoa colectiva n.º 501356550; data
da apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12102725

SPECTACOLOR PORTUGAL � PUBLICIDADE
INFORMATIZADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1399; identificação de pessoa colectiva n.º 502282274; data da
apresentação: 000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12102733

WUNDERMAN CATO JOHNSON (PORTUGAL)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIRECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 599; identificação de pessoa colectiva n.º 501998683; data
da apresentação: 000804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078077

ROSSIO DE BENFICA � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
PASTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8655; identificação de pessoa colectiva n.º 504220322; data da
apresentação: 000809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12089079

RUMÓVEL � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3402; identificação de pessoa colectiva n.º 500123420; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10119043

ROSADO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 097; identificação de pessoa colectiva n.º 500493413; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10579117

REVISTO � REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2136; identificação de pessoa colectiva n.º 502432829; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10119035

RESTAURANTE O CUCHARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 308; identificação de pessoa colectiva n.º 502092459; apresen-
tação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10119027

ROSENDO DOMINGOS & REINALDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 040; identificação de pessoa colectiva n.º 500920796; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10119051

RAMPAUTO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 147; identificação de pessoa colectiva n.º 501313737; apre-
sentação: 000809.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10119019

ROCHA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 694; identificação de pessoa colectiva n.º 501767258; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12525294

UNIDIET � UNIVERSAL DIETÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 405; identificação de pessoa colectiva n.º 500709378; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038903

TÁCTICA � COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2945; identificação de pessoa colectiva n.º 502636351; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10579087

TABACARIA HAVANEZA DO ALTO DE SÃO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 450; identificação de pessoa colectiva n.º 500476853; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039349

TMI � TRANSPORTES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9; identificação de pessoa colectiva n.º 502054441; apresenta-
ção: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038911

SOCIEDADE COMERCIAL DE MODAS FEMININAS SOMINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 161; identificação de pessoa colectiva n.º 500474427; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12103047

SALÃO DE CABELEIREIRO NELITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 452; identificação de pessoa colectiva n.º 500502072; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038946

SALA UM � DOCUMENTAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3821; identificação de pessoa colectiva n.º 502926120; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038954

SOJORNAL � SOCIEDADE JORNALÍSTICA E EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 882; identificação de pessoa colectiva n.º 500271810; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039390

SGCE � SOCIEDADE GERAL DE CONSULTORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5983; identificação de pessoa colectiva n.º 503032786; apre-
sentação: 000801.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039373

SGTT � SOCIEDADE GERAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4099; identificação de pessoa colectiva n.º 502779241; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039381

SOCIEDADE DE LEILÕES IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 498; identificação de pessoa colectiva n.º 501775838; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039357

SILVA & SILVA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 631; identificação de pessoa colectiva n.º 500248532; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12287504

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVA E MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 506; identificação de pessoa colectiva n.º 501754563; apre-
sentação: 000801.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12287423

REDWARE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 716; identificação de pessoa colectiva n.º 501934677; apre-
sentação: 000804.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078166

TRANSPORTES LELUBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 217; identificação de pessoa colectiva n.º 501429506; apresen-
tação: 000808.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12079413

OPERANDUS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE MÃO DE OBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3437; identificação de pessoa colectiva n.º 502771496; apre-
sentação: 000808.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12079480

TRAÇO ÚNICO � COMUNICAÇÃO E SOLUÇÕES
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9633; identificação de pessoa colectiva n.º 504568329; apre-
sentação: 000808.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 11999764

SALVADOR, VICENTE & GABRIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 727; identificação de pessoa colectiva n.º 500494797; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12079570

STIMULUS DMC � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6942; identificação de pessoa colectiva n.º 503703516; apre-
sentação: 000809.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12927430

XPTO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8804; identificação de pessoa colectiva n.º 504260200; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13733621

VERTENTE REAL � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9078; identificação de pessoa colectiva n.º 504518763; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13733630

TETRÓNIA � CENTRO DE ESTUDOS E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 853; identificação de pessoa colectiva n.º 500282978; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10500650

SÁ DA BANDEIRA � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9813; identificação de pessoa colectiva n.º 504712799; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 09149082

OVOSTOCK � DISTRIBUIÇÃO DE OVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9487; identificação de pessoa colectiva n.º 501604170; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12525251

O PRETO DOS ANJOS � ESTABELECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 853; identificação de pessoa colectiva n.º 500205302; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10579222

O CACHO DOURADO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500723192; apre-
sentação: 000809.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12403423

OMNIGER � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9015; identificação de pessoa colectiva n.º 504663402; apre-
sentação: 000803.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, simples e consolidadas, do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039497

REGO & PALHINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 579; identificação de pessoa colectiva n.º 500401144; apre-
sentação: 000803.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039527

VIALASTA �SOCIEDADE DE LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4257; identificação de pessoa colectiva n.º 502974591; apre-
sentação: 000804.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078093

TERMINAL PAPELEIRO DE LISBOA � ARMAZENAGEM,
TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7252; identificação de pessoa colectiva n.º 503805530; apre-
sentação: 000804.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12039470

TERMIFRIO � PROJECTOS E PLANEAMENTO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 340; identificação de pessoa colectiva n.º 500820449; apre-
sentação: 000804.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078310

RENTIGEST � SOCIEDADE PORTUGUESA DE GESTÃO
E INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6507; identificação de pessoa colectiva n.º 503573876; apre-
sentação: 000804.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078280

RIGORIS � SERVIÇOS E CONSULTADORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5677; identificação de pessoa colectiva n.º 503551058; apre-
sentação: 000804.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078255

ONDINA BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3373; identificação de pessoa colectiva n.º 502755296; apre-
sentação: 000804.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078263

ROLAND BERGER & PARTNERS � CONSULTORES
INTERNACIONAIS DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1286; identificação de pessoa colectiva n.º 502262176; apre-
sentação: 000808.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12057312

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE SANTOS�O�NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5210; identificação de pessoa colectiva n.º 503227846; apre-
sentação: 000808.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078530

SANIARTE � SOCIEDADE DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 617; identificação de pessoa colectiva n.º 500239720; apre-
sentação: 000808.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078867

XEQUEOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9327; identificação de pessoa colectiva n.º 504421425; apre-
sentação: 000808.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078859

ZERO A OITO � MARKETING INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9829; identificação de pessoa colectiva n.º 504747630; apre-
sentação: 000807.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078956

TRACONT � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 551; identificação de pessoa colectiva n.º 501108351; apre-
sentação: 000807.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078964

TH � PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5107; identificação de pessoa colectiva n.º 503206687; apre-
sentação: 000807.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 09149228

SOMIMPOR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2897; identificação de pessoa colectiva n.º 502629401; apre-
sentação: 000807.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078913

SDO CONSULTORES � SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1245; identificação de pessoa colectiva n.º 502279443; apre-
sentação: 000807.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 09149244

S. DE MELLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9691; identificação de pessoa colectiva n.º 502710748; data da
apresentação: 000804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078050

TECOPE � ESTUDOS, PROJECTOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9784; identificação de pessoa colectiva n.º 500422893; data da
apresentação: 000804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078018

ROMA RÁDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 29 864; identificação de pessoa colectiva n.º 500727007; data
da apresentação: 000804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12038652

OFFICE CONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7628; identificação de pessoa colectiva n.º 503913847; data da
apresentação: 000804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12078239

TABACARIA MIGUEL PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 617/000811; identificação de pessoa colectiva n.º 505040239;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000811.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Tabacaria Miguel Prata, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida do Infante Santo, 70-G, em Lis-
boa, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o exercício da actividade de
comércio de tabaco, artigos de papelaria, brinquedos, jogos e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, correspondendo à soma das seguintes quotas: uma de 3500 eu-
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ros, realizada em dinheiro, pertencente ao sócio Miguel de Almeida
Prata; uma de 1500 euros, realizada em dinheiro, pertencente à sócia
Ana Paula Alves Prata.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante de cinco vezes o capital social, sendo a
obrigação de cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento

da sociedade, ficando atribuído a esta, em primeiro lugar, e ao só-
cio não cedente, em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com o sócio sobrevivo ou capaz e os herdei-
ros do falecido, interdito ou inabilitado legalmente representado,
devendo aqueles nomear um, de entre si, que a todos represente na
sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nas seguintes condições:
1 � Por acordo com o respectivo titular.
2 � No caso de a quota ser alvo de qualquer procedimento judi-

cial.
3 � Desde que qualquer sócio, culposa e deliberadamente preju-

dique os interesses da sociedade.
4 � Em caso de falecimento de um sócio.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência é dispensada de caução, e será remunerada ou
não, conforme for decidido em assembleia geral.

3 � A remuneração da gerência pode consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros de exercício da sociedade.

4 � A gerência será exercida pelo sócio Miguel de Almeida Prata.
5 � A assembleia geral, para o efeito reunida, poderá eleger ou-

tros gerentes, por tempo determinado ou não.
6 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Miguel

de Almeida Prata.
ARTIGO 10.º

1 � A convocação da assembleia geral compete a qualquer um
dos sócios e deve ser feita por meio de carta registada com aviso de
recepção, dirigida a cada um dos sócios e expedida com a antece-
dência mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formali-
dades ou estabeleça prazo mais longo.

2 � A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12078891

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CTLIMPE � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2716/930617; identificação de pessoa colectiva n.º 503024155;
entrada e data: 9216/000511.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12602400

MÁXIMO JORGE ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 485/860717; identificação de pessoa colectiva
n.º 501689818; entrada e data: 9347/000516.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12889485

PUBLICAÇÕES PRODIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6624/971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504022385;
entrada e data: 9249/000512.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12602248

PARTILAB, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7686/981203; entrada e data: 9320/000515.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 11496002

PORTUGAL TELECOM INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8462/990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504695010;
entrada e data: 9341/000516.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12289418

CONGELADOS S. TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2355/930204; identificação de pessoa colectiva n.º 502926341.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12289442

MAVIMAG � PROMOÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5839/970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503794554;
entrada e data: 15 848/000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13717634
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MENDES DAS NEVES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5498/960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503707198;
entrada e data: 9392/000517.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12288098

CURAÇÃO TRADING (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2110/921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502885467;
entrada: 9575/000522.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12295370

CATERPLUS � COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2209/921217; identificação de pessoa colectiva n.º 502897279;
entrada: 9526/000519.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12294179

PLANITIPO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1585/810917; identificação de pessoa colectiva n.º 501178198;
entrada: 9548/000524.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12008605

PMI � MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1824/920708; identificação de pessoa colectiva n.º 502802987;
entrada: 9571/000522.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12294519

MAISHOTEL � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1873/920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502812877;
entrada: 9700/000524.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12956864

CISF-RISCO � COMPANHIA DE CAPITAL DE RISCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 105/881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502059923;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 7/000914.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima referida:
Inscrição 25, pela apresentação 7/000914 � Projecto de fusão

com redução, redenominação e renominalização do capital.
Sociedade incorporante: SPR � Sociedade Portuguesa de Capi-

tal de Risco, S. A., Rua de D. Manuel II, 296, 10.º, Porto.
Sociedade incorporada: CISF Risco � Companhia de Capital de

Risco, S. A.
Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Firma: BCP Capital � Sociedade de Capital de Risco, S. A.
Sede: Avenida de José Malhoa, lote 1686, Lisboa, freguesia de

Campolide.
Capital: 28 500 000 euros.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13716921

MC-SFAC,SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÃO A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 754/910702; identificação de pessoa colectiva n.º 502593121;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 15, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 16 e inscrição n.º 17; números e datas das apresenta-
ções: 21/000828, 1/000906 e 22/0008228.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima referida:
Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 15, pela apresentação 21/

000828 � Cessação de funções de todos os membros dos órgãos
sociais, por ter renunciado em 31 de Maio de 2000, 31 de Maio de
2000, 31 de Maio de 2000 e 30 de Agosto de 2000, respectivamente.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16, pela apresentação 1/
000906 � Cessação de funções do administrador, Miguel Alexei
Sarmento Bliebernicht, por ter renunciado, em 11 de Maio de 2000.

Inscrição n.º 17, pela apresentação 22/000828 � Nomeação dos
órgãos sociais, por deliberação de 31 de Maio de 2000, para o trié-
nio de 2000/2002.

Conselho de administração: Henrique Salema Carvalho e Silva �
presidente; Fernando Manuel Queiroz de Macedo Chaves, Fernando
José dos Santos, casado, Rua de Pêro da Covilhã, 5, Linda-a-Velha;
Miguel Maria Pereira da Cunha Caldeira Cordovil, e Ricardo Jorge Cruz
Figueira, casado, Rua da Cidade de Cabinda, 34, 7.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa; Freire,
Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com a mesma sede da anterior � suplente.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13734318

CODILAB � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1243/900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502271434;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 23/000802.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima referida:
Inscrição n.º 17, pela apresentação 23/000802 � Nomeação do

conselho de administração e do conselho fiscal, por deliberação de
31 de Março de 2000, para o triénio de 2000/2002:

Conselho de administração: António Canaveira Paula de Cam-
pos � presidente, Paulo Daniel Neves Brás, António José Teixeira



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 235 � 11 de Outubro de 2000 21 631

Marques da Costa; Ana Sara Custódio, solteira, maior, Urbanização
da Portela, lote 105, 11.º, esquerdo, Portela, Lisboa � suplente.

Conselho fiscal: José Frederico Epifânio da França, casado, Lar-
go de Outubro, 4, Alcobaça � presidente, António Carapinha Del-
gado, Sousa Santos & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º, Lisboa; Duarte
Correia Lino Neto, casado, Avenida de João XXI, 66, .º, direito,
Lisboa, revisor oficial de contas � suplente.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12267481

QTX � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4383/950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503424714;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/000717.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 4.º, 5.º e 6.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

4.º

O capital social é de 400 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma,
de 300 000$; outra, de 60 000$, e outra, de 40 000$, todas do só-
cio José António Franco Marques.

5.º

1 � A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, que
igualmente deliberará sobre a remuneração dos gerentes.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio José António
Franco Marques.

6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, em todos
os seus actos e contratos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13702823

MACHADO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 26 834/580311; identificação de pessoa colectiva n.º 500470774;
entrada e data: 9339/000516.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12289388

+ MILLAN & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 128/480601; identificação de pessoa colectiva n.º 500513864;
entrada e data: 9326/000516/000511.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 11495863

MALHAS CORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24 505/570712; identificação de pessoa colectiva

n.º 500176159; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 57 e 58/000807.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, pela apresentação 57/
000807 � Cessação de funções do gerente Francisco Carvalho
Amaral, por destituição, em 30 de Junho de 2000.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e
redenominado para 6000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e
4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social,
e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
5850 euros, e uma outra no valor nominal de 150 euros, ambas ti-
tuladas pelo sócio António Augusto Carvalho Amaral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio António Augusto
Carvalho Amaral.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12080420

CANDIFOR � CONSULTORIA DE CANDIDATURAS
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9385/000905; identificação de pessoa colectiva n.º 505099063;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/000905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato, cujo extracto é o seguinte e foi constituída por:

1.º Margarida Maria Ferreira Florência Prieto Soares Garcia, na-
tural da freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa,
casada sob o regime da separação de bens com Manuel Damásio
Soares Garcia, residente em Vila Mar, lote 115, Quinta da Marinha,
em Cascais, portadora do bilhete de identidade n.º 2036537, de 8 de
Outubro de 1997, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 116832231;

2.º Margarida Maria Prieto Soares Garcia, solteira, maior, natural
da freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, resi-
dente com a anterior, portadora do bilhete de identidade n.º 12201248,
de 17 de Fevereiro de 1998, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Oeiras, contribuinte fiscal n.º 215736273:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de CANDIFOR � Con-
sultoria de Candidaturas e Formação, L.da, e durará por tempo inde-
terminado.

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 224,
freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa; mas, por sim-
ples deliberação da gerência, poderá esta deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de forma-
ção profissional e consultoria nas áreas de recursos humanos e ges-
tão, no âmbito das quais poderá, designadamente, proceder à elabo-
ração, desenvolvimento e acompanhamento de candidaturas e
projectos, análise, estudos, organização de seminários e outros even-
tos, produção e publicação de documentação técnica, bem como
todos os demais actos necessários e adequados à prática das men-
cionadas actividades, em território nacional e noutros países, em es-
pecial os de língua portuguesa.
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ARTIGO 3.º

Participações noutras sociedades

A sociedade poderá adquirir participações no capital social de
outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e poderá
associar-se com outras entidades legais de forma a constituir outras
sociedades, consórcios ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros (cinco mil euros), integralmente
realizado em moeda, e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma, no valor nominal de 500 euros (quinhentos euros), da sócia
Margarida Maria Prieto Soares Garcia, e outra, no valor nominal de
4500 euros (quarto mil e quinhentos euros), da sócia Margarida
Maria Ferreira Florêncio Prieto Soares Garcia.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo total de 50 000 euros (cinquenta mil
euros), ficando os sócios obrigados a efectuá-las na proporção das
respectivas participações no capital social, e nas demais condições
que vierem a ser aprovadas pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, bem como a sua
divisão em caso de cessão, entre os sócios é livre e não carece do
consentimento prévio da sociedade.

2 � A divisão e cessão de quotas, ou parte das mesmas, a favor
de terceiros estranhos à sociedade, bem como a constituição de quais-
quer ónus ou encargos sobre as quotas, dependerão do consentimento
prévio da sociedade.

3 � No caso de recusa de tal consentimento, a sociedade
compromete-se a adquirir ou amortizar a quota ou quotas cedendas
pelo valor respectivo da liquidação determinado nos termos do ar-
tigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, com refe-
rência ao momento da deliberação.

4 � Em caso de cessão de quotas a favor de terceiros, os sócios
não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em segundo lugar,
gozam do direito de preferência na aquisição da quota ou quotas
cedendas.

5 � No caso de cessão de quotas em violação das disposições do
presente artigo, essa cessão será ineficaz e inoponível à sociedade e
ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá, independentemente do consentimento do res-
pectivo titular, amortizar a quota ou quotas que, sem o consentimento
prévio da sociedade, sejam arroladas, arrestadas ou penhoradas, sendo
a amortização feita por um preço igual ao respectivo valor de liqui-
dação determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � Salvo disposição legal em contrário, a assembleia geral será
convocada pela gerência, por meio de carta registada dirigida aos
sócios e, expedida com, pelo menos, 15 de antecedência.

2 � Os sócios podem tomar deliberações unânimes por escrito,
e encontrando-se presente ou devidamente representada a totalidade
do capital social, a assembleia geral poderá reunir e deliberar vali-
damente, sem quaisquer restrições e com dispensa de formalidades
prévias de convocação, se assim for declarado e deliberado pelos
sócios no início das mesmas.

3 � Os sócios impedidos de participar na assembleia geral po-
derão fazer-se representar por outros sócios ou gerentes da sociedade,
ou mesmo por terceiros, mediante procuração ou simples carta man-
dato dirigida ao presidente da mesa e contendo a identificação do
representante.

4 � Para além das deliberações que, nos termos da lei, devem ser
tomadas em assembleia geral, compete ainda à assembleia geral apro-
var, entre outros, os seguintes actos e contratos:

a) A venda, arrendamento, cessão ou trespasse da totalidade ou
de parte dos bens da sociedade, bem como a constituição de hipo-
tecas, penhor, ónus ou quaisquer encargos sobre os mesmos;

b) A subscrição, aquisição, venda ou oneração de acções, quotas
ou de outras participações em sociedades, consórcios ou associações
em participação;

c) A chamada e a restituição de prestações suplementares de ca-
pital ou a aceitação de quaisquer suprimentos ou financiamentos dos
sócios;

d) A aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
veículos automóveis e celebrar contratos de locação financeira

mobiliária; e
e) Definir a política de pessoal, nomeadamente quanto à sua con-

tratação, constituição do quadro, fixação de salários, regalias de
qualquer natureza, incluindo gratificação e despedimento.

4 � A gerência poderá ainda, nos termos da lei e mediante deli-
beração unânime dos seus membros, constituir procuradores ou
mandatários da sociedade para a prática de certos actos ou catego-
rias de actos.

ARTIGO 10.º

Vinculação da sociedade.

1 � A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade dentro dos li-

mites da respectiva procuração.
2 � Salvo autorização expressa da assembleia geral, fica proibi-

do aos gerentes obrigarem a sociedade em fianças, letras de favor,
cauções, avais, abonações e outros actos, contratos ou documentos
semelhantes, estranhos aos negócios sociais, sendo todos os actos
praticados e os contratos celebrados nestas condições considerados
nulos e sem qualquer validade, sem prejuízo de o infractor respon-
der perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 11.º

Fiscalização

A fiscalização da actividade societária será exercida por um fis-
cal único e respectivo suplente, nomeados por quatro anos, deven-
do ambos ter a qualidade de revisores oficiais de contas ou socie-
dade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 12.º

Lucros

1 � Após a constituição do fundo de reserva legal exigido por
lei, os lucros líquidos apurados no final de cada exercício, serão
aplicados conforme deliberado pela assembleia geral.

2 � A gerência pode deliberar, por uma só vez, na segunda me-
tade de cada exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previ-
síveis, observados os limites legais.

Disposições transitórias

ARTIGO 13.º

Nomeação da gerência

1 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, para o período de 2002 a
2003, Margarida Maria Ferreira Florêncio Prieto Soares Garcia, casa-
da e residente em Vila Mar, lote 115, Quinta da Marinha, 2750-715 Cas-
cais, e Margarida Maria Prieto Soares Garcia, solteira, residente em Vila
Mar, lote 115, Quinta da Marinha, 2750-715 Cascais.

2 �A sociedade assume, desde já, todos os custos da sua consti-
tuição, incluindo os relacionados com o presente acto notarial, pu-
blicações e registo.

3 � Qualquer um dos gerentes fica expressamente autorizado a
praticar, outorgar e assinar todos os actos e outros documentos ne-
cessários ao levantamento no Banco Pinto & Sotto Maior, depen-
dência do Campo Grande, da importância ali depositada em conta
aberta em nome da sociedade, a título de capital social.

4 � A gerência está expressamente autorizada a praticar todos os
actos e contratos necessários ou convenientes à prossecução do ob-
jecto da sociedade entre a presente data e a data do registo da so-
ciedade na conservatória do registo comercial.

ARTIGO 14.º

Foro competente

Para todas as questões que possam emergir destes estatutos, in-
cluindo as que respeitem à interpretação ou validade das respecti-
vas cláusulas entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, ou
entre eles e a sociedade ou qualquer das pessoas que constituam os
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seus órgãos é exclusivamente compete o foro da comarca de Lisboa,
com expressa renúncia a qualquer outro.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690515

PEÇA A PEÇA � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1576/920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502750197;
inscrições n.os 2 e 3; números e datas das apresentações: 4/
000904 e 4/000905.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 2, pela apresentação 4/000904 � Dissolução
Liquidatárias designadas: Esmeralda Martinez Gonzalez de Oli-

veira e Costa e Maria Laurinda Monteiro Madureira.
Inscrição n.º 3, pela apresentação 4/000905 � Encerramento da

liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Agosto de 2000.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690426

PT PRIME, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9166/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 505002400;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 2 e 3/000824.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrito n.º 1, pela apresentação 2/000824 �
O administrador Francisco José Azevedo Padrinha renunciou ao
cargo de presidente, mantendo-se como vogal.

Inscrição n.º 2, pela apresentação 3/000824 � Nomeação de mem-
bros do conselho de administração, por deliberação de 7 de Julho de
2000, para o triénio em curso de 2000/2002, Francisco Luís Murteira
Nabo, casado, Avenida de João XXI, 72, 3.º, B, Lisboa � presi-
dente; Norberto Veiga de Sousa Fernandes, divorciado, Avenida da
Igreja, 43, 1.º, direito, Lisboa.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 14192020

MEDIGRÁFICA � EDIÇÕES E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 693/880128; identificação de pessoa colectiva n.º 501931830;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/000905.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, § 1.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma MEDIGRÁFICA � Edições e Artes
Gráficas, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Coronel
Eduardo Galhardo, lote A, 2.2, armazém 2, piso -3, freguesia da
Penha de França, podendo a gerência deslocar a sede, dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e criar filiais, agên-
cias, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação
social, onde e quando entenda conveniente à prossecução dos fins
sociais.

3.º

O capital social é de 11 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores que constituem o activo e corresponde
à soma de duas quotas: uma, de 8 800 000$, pertencente ao sócio
Emanuel de Faria Colares Mendes, e uma, de 2 200 000$, perten-
cente ao sócio Miguel Afonso Andrade Pais Colares Mendes.

5.º

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o sócio Emanuel de Faria
Colares Mendes. O exercício da gerência por parte do sócio Ema-
nuel de Faria Colares Mendes constitui um direito especial que só
lhe pode ser retirado com o seu expresso consentimento.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690477

COSTA & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 110/610608; identificação de pessoa colectiva n.º 500078343;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/000904.

Certifico que o capital social de 600 000$ foi aumentado para
4 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, representado por quatro quotas: três, de 1 200 000$
cada, uma de cada um dos sócios Agripino Augusto Marques,
Silvino Duarte Cardoso e António José dos Santos Monteiro, e uma,
de 400 000$, do sócio Abel Dias Soares.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13717448

PASTELARIA DOS ACTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 274/550208; identificação de pessoa colectiva n.º 500453217;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 12/000904.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 2.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor
nominal de 1 500 000$, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13717456

MANUTOVI � CONSTRUÇÃO CIVIL, E COMPRA E VENDA
DE TERRENOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6482/970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503784290;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 16/000904.
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Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação MANUTOVI � Cons-
trução Civil e Compra e Venda de Terrenos, S. A., e durará por tem-
po indeterminado e tem a sua sede na Rua de S. Filipe Nery, 25,
1.º, direito, em Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690434

CONTALENTEJO � ESTUDOS ECONÓMICOS,
FISCAIS E CONTABILÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4518/950706; identificação de pessoa colectiva n.º 500903409;
inscrições n.os 18, 19 e 20; números e data das apresentações: 8,
9 e 10/000808.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 18, pela apresentação 8/000808 � Nomeação do
secretário da sociedade, por deliberação de 21 de Maio de 2000: Ale-
xandrina Maria Almeida Ferreira, divorciada, Rua de Gonçalves
Crespo, 16-A, Lisboa; António José Cristóvão, Avenida de 5 de
Outubro, 66, 3.º, esquerdo, Faro � suplente.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 4.º, n.os 2, 3 e 4, e 6.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

2 � A assembleia geral de sócios poderá deliberar a constituição
de prestações suplementares de capital, até ao limite máximo de
200 000 000$, por maioria de dois terços do capital.

3 � A decisão da assembleia acerca da constituição de prestações
suplementares de capital, não poderá obrigar à subscrição dessas
prestações por parte da todos os sócios, mas apenas aqueles que
manifestem tal intenção, devendo a mesma assembleia deliberar o
prazo para a realização das prestações suplementares de capital.

4 � Caso não haja acordo para a repartição das prestações su-
plementares a realizar pelos vários sócios que tenham manifestado
essa intenção, a repartição deverá ser proporcional ao valor das res-
pectivas participações no capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade poderá ser exercida por pessoas
estranhas à mesma, sendo dispensadas de caução, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 � Fica proibido à gerência obrigar a sociedade em actos estra-
nhos ao objecto social, tais como letras de favor, livranças, abona-
ções, fianças e outros semelhantes.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13726366

PORTUGAL SELECCIONES � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3660/940830; identificação de pessoa colectiva n.º 503250643; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000904.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Portugal Selecciones �
Confecções, L.da, e tem sede na Rua do Embaixador Teixeira Sam-
paio, 4, freguesia e Alcântara, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690400

PT, COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9406/000918; identificação de pessoa colectiva n.º 504615947;
inscrições n.os 1 e 3; números e datas das apresentações: 1/
000918 e 13/000919.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

Natureza e denominação

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade anónima e
adopta a denominação de PT, Comunicações, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Andrade
Corvo, 14, freguesia de São Jorge de Arroios, e durará por tempo
indeterminado.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode criar e manter em qualquer ponto do território nacional, ou fora
dele, agências, delegações ou qualquer outra forma de representação,
bem como, ouvido o órgão de fiscalização, deslocar a sua sede dentro
do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto o estabelecimento, a gestão e a
exploração das infra-estruturas de telecomunicações, a prestação de
serviços de telecomunicações, dos serviços de transporte e difusão
de sinal das telecomunicações de difusão, bem como o exercício de
quaisquer actividades que sejam complementares, subsidiárias ou
acessórias daquelas, directamente ou através da constituição ou par-
ticipação em sociedades.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto social diferente do descrito no número anterior, em socie-
dades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabilidade
limitada ou ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas ju-
rídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares
de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas
sociedades, consórcios e associações em participação e, bem assim,
constituir ou participar em quaisquer outras formas de associação,
temporária ou permanente, entre sociedades e ou entidades de direito
público ou privado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e sua representação
Preferência dos accionistas

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 150 000 000 de euros (cento e cinquenta
milhões de euros), e está integralmente subscrito e realizado,
encontra-se representado por 150 000 000 (cento e cinquenta milhões
de acções), com o valor nominal de um euro, cada uma.

ARTIGO 5.º

Espécie de acções

1 � As acções representativas do capital social da sociedade são
nominativas, podendo ser titulares ou escriturais.

2 � Quando tituladas, as acções representativas do capital social
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da sociedade poderão ser representadas por títulos de um, 10, 50,
100, 500, 1000, 10 000 ou múltiplos de 10 000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções da sociedade serão as-
sinados por dois administradores, podendo as assinaturas destes ser
de chancela por eles autorizada, ou por mandatários da sociedade
designados para o efeito.

4 � As acções tituladas podem ser livremente convertidas em es-
criturais, sendo apenas permitida a conversão de acções escriturais em
tituladas nos casos e com observância dos procedimentos previstos na
legislação aplicável.

ARTIGO 6.º

Acções preferenciais e obrigações

1 � A sociedade pode emitir acções preferenciais com ou sem
voto, remíveis ou não, nos termos da lei.

2 � A sociedade pode emitir obrigações ou outros valores mobi-
liários, nos termos da legislação em vigor e, bem assim, efectuar
sobre obrigações próprias ou valores mobiliários por si emitidos as
operações que forem legalmente permitidas.

3 � A emissão de obrigações ou outros valores mobiliários pode
ser deliberada pelo concelho de administração quando o respectivo
montante não exceda o valor anualmente fixado, para o efeito, pela
assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de administração
e o órgão de fiscalização.

ARTIGO 8.º

Mandatos

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e do órgãos de fiscalização são eleitos por um triénio
pela assembleia geral, podendo ser reeleitos, uma ou mais vezes.

2 � No termo dos respectivos mandatos, os membros eleitos da
mesa da assembleia geral, do conselho de administração e do órgão
de fiscalização mantém-se em funções até à designação dos novos
membros.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Competência da assembleia geral

Compete designadamente à assembleia geral:
a) Eleger os membros da mesa da assembleia geral, do concelho

de administração e do órgão de fiscalização;
b) Discutir e deliberar sobre o relatório do conselho de adminis-

tração, o balanço, as contas de cada exercício, com o respectivo
parecer do órgão de fiscalização;

c) Deliberar, nos termos legais e estatutários, sobre a aplicação dos
resultados do exercício;

d) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos, incluindo a
fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade;

e) Deliberar sobre a emissão de obrigações, ou outros valores
mobiliários e fixar o valor daqueles que o conselho de administra-
ção pode autorizar, nos termos do artigo 6.º, n.º 3;

f) Deliberar sobre as remunerações dos membros órgãos sociais,
podendo, para o efeito, designar uma comissão de vencimentos com
poderes para fixar essas remunerações;

g) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos de entre accionistas ou outras pessoas.

2 � A assembleia geral é convocada e dirigida pelo presidente da
mesa, por cartas registadas dirigidas aos accionistas com antecedên-
cia mínima de 21 dias.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, no mínimo de cinco e num máximo de nove.

2 � O presidente do conselho de administração é designado pela
assembleia geral de entre os administradores eleitos.

3 � Nas deliberações do conselho, o presidente tem voto de qua-
lidade.

ARTIGO 12.º

Competência do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração compete, designadamente:
a) Gerir os negócios da sociedade e praticar todos os actos e ope-

rações relativos ao objecto social que não caibam na competência
atribuída a outros órgãos sociais da sociedade;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, podendo desis-
tir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar
convenções de arbitragem;

c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade
e as suas normas de funcionamento interno;

d) Constituir mandatários, judiciais ou outros, com os poderes que
julgue convenientes, incluindo os de substabelecer;

e) Proceder, por cooptação, à substituição dos administradores que
faltem definitivamente, durando o mandado dos cooptados até ao fim
do período para o qual os administradores substituídos tinham sido
eleitos, sem prejuízo da ratificação na primeira assembleia geral se-
guinte;

f) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela
assembleia geral.

2 � O conselho de administração poderá encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de se encarregarem de certas ma-
térias de administração.

ARTIGO 13.º

Competência do presidente do conselho de administração

Compete especialmente ao presidente do conselho de administração:
a) Representar o conselho em juízo e fora dele;
b) Coordenar a actividade do conselho e proceder à distribuição

das matérias pelos administradores, quando a isso aconselhem as
conveniências da gestão;

c) Convocar e dirigir as reuniões do conselho;
d) Exercer voto de qualidade.
Na sua falta ou impedimento, o presidente será substituído pelo

vogal do conselho de administração por si designado para o efeito.

ARTIGO 14.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodici-
dade das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sem-
pre que convocado pelo presidente ou por dois administradores ou
pelo órgão de fiscalização.

2 � O conselho de administração não pode funcionar sem a pre-
sença da maioria dos seus membros em exercício, podendo o presi-
dente do conselho de administração, em casos de reconhecida urgên-
cia, dispensar a presença dessa maioria se esta estiver assegurada
através de voto por correspondência o por procuração, nos termos
do número seguinte.

3 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, é permitido o
voto por correspondência e por procuração, não podendo um admi-
nistrador representar mais do que outro administrador.

4 � As deliberações do conselho de administração serão toma-
das por maioria dos votos expressos

ARTIGO 15.º

Da comissão executiva

1 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade numa comissão executiva, que será composta por três
ou cinco membros, consoante as necessidades gestionárias e o nú-
mero de membros do conselho.

2 � O presidente e os vogais da comissão executiva serão esco-
lhidos pelo conselho de administração com base em indigitação do
seu presidente.

3 � O conselho de administração fixará as atribuições da comis-
são executiva na gestão corrente da sociedade, delegando nela,
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quando necessário, todas as competências cuja inclusão não está
vedada pela artigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � A comissão executiva funcionará, em princípio, segundo o
definido para o conselho de administração no artigo 14.º, sem pre-
juízo das adaptações que o conselho de administração delibere in-
troduzir nesse modo de funcionamento.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só membro do conselho de administra-

ção em que tenham sido delegados poderes para o fazer;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários constituídos, no

âmbito da respectiva procuração.
2 � Nos actos e documentos de mero expediente é suficiente a

assinatura de qualquer um dos administradores, ou de um mandatá-
rio ou procurador da sociedade com poderes bastantes para o acto.

3 � O conselho de administração poderá deliberar, nos termos e
dentro dos limites legais, que certos documentos da sociedade sejam
assinados por processos electrónicos, mecânicos ou de chancela.

SECÇÃO IV

Órgãos de fiscalização

ARTIGO 17.º

Conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal,
composto por três membros efectivos e suplentes, um dos quais será
o presidente.

2 � A assembleia geral poderá optar por, em vez do conselho
fiscal, confiar o exercício das funções de fiscalização a um fiscal
único, devendo, neste caso, eleger também um suplente.

3 � Um dos membros efectivos e o suplente do conselho fiscal,
ou o fiscal e o seu suplente serão revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 18.º

Competência

Além das competências que, nos termos da lei, cabem ao órgão
de fiscalização, compete-lhe coadjuvar o conselho de administração
com o seu parecer, quando para esse efeito seja solicitado.

ARTIGO 19.º

Reuniões do conselho fiscal

O conselho fiscal, quando existir, reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês no escritório da sede da sociedade, e extraordinariamen-
te sempre que dois dos seus membros o tenham por conveniente, ou
seja convocado pelo conselho de administração.

CAPÍTULO IV
Exercício e aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

Resultados

1 � Os lucros líquidos de cada exercício que sejam distribuíveis
nos termos legais terão a aplicação que for deliberada, por maioria
absoluta, pela assembleia geral, a qual poderá destiná-los em qual-
quer proporção a reservas ou dividendos.

2 � Nos termos da lei, poderá a assembleia geral deliberar a dis-
tribuição antecipada de lucros no decurso de cada exercício.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e nos
termos previstos na lei.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 2, pela apresentação 13/000919 � Nomeação do
conselho de administração e do fiscal único, por deliberação de 19 de
Setembro de 2000, para o triénio de 2000/2002.

Conselho de administração: Francisco Luís Murteira Nabo, casado,
Avenida de João XXI, 72, 3.º, B, Lisboa � presidente; Norberto
Veiga de Sousa Fernandes, divorciado, Avenida da Igreja, 43, 1.º,
direito, Lisboa, Carlos Jorge Lemos Antunes, casado, Alameda da
Quinta de Santo António, 5, núcleo 1, 4.º, direito, Lisboa, Luís
António Lopes Figueira, casado, Rua de Avelar Brotero, 28, Lou-
res, Maria Josete Marques Ramalho Palavra Berrones, casada, Rua
de São Miguel, 1, Praia das Maçãs, Colares, Carlos Manuel Tava-
res da Costa, casado, Rua de Portugal Durão, 24, 2.º, direito, Lis-
boa, Manuel Corrêa de Barros de Lancastre, casado, Avenida de
Salvador Allende, 4, moradia 1, Caxias, Paço de Arcos, Francisco
José Azevedo Padinha, casado, Travessa de 9 de Abril, lote 4-A, São
Pedro do Estoril, Estoril, Eduardo Augusto Marques Henriques
Martins, casado, Rua do Alecrim, 7, Birre, Cascais.

Fiscal único: Ascenção, Gomes, Cruz & Associado � Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua de João Pereira da Rosa,
lote 17, Estoril; Oliveira Reis & Associados � Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro,
50, 3.º, Lisboa � suplente.

Relatório do revisor oficial de contas

Conforme solicitado pelo conselho de administração a Portugal
Telecom, S. A. (PT, S. A.) e na sequência da proposta, elaborada por
este órgão, a submeter à apreciação da assembleia geral de accionis-
tas a realizar em 27 de Abril de 2000, apresentamos o nosso relató-
rio de avaliação das entradas em espécie que, no âmbito do dispos-
to no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, se destina
a instruir o processo de constituição pela PT S. A., de uma nova
sociedade, denominada PT Comunicações, S. A. (PT Comunicações).

Tal como contra da citada proposta, a PT S. A., irá constituir a
PT Comunicações por entradas em espécie correspondentes ao des-
taque de meios (activos e passivos), reportados a 31 de Dezembro
de 1999, afectos às suas actividades operacionais, que têm por ob-
jecto principal o estabelecimento, a gestão e a exploração de
infra-estruturas de telecomunicações, a prestação do serviço univer-
sal e de outros serviços de telecomunicações, bem como o exercício
de actividades complementares, subsidiárias ou acessórias daquelas.

De forma a cumprir o normativo legal em vigor aplicável a estas
situações, passamos a referir:

1 � Analisámos os critérios de repartição de activos e passivos
entre a PT Comunicações e a PT S. A., definidos pelo conselho de
administração desta, os quais merecem o nosso acordo.

2 � Por referência ao balanço da PT S. A., em 31 de Dezembro
de 1999, verificámos a identificação e valorização dos activos e
passivos da PT S. A., a destacar para a PT Comunicações, notando
que estes foram devidamente identificados como sendo os afectos à
actividade operacional da empresa, conforme supra descrito, e va-
lorizados pelos montantes por que constam do referido balanço.

3 � Verificámos o diferencial valorativo entre o acervo de acti-
vos e de passivos a destacar pela PT S. A. para a PT Comunica-
ções, notando que este ascende a PTE 93 665 811 834. Atendendo
a que neste valor se incluem PTE 63 593 511 834 relativos à parce-
la da reserva de reavaliação ainda não realizada em 31 de Dezem-
bro de 1999, relativa aos activos imobilizados corpóreos que foram
reavaliados em anos anteriores na PT S. A., afectos à actividade a
prosseguir pela PT Comunicações e, consequentemente a transferir,
daquele diferencial deduzido deste valor ascende ao montante do
capital proposto para a constituição da PT Comunicações, ou seja
PTE 30 072 300 000 (150 000 000 euros).

4 � Uma vez que o valor total dos capitais próprios da PT Co-
municações, a subscrever e a realizar na totalidade pela PT S. A.,
através das entradas em espécie anteriormente descrita, é considerado
como sendo desajustado face ao seu volume de activos e operações
futuras, o seu accionista único propõe-se incrementá-lo, aquando da
constituição da nova empresa, através de prestações acessórias no valor
de PTE 86 000 000 000, a realizar por redução da dívida que inicial-
mente lhe seria transferida. Com esta operação, os capitais próprios
da PT Comunicações ascenderão a PTE 179 665 811 834 e a dívida
para com a PT S. A., (Futura PT; SGPS), será de 143 530 143 542.

5 � Face ao exposto, entendemos que o valor total das entradas
em espécie atinge o valor do capital da PT Comunicações, no mon-
tante de PTE 30 072 300 000, a realizar pela PT S. A.

Lisboa, 31 de Março de 2000.
João Manuel Gonçalves Correia das Neves Martins
Revisor Oficial de Contas.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12596736
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PIZZA TOTAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9383/000904; identificação de pessoa colectiva n.º 971904804;
inscrições n.os 14 e 15; números e data das apresentações: 14 e 15/
000904.

Certifico que foi redenominado o capital e alterado o contrato da
sociedade em epígrafe, quanto à totalidade do pacto, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a denominação de Polo Total �
Produtos Alimentares, L.da, e a sua sede muda para a Avenida de
João Crisóstomo, 30, 3.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
preparação, transformação e comercialização de produtos alimenta-
res e bebidas, de higiene, limpeza e domésticos em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens constantes da escrita é de 14 963,94 euros, e encontra-se divi-
dido em duas quotas, com o valor nominal de 7481,97 euros, cada
uma da sócia Pizza na Brasa � Actividades Hoteleiras, L.da, e ou-
tra do sócio Luís Miguel da Silva Póvoa Alves.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios será livre, mas, para
terceiros, dependerá do consentimento da sociedade à qual caberá o
direito de preferência e, após esta, são os sócios preferentes na pro-
porção das suas quotas.

ARTIGO 5.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amorti-
zar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer modo

envolvida em processo judicial fiscal ou administrativo.
§ 1.º A amortização considera-se realizada por deliberação dos

sócios e torna-se eficaz mediante comunicação dirigida ao sócio por
ela afectado.

§ 2.º A contrapartida da amortização, salvo disposição legal
impeditiva, será a do seu valor nominal e a pagar no prazo que for
estabelecido pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência que poderá ser ou não remunerada, se tal for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe a dois ou mais gerentes, sócios
ou não, eleitos também em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos ou contrato são ne-
cessárias as assinaturas de dois gerentes ou de mandatário de acordo
com os poderes que lhe forem conferidos.

ARTIGO 8.º

A sociedade, mediante deliberação da gerência, pode adquirir li-
vremente participações em quaisquer sociedades ou agrupamentos
complementares de empresas, associar-se a quaisquer pessoas singu-
lares ou colectivas, ou entidades de natureza semelhantes e partici-
par na sua administração e fiscalização.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 15, pela apresentação 15/000904 � Nomeação de
gerente, por deliberação de 5 de Julho de 2000: Luís Miguel da Silva
Póvoa Alves, casado, Rua do Professor Francisco Pulido Valente,
lote 74, 1.º, direito, Massamá, Queluz.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690469

CONSTRUÇÕES JÚLIOS, GOMES & RIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 197/720315; identificação de pessoa colectiva
n.º 500073040; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 9; números e data das apresentações: 9 e 10/000905.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 9/
000905 � Cessação de funções dos gerentes Manuel Júlio, por ter
falecido, em 26 de Março de 1991, Manuel Júlio Amaro e Manuel
Maria Anselmo, por terem renunciado, em 28 de Agosto de 2000.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e
redenominado para 60 000 euros, tendo sido alterado os artigos 1.º,
2.º, 3.º e 7.º (corpo), que passaram a ter a seguinte redacção, bem
como a designação de gerente:

1.º

A sociedade continua a girar sob a firma Construções Júlios, Go-
mes & Rijo, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Brasil, 184, 7.º,
esquerdo, na freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa, e
tem a duração prevista por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil por
empreitada e por conta própria, administração e compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social é de 60 000 euros, integralmente realizado, cor-
respondente à soma de duas quotas, iguais, de 30 000 euros, perten-
cendo uma a cada sócio.

7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
dos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral, po-
dendo ser nomeados terceiros, por unanimidade de votos, ficando a
sociedade obrigada pela intervenção conjunta de dois dos gerentes
nomeados, devendo sempre intervir obrigatoriamente qualquer um
dos sócios-gerentes Jorge Manuel Amaro Júlio ou Jorge Manuel
Pombo de Carvalho.

Gerente designado: Jorge Manuel Pombo de Carvalho.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690388

CISTERNAS REUNIDAS PORTUGUESAS � CISTERPOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 516/680528; identificação de pessoa colectiva n.º 500064504;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 39/0060629.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10, pela apresentação 39/
000629 � Recondução do conselho de administração, por delibe-
ração de 31 de Março de 2000, para o triénio de 2000/2002.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12075434

PUBLIMÉDIA � SOCIEDADE JORNALÍSTICA E EDITORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 347/841128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501477292; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 11 e 12/000905.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13, pela apresentação 11/
000905 � Cessação de funções do gerente Carlos Miguel Ribeiro
e Silva, por ter renunciado, em 7 de Junho de 2000.

Inscrição n.º 19, pela apresentação 12/000905 � Nomeação de
gerentes, por deliberação de 4 de Julho de 2000, Miguel Simões
Martins Caeiro, casado, Rua do Dr. Castro Freire, 2, Costa da Ca-
parica, João Manuel das Neves Lopes, casado, Rua de Fernando
Lopes Graça, 25, 3.º, direito, Lisboa.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690507

PARCOL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2291/930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502915585;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 22/000919.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 6, pela apresentação 22/000919 � Nomeação dos
órgãos sociais, por deliberação de 10 de Fevereiro de 2000, para o
quadriénio de 2000/2003:

Administrador único: Maria Ricardo Fernandes Covões, divor-
ciada, Estrada de A da Maia, 32, 1.º, Lisboa.

Fiscal único: Patrício, Mimoso & Mendes Jorge � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua de Nogueira e Sousa, 8, 1.º, Lis-
boa; João Fernandes Mendes Jorge � revisor oficial de contas,
Avenida de 25 de Abril, 39, 13.º, esquerdo, Lisboa � suplente.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12597210

CARLOS NOGUEIRA, JOÃO MARTINS & ASSOCIADOS, SGE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9059/000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504856278;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/000906.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º, 2.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Gomes Mota, Carlos Nogueira &
Associados, SGE, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Conde de
Valbom, 18-B, 1.º, D, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, con-
celho de Lisboa.

2 � (Mantém-se).
ARTIGO 5.º

1 � O capital social será representado por 250 000 acções nomi-
nativas, com o valor nominal de um euro cada.

2 � As acções poderão ser representadas por títulos de uma, 10,
50, 100, 1000, 10 000 ou mais acções.

3 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto, até
à importância de metade do capital realizado.

4 � A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros
títulos de divida.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690698

CELESTE MATOS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1872/920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502812753;

averbamento n.º 3 e inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 6 e 8/000906.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, pela apresentação 6/000906 �
Cessação de funções de gerente de Celeste Maria da Conceição Ma-
tos da Silva, por ter renunciado, em 16 de Junho de 2000.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adopta a firma BRASIL � Cabeleireiros, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Actor Taborda, 38, 1.º, direito, na fre-
guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração, é de 400 000$, e corresponde
à soma de três quotas: uma do valor nominal de 200 000$, e duas
do valor nominal de 100 000$, cada, todas pertencentes ao sócio
António Rodrigues de Figueiredo.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12266710

QUIMAMBIENTE � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PARA TRATAMENTOS DE AR E ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9384/000905; identificação de pessoa colectiva n.º 504682750;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituída por Gen-
til Duarte Loia Cabrita, contribuinte fiscal n.º 103426329, natural da
freguesia e concelho de Silves, casado no regime da comunhão ge-
ral com Maria José Rosas Moreira de Almeida, residente na Rua do
Dr. Cunha Seixas, 15, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 1203506, de 4 de Outubro de 1996, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, e Carlos Manuel Monteiro Esteves,
contribuinte fiscal n.º 135425700, natural da freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado no regime da co-
munhão de adquiridos com Maria Graziela do Carmo Garcia Mon-
teiro Esteves, residente na Rua de Damião de Góis, lote 1699, 3.º,
direito, na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, titular do bi-
lhete de identidade n.º 2334049, de 5 de Janeiro de 2000, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUIMAMBIENTE � Produtos
e Equipamentos para Tratamento de Ar e Águas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estada de Benfica, 519, 1.º,
direito, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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 no comércio e indústria, impor-
tação e exportação de produtos e equipamentos para tratamento de
ar e de águas. Serviço de assistência e manutenção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma, no
valor nominal de 4 979 952$, titulada pelo sócio Gentil Duarte Loia
Cabrita, e uma outra, no valor nominal de 20 048$, titulada pelo
sócio Carlos Manuel Monteiro Esteves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Gentil Duarte Loia
Cabrita, o qual fica autorizado a exercer, por conta própria ou alheia,
actividade concorrente com a da sociedade, podendo adquirir parti-
cipações noutras sociedades e nelas exercer a respectiva gerência ou
administração.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 14192063

MARTINS, BARROS & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 750/761108; identificação de pessoa colectiva n.º 500612781;
entrada: 9674/000524.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12054631

C. E. C. � CENTRO DE ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 013/790731; identificação de pessoa colectiva n.º 500889414;
entrada: 9295/000523.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12295795

PORTUGAL DA SILVEIRA � DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2054/921023; identificação de pessoa colectiva n.º 502864540;
entrada: 9687/000524.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12054720

CONSTRUÇÕES FULGÊNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 132/870806; identificação de pessoa colectiva n.º 501875786;
entrada: 9554/000522.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12294730

CASTELÃO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1370/900202; identificação de pessoa colectiva n.º 500884862;
entrada: 9419/000518.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12288330

PRODUTOS TOMÁS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1478/920302; identificação de pessoa colectiva n.º 502723769;
entrada: 9701/000524.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12850896

CLINIOUTUBRO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9214/000629; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 41/000629.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituída por:

1.º Fernanda Maria Martins Pedro Santos, natural de Luanda,
Angola, casada no regime da separação de bens com Pedro Manuel
Martins dos Santos, residente na Rua de João Afonso de Aveiro, 8,
em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 103298304, outorga por si e na
qualidade de representante legal de sua filha menor, Rita Santos
Salgado de Oliveira, natural da freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, Lisboa, consigo residente na morada acima indicada, contri-
buinte fiscal n.º 214545008;

2.º Francisco Manuel Santos Salgado de Oliveira, solteiro, maior,
natural de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, residente na mesma mo-
rada acima indicada, contribuinte fiscal n.º 214544710, conforme consta
de procuração que arquivo.

1.º

A sociedade adopta a firma CLINIOUTUBRO � Serviços
Médicos, L.da, tem a sede na Avenida de 5 de Outubro, 176, 2.º,
direito, em Lisboa.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de medici-
na, cirurgia, psicologia, enfermagem, medicina alternativa e de odon-
tologia, serviços, exames de diagnóstico médico.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5486 euros, representado por três quotas, sendo uma, de 3492 euros,
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da sócia Fernanda Maria Martins Pedro Santos, e duas de 997 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios Francisco Manuel San-
tos Salgado Oliveira e Rita Santos Salgado Oliveira.

4.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, ain-
da que com objecto diferente do seu.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; mas a favor de estranhos
depende do consentimento da sociedade.

6.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da
sócia Fernanda Maria Martins Pedro Santos, desde já nomeada,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade nos seus actos e
contratos.

7.º

È expressamente vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em fian-
ças, avais ou letras de favor.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12074675

PEDRA DE TOQUE, CONSULTADORIA
E GESTÃO DE COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9336/000810; identificação de pessoa colectiva n.º 504828959;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000810.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por:

1.º Bruno Miguel Pontes Ribeiro,
2.º Jorge Augusto Viana Pereira da Costa;
3.º Mamed Hanif Abdul Latif;
4.º José Manuel Pinto Félix e Silva, que outorga neste acto por

si e na qualidade de bastante procurador e em representação e Jorge
Maurice Banet Nandim de Carvalho.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedra de Toque, Consultadoria e
Gestão de Comunicações, S. A., durará por tempo indeterminado,
regendo-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Alexandre
Herculano, 26, 3.º, direito, freguesia do Sagrado Coração de Jesus.

2 � Por deliberação do órgão de administração, a sede social
poderá ser deslocada dentro do mesmo conselho ou para concelho
limítrofe, bem como criar as delegações, filiações ou quaisquer ou-
tras formas de representação social, dentro ou fora do território na-
cional, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto principal da sociedade consiste na prestação de
serviços de consultadoria e gestão no domínio dos sistemas de co-
municações, telecomunicações e tecnologias de informação.

2 � A sociedade tem, ainda, como objecto acessório a gestão de
participações sociais.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de admi-
nistração, adquirir e ou alienar participações em sociedades de di-
reito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por legislação especial ou em sociedades

de responsabilidade limitada ou ilimitada, podendo, ainda, a socie-
dade associar-se com outras pessoas jurídicas, nomeadamente for-
mando novas sociedades, agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, agrupamentos complementares de empresas, consórcios,
associações em participação ou estabelecer relações de grupo com
outras sociedades comerciais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 040 euros.

2 � O capital social é representado por 10 008 acções, no valor
nominal de cinco euros cada uma, em títulos de uma, cinco, 10, 100,
500 ou 1000 acções, podendo, no entanto, nos casos admitidos por
lei, revestirem forma escritural.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas e ao portador.
2 � Os títulos representativos das acções, quer provisórios, quer

definitivos, serão sempre assinados por dois administradores e au-
tenticados com o carimbo ou selo da sociedade, ou por mandatários
da sociedade para o efeito designados, podendo uma das assinatu-
ras ser aposta por meio de chancela ou por meio mecânico.

4 � Na subscrição dos aumentos de capital, os accionistas têm
direito de preferência relativamente à categoria e na proporção das
acções que possuírem, podendo a assembleia geral que delibera o
aumento de capital, limitar ou suprimir esse direito caso o interesse
social o justifique.

5 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram direito a um dividendo prioritário, a fixar pelo órgão da socie-
dade que deliberar a emissão.

6 � As acções emitidas com o privilégio referido no parágrafo
anterior poderão ser remidas, quando e se a assembleia geral o deli-
berar, pelo valor nominal acrescido de um prémio, cujo cálculo será
definido pelo orgão que deliberar a emissão.

7 � A sociedade poderá, nos termos legais, adquirir e alienar
acções próprias e realizar sobre elas todas as outras operações le-
gais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Os órgãos sociais serão eleitos trienalmente, podendo ser sempre
reeleitos.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, até oito
dias antes do designado para o funcionamento da assembleia geral em
primeira convocatória, tenham averbadas em seu nome no competen-
te livro de registo de acções da sociedade, ou tenham sido deposita-
das na sede social ou em qualquer instituição bancária portuguesa.

2 � Poderão assistir às reuniões da assembleia geral ou intervir, sem
direito a voto, na discussão de todos os assuntos que aí forem tratados,
os accionistas que, não se encontrando nas condições indicadas no nú-
mero anterior, sejam membros da administração ou do conselho fiscal.

3 � A convocação das assembleias gerais, em reuniões ordiná-
rias ou extraordinárias, far-se-á por publicação de anúncios ou por
carta registada devendo, neste ultimo caso, mediar, entre a data da
sua expedição e a data da reunião, pelo menos 21 dias.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos
accionistas presentes ou representados na reunião da assembleia
geral, sempre que a lei ou estes estatutos não exijam maior número.
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2 � Quanto às deliberações relativas às matérias da fusão com
outras sociedades, cisão, dissolução ou alteração do pacto social, elas
só poderão ser tomadas se obtiverem os votos favoráveis de accio-
nistas que representem três quartos do capital social realizado.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretario, accionistas ou não, competindo ao presidente convo-
car a assembleia geral e dirigir os respectivos trabalhos e ao secre-
tário coadjuvá-lo nessas funções.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade terá um conselho de administração , eleito pela
assembleia geral, composto por três membros, accionistas ou não, os
quais poderão ser reconduzidos por um ou mais mandatos.

2 � A assembleia geral elegerá os membros do conselho de adminis-
tração, bem como escolherá, de entre eles, o presidente do dito conselho
cabendo, ainda, àquele órgão o direito de nomear um admi-
nistrador-delegado, que poderá acumular as suas atribuições com as de
presidente do conselho.

ARTIGO 13.º

1 � Ao conselho de administração competirá a gestão de todos
os negócios e interesses da sociedade, bem como a representação
desta.

2 � Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das
demais atribuições que lhe confere a lei e esta pacto social:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todos os actos e
operações necessários ao prosseguimento do seu objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, confessar, transigir e desistir das mesmas e
assumir compromissos arbitrais. Para o efeito o conselho de admi-
nistração poderá delegar os seus poderes num só mandato;

c) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais;
e) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou inter-

nacional e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;
f) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,

para exercício dos cargos sociais em outras empresas;
g) Designar a pessoa singular que desempenhará as funções de

secretário da sociedade e o respectivo suplente e estipular as condi-
ções dessa actividade;

h) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu al-
cance e natureza, bem como a forma que revistam, em que a socie-
dade sejam parte;

i) Comprometer a sociedade em processo de arbitragem e desig-
nar o seu representante;

j) Constituir mandatários sociais, seja qual for o alcance e exten-
são do mandato e revogar os mandatos conferidos;

k) Exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas
por lei, pelo presente pacto social ou por expressa deliberação da
assembleia geral.

3 � Os administradores estão dispensados da prestação de cau-
ção, não sendo remunerados, salvo deliberação contrária da assem-
bleia geral.

4 � O conselho de administração poderá delegar a gestão da
sociedade num ou mais dos seus membros, ficando a sociedade vin-
culado pelos negócios que os membros com poderes delegados ce-
lebrarem no âmbito da delegação.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração fixará a data e o local das suas
reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que tal
reunião seja convocada pelo presidente ou por dois vogais.

2 � Qualquer membro do conselho de administração poderá de-
legar noutro membro a sua representação mediante documento es-
crito, endereçado ao presidente.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Ou pela assinatura de um administrador e de um terceiro

quando para tal esteja mandatado.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador ou por um mandatário.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização dos negócios caberá a um fiscal único.
2 � A sociedade adoptará o regime de fiscal único, sendo este e

o suplente obrigatoriamente revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV
Exercício sociais, lucros líquidos e dividendos

ARTIGO 17.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil, sendo as contas e
os balanços encerrados com referência a 31 de Dezembro de cada ano.

2 � Os resultados apurados em cada exercício terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que por lei
tenham que destinar-se à constituição de fundos de reserva ou de
garantia.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposi-
ções da lei e destes estatutos, bem como por deliberação da assem-
bleia geral para o efeito convocada.

CAPÍTULO VI
Disposição finais e transitórias

ARTIGO 19.º

Ficam, desde já, autorizados os administradores a movimentar a
importância referente ao capital social da respectiva sociedade, para
fazer face à despesas de constituição da mesma, que são da sua res-
ponsabilidade, como aquisição de bens e outras despesas, ficando ain-
da autorizados, para no momento anterior ao do registo definitivo da
sociedade, outorgarem contrato de arrendamento comercial nos termos,
preços e com as cláusulas que entenderem mais convenientes.

ARTIGO 20.º

Para exercerem funções durante o primeiro mandato dos órgãos
sociais são desde já designadas as seguintes pessoas, que tomam
posse de imediato.

Mesa da assembleia geral: Presidente: Dulce Cristina Martins
Rodrigues Inácio; secretário: Bruno Miguel Pontes Ribeiro.

Conselho de administração: Presidente: Mamed Hanif Abdul Latif;
vogais: Jorge Augusto Viana Pereira da Costa e José Manuel Pinto
Félix e Silva.

Fiscal única: efectivo: Botelho, Roseiro & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com o n.º 97, devidamente repre-
sentada por Luís Botelho Roseiro, casado, contribuinte fiscal
n.º 144459639, inscrito na Câmara dos Revisores Oficiais de Con-
tas sob o n.º 843, com domicílio em Lisboa, na Estrada da Luz,
lote 90, 7.º, H, Lisboa; suplente: Natalino Marques Coiteiro, revisor
oficial de contas, casado, contribuinte fiscal n.º 154620793, inscri-
to na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 273, com
domicílio na Rua do Comércio, Aldeia do Meco, 2970 Sesimbra.

Composição do capital social: 50 040 euros (Esc. 10 032 119$)
a) Bruno Miguel Pontes Ribeiro � euros 25 020 � 5004 acções;

corresponde a 50% do capital social;
b) Jorge Augusto Viana Pereira da Costa � euros 12 510 �

2502 acções; corresponde a 25% do capital social;
c) Mamed Hanif Adbul Latif � euros 4170 � 834 acções; cor-

responde a 8,33% do capital social;
d) Jorge Maurice Banet Nandim de Carvalho � euros 4170 �

834 acções; corresponde a 8,33% do capital social;
e) José Manuel Pinto Félix e Silva � euros 4170 � 834 acções;

corresponde a 8,33% do capital social.

Relatório nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

1 � Introdução � Foi-nos solicitado ao abrigo do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais que procedêssemos à verificação
das entradas em espécie para realização do capital com que os subs-
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critores, abaixo indicados, pretendem realizar o capital a efectuar na
sociedade a constituir com a denominação Pedra de Toque, Consul-
tadoria e Gestão de Comunicações, S. A., contribuinte fiscal provi-
sório n.º 504828959, Lisboa, com o capital social de Esc.
10 032 119$28, equivalente a 50 040 Euros, representado por
10 008 acções de 5 euros cada.

2 � Identificação do titular dos bens �Verificámos a identifica-
ção dos titulares, através de documentos que nos foi presente:

2.1 � Bruno Miguel Pontes Ribeiro, solteiro, natural de São Se-
bastião da Pedreira, Lisboa, residente em Carnide, Lisboa, portador
do bilhete de identidade n.º 11509654, de 25 de Setembro de 1997,
emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte fis-
cal n.º 208241264.

2.2 � Jorge Augusto Viana Pereira da Costa, divorciado, natural
de São José de São Lázaro, Braga, residente em São Julião da Bar-
ra, Oeiras, portador do bilhete de identidade n.º 6442244, de 26 de
Setembro de 1996, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,
contribuinte fiscal n.º 112457282.

2.3 � Mamed Hanif Abdul Latif, casado, natural de Moçambi-
que, residente em Corroios, Seixal, portador do bilhete de identidade
n.º 8691721, de 12 de Novembro de 1999, emitido pelo Arquivo de
Identificação de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 153054921.

2.4 � Jorge Maurice Banet Nandim de Carvalho, casado, natu-
ral de Moçambique, residente em Carnide, Lisboa, portador do bi-
lhete de identidade n.º 2161001, de 1 de Agosto de 1995, emitido
pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte n.º 123605555.

2.5 � José Manuel Pinto Félix e Silva, casado, com rescindência
em São João de Deus, Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.º 5322196, datado de 16 de Dezembro de 1993, do Arquivo de
Identificação de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 117130729.

3 � Identificação dos bens � Os bens a entregar à sociedade
pelos subscritores são acções ao portador, representativas do capital
social da sociedade FINANTEL, SGPS, S. A., registada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 9252, com o ca-
pital social de Esc. 700 000 000$00, CIPC n.º 503105473.

A posse dos bens objecto do presente relatório e que darão ori-
gem às entradas em espécie tem a seguinte distribuição:

Bruno Miguel Pontes Ribeiro, titular de 1016 acções ao portador de
valor nominal de Esc. 1000$00 cada, representativas do capital social
de Esc. 700 000 000$ da Sociedade FINANTEL, S. G. P. S., S. A.

Jorge Augusto Viana Pereira da Costa, titular de 508 acções ao porta-
dor de valor nominal de Esc. 1000$00 cada, representativas do capital so-
cial de Esc. 700 000 000$00 da Sociedade FINANTEL, S. G. P. S., S. A.

Mamed Hanif Abdul Latif, titular de 169 acções ao portador do va-
lor nominal de Esc. 1000$00 cada, representativas do capital social
de Esc. 700 000 000$ da Sociedade FINANTEL, S. G. P. S., S. A.

Jorge Maurice Banet Nandim de Carvalho, titular de 169 acções
ao portador de valor nominal de Esc. 1000$00 cada, representativas
do capital social de Esc. 700 000 000$ da Sociedade FINANTEL,
S. G. P. S., S. A.

José Manuel Pinto Félix e Silva, titular de 169 acções ao porta-
dor de valor nominal de Esc. 1000$00 cada, representativas do ca-
pital social de Esc. 700 000 000$ da Sociedade FINANTEL, S. G.
P. S., S. A.

4 � Critério de avaliação � 4.1 � Considerações gerais � A
verificação das entradas em espécie a realizar pelo revisor oficial de
contas independente, destina-se a confirmar que:

a) Os bens existem;
b) São equivalentes a entradas em dinheiro;
c) São úteis para a sociedade;
d) Estão livres de ónus;
e) Eventual excesso na entrada.
O revisor oficial de contas é responsável pela avaliação dos bens,

devendo indicar no seu relatório os critérios utilizados.
A avaliação deverá reger-se por princípios de prudência que se-

jam compatíveis com os legítimos interesses dos subscritores de
capital e cedentes de património, pelo que o critério adequado é o
justo valor.

No caso concreto os bens a transmitir são unidades de capital
representadas por acções.

Tal situação conduz à determinação do valor das empresas, para
o que se dispõe de uma diversidade de critérios, assente em três
grandes tipos de abordagens baseadas em:

Valores patrimoniais;
Valores de rendimento;
Valores de mercado.
O primeiro tipo de abordagem assente a determinação do valor

com base em patrimónios estáticos em consequência de performances

passadas, o segundo tipo assenta na abordagem por valores de
rendimento apoia-se em expectativas previsíveis de capacidade das
empresas em gerar resultados no futuro, o terceiro tipo assenta nas
cotações da Bolsa.

4.2 � Considerações específicas � Recolheram-se os seguintes
elementos de apoio à valorização, das acções da FINANTEL,
SGPS, S. A.:

a) Relatórios e demonstrações financeiras consolidadas (balanços
e demonstrações de resultados), dos anos de 1998 e 1999;

b) Certificação legal de contas dos elementos referidos em a).
Óptica patrimonial.
Segundo este tipo de abordagem, baseado no valor dos capitais

próprios da FINANTEL, SGPS, S. A., a 31 de Dezembro de 1999,
obtém-se um valor de 2744$00 por acção, resultante da divisão do
total da situação líquida 1 920 782 846$00, pelo total de acções re-
presentativas do capital social, 700 000 títulos.

Óptica do rendimento.
Da análise do conjunto de elementos disponíveis, somos a con-

cluir:
1998.
Considerou-se um cash-flow de 1 149 318 000$ expurgados dos

resultados extraordinários.
1999.
Considerou-se um cash-flow de 345 117 000$ contos expurgado

dos resultados extraordinários. O peso desta componente extraordi-
nária, e que consideramos de carácter não regular, influenciou for-
temente, no sentido positivo, o resultado líquido de 1999 daí que por
uma questão de prudência não tenha sido considerada.

Cash-flow médio de 1998 e 1999 � 747 248 000$.
Método utilizado:
Recorremos ao modelo de taxa de avaliação com crescimento nulo,

uma vez mais por questão de prudência, visto a grande irregulari-
dade dos resultados históricos obtidos, segundo o qual o valor da
empresa é:

F
V =���

K

V= Valor da empresa
F= Fluxos libertos
K= Custo de oportunidade do capital

Considerámos uma taxa de custo de oportunidade de capital de
15% que se decompõe:

a) 5% � aplicações de risco;
b) 10% � risco inerente ao negócio, devido aos elevados inves-

timentos requeridos e posições concorrências não estabilizados.
Assim temos:

747 248 000$
V =�������� = 4 981 650 000$

15%

Óptica do valor de mercado.
Visto as acções não serem cotadas na Bolsa não se procedeu a

qualquer avaliação por este método.
4.3 � Critério utilizado
Adoptou-se como critério de base para a avaliação dos bens a

transmitir o valor do património e de rendimento ponderado.

Valor patrimonial / acção Valor rendimento / acção Total / acção

2744$00 7117$00 -
50% 50% -

1372$00 3558$00 4930$00

Dado estarmos perante mercados sem comportamentos históricos
(por inexistência) com padrões de comportamento futuros não total-
mente dominador, julgamos prudente entrar em consideração com um
misto de comportamento patrimonial e de rendimento.

Obtém-se assim um valor de Esc. 4930$00 por acção.

5 � Conclusão � Os valores de avaliação são os constantes do
quatro que a seguir se apresenta, podendo os accionistas subscre-
ver em espécie com acções da FINANTEL, S. G. P. S., S. A., até
à concorrência dos montantes referenciados em espécie, sendo a
restante parte realizada em dinheiro conforme se menciona no
mesmo quadro.
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Quadro de realização

Escudos
Acções

Titulares Euros �Pedra
de Toque, S. A.� Acções

Totais �Finantel, Espécie Dinheiro
S.G.P.S., S. A.�

Bruno Miguel Pontes Ribeiro ............ 25 020 5004 5 016 059$64 1016 5 008 880$ 7 179$64
Jorge Augusto Viana Pereira Costa ... 12 510 2502 2 508 029$82 508 2 504 440$00 3 589$82
Mamed Hanif Abdul Latif ................. 4170 834 836 009$94 169 833 170$00 2 839$94
Jorge Maurice B. Nandim Carvalho .. 4170 834 836 009$94 169 833 170$00 2 839$94
José Manuel Pinto Félix e Silva ........ 4170 834 836 009$94 169 833 170$00 2 839$94

Totais ....................... 50 040 10 008 10 032 119$28 2031 10 012 830$00 19 289$28

Lisboa, 20 de Março de 2000.
lampreia & Viçoso
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Donato João Lourenço Viçoso
Revisor Oficial de Contas n.º 334
Bilhete de identidade n.º 206843, de 26 de Março de 1999, Lis-

boa

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13727249

CLIMEX � CONTROLO DE AMBIENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 092/871023; identificação de pessoa colectiva
n.º 501891560; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 5/
000911.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 20, pela apresentação 5/000911 � Projecto de fusão
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria.
Sociedade incorporada: A Ideal � Organização de Limpezas e

Enceramentos, S. A., Avenida de Óscar Monteiro Torres, 60-A,
Lisboa.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13691074

PANIFICADORA DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 674/490502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500021799; entrada e data: 9330/000516.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13717430

MEDILUSA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 814/660531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500384037; entrada e data: 9397/20000517.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12273880

PENSÃO LAFONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 834/620601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500481202; entrada e data: 9378/20000517.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12964271

CARLOTA, MANUELA & CECÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 923/711227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500054860; entrada e data: 9379/20000517.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12964204

CASA DE REPOUSO E TRATAMENTOS DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 805/490727; identificação de pessoa colectiva
n.º 500058199; entrada e data: 9300/20000515.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12553875

M�ANIFESTA � PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO E ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7846/990201; entrada e data: 9698/20000524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12850810

PREDIAL 20 � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6308/970627; identificação de pessoa colectiva n.º 504034979;
entrada e data: 9470/20000518.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12288985

CAFETARIA E PASTELARIA LOLITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 438/821028; identificação de pessoa colectiva n.º 501340793;
entrada e data: 9256/20000512.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12602418

CINEGETUR � EMPREENDIMENTOS
CINEGÉTICO-TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1126/900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502274743;
entrada e data: 9355/20000516.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12289965

MAQUICIRNE � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9331/20000808; identificação de pessoa colectiva n.º 504908138;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20000915.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 9/20000915.
Nomeação como gerente, por deliberação de 11 de Setembro de

2000, de Luís Manuel Cabral, casado, residente na Vivenda Cabral,
Bairro da Fraternidade, São João da Talha, Loures.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13691180

COMPANHIA PORTUGUESA DE HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7009/191208; identificação de pessoa colectiva n.º 500069204;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/20000802.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 9 à apresentação n.º 1/20000802.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de

2000, para o triénio em curso de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente � Alberto Briosa e Gaia.
Teresa Maria Ferreira Madeira Rodrigues Negrão.
Gonçalo Nuno da Costa Félix Madeira Rodrigues.
Conselho fiscal: presidente � José Braz Frade Grangeio.
Luís António da Silva Braz Frade.
Fiscal único: efectivo � António Grenha, Bryant Jorge & Moura

Tavares, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sita na Alameda
de Santo António dos Capuchos, 6, 2.º-E, Lisboa; suplente �

Idalécio Alfredo Moura Tavares, casado, residente na Estrada de
Mem Martins, 257, 4.º, direito, Mem Martins.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12089982

PORTEXTRAL � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6733/980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504070444;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20000830.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 15/20000830.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 20 de Julho de

2000, para o triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente � François Coeffic, ca-

sado, residente em Humlegardsgatan, 17, P. O, Box 5505, 11484,
Estocolmo, Suécia.

Magnus Wittbom, casado, residente com o anterior.
Bo Askvik, casado, residente com o anterior.
Frederic Rystedt, casado, residente com o anterior.
Stefan Thordeim, casado, residente com o anterior.
Fiscal único: efectivo � Bernardes Sismeiro & Associados, So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas, sita na Rua do Dr. Eduar-
do Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa; suplente � Jorge Manuel Santos
Costa, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Maria
Machado, 18, 9.º-D, Alfornelos, Amadora.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13717421

PISCINA DO PARQUE EDUARDO VII, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6550/971028; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 9; números e data das apresentações: 14 e 15/20000913.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e à apresentação n.º 14/
20000913.

Cessação de funções da gerente Sally Anne Holder, por ter renun-
ciado em 26 de Julho de 2000.

Inscrição n.º 9 à apresentação n.º 15/20000913.
Nomeação de gerente, por deliberação de 28 de Julho de 2000, de

Colin Castelino, casado, residente em 124, Sloane Street, London
SWIX9BW, Londres, Reino Unido.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13716751

MAUMARIAS � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 762/880620; identificação de pessoa colectiva
n.º 502006889; entrada e data: 9627/20000524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12295736

CECSEIS � REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 237/841106; identificação de pessoa colectiva
n.º 501467416; entrada e data: 9593/20000523.
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Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12295809

CERVEJARIA NATEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 966/650710; identificação de pessoa colectiva n.º 500954950;
entrada e data: 9676/20000524.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12054682

PINHEIRO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 100/600801; identificação de pessoa colectiva n.º 500509530;
entrada e data: 9679/20000524.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12054658

M. F. MARTINS DE FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 549/690926; identificação de pessoa colectiva n.º 500556466;
entrada e data: 9618/20000523.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12295663

COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA FONTE VELHA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 102/20000615; identificação de pessoa colectiva n.º 504872273;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20000615.

Certifico que foi constituída a cooperativa em epígrafe, que se rege
pelo contrato, cujo extracto é o seguinte, e foi constituída por:

1.ª Maria Vitória Pedroso de Lima de Almeida e Sousa, solteira,
maior, natural de Coimbra, freguesia de Santa Cruz, contribuinte fiscal
n.º 146434447, residente na Azinhaga da Fonte Velha, 5, em Lisboa.

2.ª Maria da Encarnação Pinho Valente, solteira, maior, natural de
Angola, contribuinte fiscal n.º 145868150, residente na Alameda das
Linhas de Torres, 35, em Lisboa.

3.ª Margarida Isabel Albuquerque Almeida Santos, solteira, maior,
natural de Viseu, freguesia de Santa Maria de Viseu, contribuinte
fiscal n.º 216147123, residente na Azinhaga da Fonte Velha, 5, em
Lisboa.

4.ª Maria Manuela Adão da Fonseca, solteira, maior, natural do
Porto, freguesia de Cedofeita, contribuinte fiscal n.º 170935175,
residente na Avenida de Miguel Bombarda, 80, 2.º, em Lisboa.

5.ª Maria Manuel Neto Soromenho Marques, solteira, maior, natural
de Sesimbra, freguesia de Santiago, contribuinte fiscal n.º 120997690,
residente na Avenida do Professor Aníbal Bettencourt, 5, em Lisboa.

6.ª Maria Amélia Santos Rebelo do Espírito Santo, solteira, maior,
natural de Lisboa, freguesia do Campo Grande, contribuinte fiscal
n.º 138991421, residente na Avenida dos Estados Unidos da Amé-
rica, 49, 4.º, direito, em Lisboa.

7.ª Maria Emília Alves Mendes Pinto, solteira, maior, natural de
Castelo Branco, residente na Azinhaga da Fonte Velha, 5, em Lisboa.

Intervém na qualidade de procuradora de Maria Elvira Gomes
Barbosa, solteira, maior, conforme declaração da mandatária, natu-
ral da freguesia de Burgo, concelho de Arouca, contribuinte fiscal
n.º 180394550, residente na Avenida de Miguel Bombarda, 80, 3.º,
em Lisboa.

8.ª Maria Cecília Encabo Y Valenciano, solteira, maior, natural de
La Coruña, Espanha, de nacionalidade espanhola, contribuinte fis-
cal n.º 211678171, residente na Avenida do Professor Aníbal
Bettencourt, 5, em Lisboa.

Documento complementar com o teor dos estatutos da cooperativa
abaixo designada, que fazem parte integrante da escritura de sua
constituição, lavrada em 16 de Maio de 2000, a fl. 56 do livro de
notas n.º 327-H, do 6.º Cartório Notarial de Lisboa.

ARTIGO 1.º

A cooperativa adopta a denominação de Cooperativa de Presta-
ção de Serviços da Fonte Velha, C. R. L.

ARTIGO 2.º

1 � A cooperativa tem a sua sede em Lisboa, na Azinhaga da
Fonte Velha, 3, freguesia do Lumiar.

2 � Por deliberação da direcção, a cooperativa pode mudar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir filiais, sucursais, dependências, escritórios ou outra for-
ma de representação no País, onde quer que convenha à prossecução
e desenvolvimento do seu objecto.

ARTIGO 3.º

1 � A cooperativa insere-se no ramos dos serviços e do consu-
mo embora, para fins de integração, deva considerar-se cooperativa
de prestação de serviços.

2 � No ramo dos serviços é uma cooperativa de administração e
assistência doméstica.

3 � No ramo do consumo tem por objecto e função, promover e
realizar a aquisição de todos os bens alimentares, serviços e bens de
consumo e uso doméstico, para satisfação das necessidades dos seus
cooperadores.

4 � Sem prejuízo do previsto nos números anteriores, a coope-
rativa poderá, por deliberação da direcção, desenvolver outras acti-
vidades complementares ou acessórias, com vista à promoção social
e cultural dos seus cooperadores e à formação profissional dos seus
dirigentes e trabalhadores.

ARTIGO 4.º

A cooperativa poderá associar-se a outras pessoas colectivas, de
natureza cooperativa ou não cooperativa, nacionais ou estrangeiras,
desde que daí não resulte perda da sua autonomia.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é variável e ilimitado. O aumento de capital
far-se-á pela subscrição de títulos, que serão totalmente realizados
em dinheiro, no momento da subscrição.

2 � O capital inicial é de 2500 euros está completamente reali-
zado em dinheiro e encontra-se dividido em 100 títulos de capital,
com o valor nominal de 25 euros cada um, podendo ser emitidos
documentos representativos de 1, 5, 10, 100 e 1000 títulos.

3 � Os títulos são nominativos e a sua transmissão depende do
consentimento da cooperativa dado através da direcção.

4 � Cada cooperador tem que subscrever, pelo menos 5 títulos.

ARTIGO 6.º

1 � Podem ser admitidas como cooperadores pessoas singulares
e pessoas colectivas.

2 � A admissão de uma pessoa singular como cooperador será
feita mediante deliberação da direcção sobre proposta de dois coope-
radores e assinada pelo candidato a cooperador.

3 � A admissão de pessoa colectiva far-se-á mediante a assina-
tura de acordo, por parte desta e da direcção da cooperativa.
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ARTIGO 7.º

1 � São direitos dos membros:
a) Tomar parte na assembleia geral;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos da cooperativa;
c) Requerer aos órgãos competentes da cooperativa as informações

que desejarem e examinar a escrita e as contas, nos períodos a fixar
pela direcção;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos destes
estatutos e solicitar a sua suspensão ou demissão nos termos da lei;

e) Participar nas actividades de iniciativa da cooperativa, nos ter-
mos a definir pela direcção.

2 � São deveres dos membros:
a) Observar os princípios cooperativos, respeitar a lei, os estatu-

tos, os regulamentos e as deliberações da direcção e da assembleia
geral;

b) Tomar parte nas assembleias gerais;
c) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais foram eleitos,

salvo motivo justificado de escusa;
d) Participar em geral nas actividades da cooperativa e prestar o

trabalho ou serviços que lhes forem acometidos;
e) Efectuar atempadamente os pagamentos previstos no Código

Cooperativo e nos estatutos.

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos da cooperativa a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal.

2 � O mandato dos titulares dos órgãos da cooperativa é de qua-
tro anos, podendo ser reeleitos.

3 � Os titulares dos órgãos da cooperativa serão remunerados ou
não, conforme seja deliberado em assembleia geral.

4 � A vacatura de qualquer cargo em órgão social será preenchi-
da até ao termo do mandato, por cooperador designado por esse
órgão.

5 � Estão dispensados de prestar caução ou qualquer outra ga-
rantia os responsáveis pela guarda dos valores e dos bens sociais,
sem prejuízo da sua eventual responsabilidade civil ou criminal.

ARTIGO 9.º

1 � Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos da cooperativa;
b) Apreciar e votar anualmente o balanço, o relatório de contas

da direcção e o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar a certificação legal de contas, quando a houver;
d) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades para o

exercício seguinte;
e) Fixar as taxas de juro a pagar aos membros da cooperativa;
f) Aprovar a distribuição de excedentes;
g) Alterar os estatutos e aprovar e alterar os regulamentos inter-

nos, sob proposta da direcção;
h) Aprovar a fusão e a cisão da cooperativa;
i) Aprovar a dissolução voluntária da cooperativa;
j) Aprovar a filiação da cooperativa em uniões, federações ou

confederações;
k) Deliberar sobre a exclusão de cooperadores, a perda de man-

dato e funcionar como instância de recurso em relação às sanções
aplicadas pela direcção;

l) Fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais;
m) Decidir o exercício do direito de acção civil ou penal, de

acordo com o disposto no artigo 68.º do Código Cooperativo;
n) Nomear comissões especiais, para o desempenho de tarefas

determinadas.
2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente

e um vice-presidente.
3 � Para a aprovação de deliberação sobre as matérias constan-

tes das alíneas g), h), i), j), k) e m), é necessária a maioria de dois
terços dos votos expressos de todos os membros da cooperativa.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraor-
dinárias.

2 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente duas vezes em
cada ano; uma até 31 de Março para a aprovação do balanço, rela-
tório e contas da direcção, da certificação legal de contas quando a
houver, e do parecer do conselho fiscal; outra até 31 de Dezembro
para a apreciação e votação do orçamento e do plano de activida-
des para o exercício seguinte.

3 � A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária sempre
que for convocada pelo presidente da mesa da assembleia, a pedido
da direcção, do conselho fiscal ou a requerimento de 5% dos mem-

bros da cooperativa em pleno uso dos seus direitos associativos, não
podendo este número ser inferior a cinco.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa com
pelo menos 15 dias de antecedência.

2 � A convocatória deverá conter a ordem de trabalhos bem
como o dia, hora e local da reunião.

3 � A convocatória será enviada para o domicílio dos coopera-
dores, aplicando-se as regras previstas no artigo 47.º do Código
Cooperativo.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiverem presentes mais de metade dos cooperadores com direito
de voto ou os seus representantes devidamente credenciados.

2 � A assembleia geral reunirá com qualquer número de coope-
radores, uma hora depois.

3 � No caso de a convocação da assembleia geral ser feita em
sessão extraordinária e a requerimento dos cooperadores, a reunião
só se efectuará se nela estiverem presentes pelo menos, três quartos
dos requerentes.

ARTIGO 13.º

1 � Nas assembleias gerais, cada cooperador dispõe de um voto,
qualquer que seja a sua participação no capital social.

2 � É admitido o voto por correspondência e por representação,
de acordo com o disposto nos artigos 52.º e 53.º do Código Coope-
rativo.

3 � As deliberações são tomadas por maioria simples, excepto
nos casos em que a lei ou os estatutos exijam maioria qualificada.

ARTIGO 14.º

1 � A direcção é composta por três membros; um presidente e
dois vogais.

Compete à direcção:
a) Administrar e gerir a cooperativa, podendo para o efeito com-

prar e vender bens imóveis, móveis e móveis sujeitos a registo;
b) Representar a cooperativa em juízo e fora dele, activa e passi-

vamente;
c) Propor, confessar, desistir ou transigir em toda a espécie de

acções, bem como comprometer-se em arbitragens;
d) Contrair empréstimos junto de instituições financeiras, qualquer

que seja a forma que revista, celebrar contratos de leasing e de alu-
guer de longa duração, abrir e cancelar contas correntes e de cré-
dito, bem como aceitar, sacar e endossar letras, livranças, cheques,
extractos de factura e outros títulos de idêntica natureza;

e) Decidir sobre a admissão dos membros, a sua demissão e a
aplicação das sanções previstas na lei;

f) Nomear um ou vários mandatários para a prática de determi-
nados actos ou categorias de actos;

g) Praticar todos os actos e tomar todas as decisões que lhe se-
jam cometidas pela lei e pelos estatutos.

3 � As reuniões ordinárias da direcção terão pelo menos, a perio-
dicidade mensal.

4 � A cooperativa obriga-se mediante a assinatura de dois membros
da direcção ou de um deles com a procuração de outro, excepto nos
actos de mero expediente, em que basta a assinatura de um deles.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho fiscal é composto por três membros; um presi-
dente e dois vogais.

2 � Ao presidente compete convocar as reuniões do conselho
sempre que julgue conveniente, devendo as reuniões ordinárias te-
rem pelo menos, periodicidade trimestral.

3 � O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que o
presidente o convoque, ou a pedido da maioria dos seus membros
efectivos.

4 � Os membros do conselho fiscal podem assistir, se o deseja-
rem, às reuniões da direcção.

ARTIGO 16.º

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal para cobrir eventuais perdas de exercício;
b) Reserva para a educação e formação cooperativa destinada a

cobrir as despesas com a educação e formação técnico-profissional
dos cooperadores e trabalhadores da cooperativa.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, sob proposta da direc-
ção, a criação de outras reservas.
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ARTIGO 17.º

1 � Revertem para a reserva legal no mínimo 5% incidente so-
bre as jóias e os excedentes líquidos anuais, sem prejuízo do dis-
posto no n.º 3 do artigo 69.º do Código Cooperativo.

2 � Revertem para a reserva de educação e formação da coope-
rativa 1% dos excedentes líquidos anuais provenientes das operações
com cooperadores, bem como os donativos e subsídios que forem
especialmente destinados às finalidades da reserva.

As formas de aplicação desta reserva serão determinadas pela
assembleia geral, sob proposta da direcção.

ARTIGO 18.º

Os excedentes anuais são distribuídos de acordo com o previsto
no artigo 17.º destes estatutos, e no artigo 73.º do Código Coopera-
tivo.

ARTIGO 19.º

1 � A dissolução, liquidação e partilha da cooperativa serão fei-
tas de acordo com o previsto no Código Cooperativo.

2 � A comissão liquidatária será composta por três membros elei-
tos pela assembleia geral, sob proposta da direcção.

3 � O montante das reservas estabelecidas nos termos dos arti-
gos 69.º, 70.º e 71.º do Código Cooperativo transitará para outra
entidade, cooperativa ou não, que prossiga fins não lucrativos.

ARTIGO 20.º

Os presentes estatutos só poderão ser alterados em assembleia
geral, expressamente convocada para o efeito, sendo as deliberações
tomadas por maioria de pelo menos, dois terços dos votos expres-
sos de todos os cooperadores.

ARTIGO 21.º

Os órgãos sociais para o quadriénio de 2000-2003, são:
Assembleia geral: presidente � Maria Elvira Gomes Barbosa;

vice-presidente � Maria da Encarnação Pinho Valente.
Direcção: presidente � Maria Vitória Pedroso de Lima de Al-

meida e Sousa; primeiro-vogal � Margarida Isabel Albuquerque
Almeida Santos; segundo-vogal � Maria Cecília Encabo y
Valenciano.

Conselho fiscal: presidente � Maria Manuela Adão da Fonseca;
primeiro-vogal � Maria Manuel Neto Soromenho Marques;
segundo-vogal � Maria Amélia Santos Rebelo do Espírito Santo.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 13714872

CIARGA � ARGAMASSAS SECAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4363/950510; identificação de pessoa colectiva n.º 503418706;
entrada e data: 9692/20000524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13724762

PROPERTEAM � CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6928/980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504085638;
entrada e data: 9522/20000519.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12294136

CADIR & DURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5754/961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503771562;
entrada e data: 9439/20000518.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12288829

MORGADO & LOURENÇO � TELECOMUNICAÇÕES
ELECTRICIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7156/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 503054003;
entrada e data: 9697/20000524.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12956880

CONTA 20 � SOCIEDADE DE GESTÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6307/970627; identificação de pessoa colectiva n.º 503924474;
entrada e data: 9466/20000518.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12288900

MOBILEX � MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6315/970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503924458;
entrada e data: 9531/20000519.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12272485

CONTALGEST � CONSULTORIA EM EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1060/910226; identificação de pessoa colectiva n.º 502518642;
entrada e data: 9682/20000524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12054690
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CRESCENDUM � GESTÃO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1198/900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502279850;
entrada e data: 9620/20000523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 11496690

PROCAVALO � SOCIEDADE DE CORREEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 735/890524; identificação de pessoa colectiva n.º 502126710;
entrada e data; 9655/20000524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13717669

MUNDICRE � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 771/910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502592230;
entrada e data: 9451/20000518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12288853

PIRES & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 784/890725; identificação de pessoa colectiva n.º 500707820;
entrada e data: 9272/20000522.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12295396

CATIFI � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 583/901024; identificação de pessoa colectiva n.º 502434791;
entrada e data: 9418/20000518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12288322

MONTEIRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 358/900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502370092;
entrada e data: 9509/20000519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12294063

QUIOSQUE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 285/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502387858;
entrada e data: 9681/20000524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12054640

CLÍNICA DENTÁRIA JÚLIO DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 218/890102; identificação de pessoa colectiva n.º 502084073;
entrada e data: 9668/20000524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12964379

MUNDILEASING � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1252/900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502323876;
entrada e data: 9449/20000518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12288845

PASTELARIA A PORTUGUESA DA ALAMEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1027/890908; identificação de pessoa colectiva n.º 502215089;
entrada e data: 9467/20000518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12288934

MOLDURA MODESTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 703/20000518; identificação de pessoa colectiva n.º 500907366;
entrada e data: 9443/20000518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12999806
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CIMPOR IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2382/930215; identificação de pessoa colectiva n.º 502926562;
entrada e data: 9690/20000524.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 13724746

CIMPOR PORTUGAL, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6764/961216; identificação de pessoa colectiva n.º 502400200;
entrada e data: 9691/20000524.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 13724754

M. G. FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2320/910820; identificação de pessoa colectiva n.º 502608722;
entrada e data: 9658/20000524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13717650

COMPUDATA � PRODUTOS PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 968/870615; identificação de pessoa colectiva n.º 501845739;
entrada e data: 9656/20000524.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12295493

PUBLIBLOCO � PROMOÇÃO E EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 718/870512; identificação de pessoa colectiva n.º 501826092;
entrada e data: 9646/20000524.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12008621

CENTRAL DO RATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 991/520412; identificação de pessoa colectiva n.º 500519200;
entrada e data: 9461/20000518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12288926

PRAXE BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6346/970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503808920;
entrada e data: 9469/20000518.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12288969

COMDOCE � PRONTO-A-COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6979/980318; entrada e data: 9695/20000524.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à presta-
ção de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12850756

P & I � PROPRIEDADES E INVESTIMENTOS,
SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 588/880112; identificação de pessoa colectiva n.º 501925562;
entrada e data: 9508/20000519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 11943807

LOURES

AUTO TÁXIS GIESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 870;
identificação de pessoa colectiva n.º 504623320.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
13704303

ODIVELAS

IBERFLORESTAL � COMÉRCIO E SERVIÇOS FLORESTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 16 000; identificação de pessoa colectiva n.º 501918604; data
do depósito: 20000620.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2000. � O Conservador destacado, Artur Alexan-
dre Porta Nova Namorado. 14974983

TORRES VEDRAS

UNIVEDRAS � UNIÃO DA CONSTRUÇÃO ESTUQUES
E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2676; identificação de pessoa colectiva n.º 503877328; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038159

CARLOS & NARCISO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1317; identificação de pessoa colectiva n.º 502126078; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10037659

SÉRGIO MORGADO � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1956; identificação de pessoa colectiva n.º 502914750; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038752

BATISTA & BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 876; identificação de pessoa colectiva n.º 501219480; data da
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038973

VITALCONTA � CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE
E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1190; identificação de pessoa colectiva n.º 501898298; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038833

VIA TORRES � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2192; identificação de pessoa colectiva n.º 503235814; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038906

PERDIGÃO, VALENTE & PERDIGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 447; identificação de pessoa colectiva n.º 500214905; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11268930

CONSTRUÇÕES SANTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3099; identificação de pessoa colectiva n.º 504397354; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10037586

FARMÁCIA SANTA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1332; identificação de pessoa colectiva n.º 502159642; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052836

REIS & LAMY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 530; identificação de pessoa colectiva n.º 500229414; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038850
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J. NEVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 532; identificação de pessoa colectiva n.º 500146080; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038680

MIRANDA & MIRANDA � SOCIEDADE DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2795; identificação de pessoa colectiva n.º 503999970; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10037594

SANTOS & ROQUE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2586; identificação de pessoa colectiva n.º 503752592; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10037721

ARMANDO PEREIRA GOMES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3153; identificação de pessoa colectiva n.º 504359959; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038140

PRAMBIENTE � TÉCNICAS DE PROTECÇÃO DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1707; identificação de pessoa colectiva n.º 502613270; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10037640

CMLP � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3046; identificação de pessoa colectiva n.º 504326325; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038825

REGINA BATISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3082; identificação de pessoa colectiva n.º 504516051; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038736

PIPEGÁS � INSTALAÇÕES DE GÁS
E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3131; identificação de pessoa colectiva n.º 504513940; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038744

A TRANSPORTADORA CENTRAL DE VILAS BOAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2073; identificação de pessoa colectiva n.º 501083103; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038914

JOEL-PEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2724; identificação de pessoa colectiva n.º 503932850; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10037713

ATESTE � SERVIÇO AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2019; identificação de pessoa colectiva n.º 503001546; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10037616
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FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 71; identificação de pessoa colectiva n.º 500117152; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 1/20000630.

Certifico que foram designados os membros do conselho de ad-
ministração e do fiscal único, para o quadriénio de 2000-2003.

Conselho de administração: presidente � Jorge Manuel Vieira
Pereira, divorciado; vice-presidente � Maria do Carmo Gomes Fran-
co dos Santos, viúva; vogal � Rodolfo Santos Vieira Pereira, sol-
teiro, maior.

Fiscal único: efectivo � Neves da Silva, Pão Alvo & Velosa
Ferreira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Manuel António Neves da Silva, casado; suplente � Maria José dos
Santos Pimenta, revisora oficial de contas, solteira, maior.

Data: 28 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10039155

SECAMAUTO � PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 789; identificação de pessoa colectiva n.º 500965544; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20000630.

Certifico que foi aumentado o capital de 12 000 000$ para
155 000 euros (correspondente a 31 074 710$), e feita a redenomi-
nação, e deslocada a sede, tendo em consequência sido alterado o
contrato de sociedade, quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais ficaram
com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SECAMAUTO � Peças e
Acessórios para Automóveis, L.da, e tem a sua sede em Espaço Se-
reno, Estrada Nacional 8.2, freguesia de São Pedro, deste concelho
de Torres Vedras.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
155 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais de
31 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Vitorino Gomes Miranda, Duarte Alves Simão, Luís Francisco dos
Santos, Maria do Nascimento Alves Vieira dos Santos, e Vítor
Manuel Matias.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038035

SECAMAUTO II � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ESCAPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2366; identificação de pessoa colectiva n.º 503498823; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20000630.

Certifico que foi aumentado o capital de 30 000 000$ para
275 000 euros (correspondente a 55 132 550$), e feita a redenomi-
nação, tendo em consequência sido alterado o contrato de sociedade,
quanto ao artigo 4.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
275 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais de
55 000 euros cada, pertencentes uma  cada um dos sócios, Duarte
Alves Simão, José Vitorino Gomes Miranda, Luís Francisco dos
Santos, Maria do Nascimento Alves Vieira dos Santos, e Vítor
Manuel Matias.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038027

EDILUCAS � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 3331;
identificação de pessoa colectiva n.º 505035782 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/20000630.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 29 de Junho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada
Isaura Revés Deodato, Notária respectiva, compareceram como ou-
torgantes:

Fernando António Santos da Silva Lucas.
Paulo José Santos da Silva Lucas.
E disseram que entre si constituem uma sociedade comercial por

quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EDILUCAS � Sociedade
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Marcos, 6, fre-
guesia de Freiria, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil e obras públicas, compra e venda de imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada uma, e uma de cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforma for deliberado em as-
sembleia geral.

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.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual se seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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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, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para 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 a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis 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.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10039147

TRANSPORTES ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 376; identificação de pessoa colectiva n.º 500548455; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038965

CAVES DO CASAL CORADO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2938; identificação de pessoa colectiva n.º 504204416; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038841

FESATEC � EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA
DA MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3181; identificação de pessoa colectiva n.º 504676741; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10037608

FINAMO � EDIFICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2915; identificação de pessoa colectiva n.º 504187600; data de
entrada: 20000630.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038795

VILA FRANCA DE XIRA

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO POVO DE CALHANDRIZ

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 26; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000114.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura, de que consta
o contrato da associação em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos seguintes:

CAPÍTULO I

Natureza e fins

SECÇÃO I

Caracterização

ARTIGO 1.º

Natureza

A associação da Casa do Povo de Calhandriz, é uma pessoa co-
lectiva de utilidade pública, de base associativa, constituída por tem-
po indeterminado, tendo por objecto promover o desenvolvimento e
bem-estar da comunidade, especialmente e a do meio rural,
regendo-se pelos presentes estatutos e pelas disposições legais apli-
cáveis.

ARTIGO 2.º

Sede e área

A associação da Casa do Povo de Calhandriz, tem a sua sede na
Rua da Igreja, freguesia de Calhandriz, concelho de Vila Franca de
Xira, e abrange toda a freguesia.

SECÇÃO II

Finalidades em geral

ARTIGO 3.º

Fins

1 � A associação da Casa do Povo de Calhandriz, tem por fina-
lidade desenvolver actividades de carácter sócio-cultural, desporti-
vo e recreativo, com a participação dos interessados, bem como pro-
mover a criação e manutenção de obras de carácter social,
designadamente nos sectores da infância, juventude e terceira idade,
colaborar com o Estado e com as autarquias, dando-lhes o apoio em
cada caso se justifique, por forma a contribuir para a resolução de
problemas da população, tendentes a satisfazer as necessidades da
comunidade, na respectiva área, e a melhorar a sua qualidade de vida.

2 � Para a realização dos seus fins, deverá a Associação da Casa
do Povo:

a) Promover acções de animação sócio- cultural, quer por iniciati-
va própria, quer de acordo e em coordenação com outras entidades;

b) Fomentar a participação das populações nas áreas tendentes a
satisfazer as necessidades da comunidade da respectiva área e a
melhorar, a sua qualidade de vida;

c) Participar no planeamento de acções de carácter económico,
social e cultural, que abranjam a área da freguesia;

d) Fomentar a promoção social, cultural, moral e profissional e a
valorização física dos seus associados;

e) Organizar espectáculos de cinema, teatro, cursos de formação,
colóquios, conferências, excursões e outras actividades culturais e
recreativas;
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f) Colaborar em campanhas sanitárias e outras tendentes ao
bem-estar social;

g) Desenvolver o gosto pela música e pelo folclore, bem como
incentivar o interesse por actividades de artesanato e outras relacio-
nadas com as culturas tradicionais;

h) Fomentar a criação de bandas e de ranchos folclóricos;
i) Instalar, bem como animar, museus e bibliotecas.
3 � A Associação da Casa do Povo pode acordar com as autar-

quias ou com o Estado na realização de obras de utilidade comum,
mediante a colaboração voluntária dos seus sócios, e eventualmen-
te, pela atribuição de verbas dos seus fundos.

4 � Com vista ao aperfeiçoamento profissional dos associados,
deve a Associação da Casa do Povo colaborar em actividades ten-
dentes à sua formação e valorização, promovendo, nomeadamente,
cursos de formação familiar rural.

ARTIGO 4.º

Obras de carácter social

1 � A Associação da Casa do Povo pode promover a criação e
a manutenção de obras de carácter social, designadamente nos sec-
tores da infância, juventude e terceira idade, por sua iniciativa ou
em cooperação com a segurança social, nas condições previstas para
o desenvolvimento e funcionamento dessas actividades.

2 � A Associação da Casa do Povo pode organizar colónias de
férias ou diligenciar junto de outras entidades para que os seus só-
cios e familiares as frequentem.

3 � Poderão ser concedidos auxílios aos sócios e suas famílias,
para ocorrer a situações de comprovada necessidade, dentro das res-
ponsabilidades das receitas próprias ou de subsídios que para esses
fins lhes forem atribuídos.

Disposições gerais

ARTIGO 5.º

Classificação

Existem três categorias de sócios: efectivos, auxiliares e honorá-
rios.

ARTIGO 6.º

Sócios efectivos

São sócios efectivos, todos os indivíduos de ambos os sexos,
maiores ou emancipados em pleno gozo dos seus direitos cívicos e
que como tal, tenham sido admitidos.

ARTIGO 7.º

Sócios auxiliares

1 � Consideram-se sócios auxiliares, as pessoas singulares ou
colectivas que não sendo sócios efectivos, voluntariamente contri-
buam com uma quota não inferior à dos restantes sócios.

2 � São admitidos como sócios auxiliares, os indivíduos, meno-
res, desde que acompanhados da respectiva autorização escrita, dos
seus representantes legais.

3 � Os sócios auxiliares têm os mesmos direitos dos sócios efecti-
vos, excepto de votar e serem votados em eleição dos corpos-gerentes.

ARTIGO 8.º

Sócios honorários

Podem ser declarados sócios honorários, da Associação da Casa
do Povo, as pessoas singulares ou colectivas, que por prestarem re-
levantes serviços ou por contribuírem com donativos consideráveis,
sejam considerados pela assembleia geral, mediante proposta da di-
recção, merecedores de tal distinção, independentemente do local da
sua residência ou sede.

ARTIGO 9.º

Admissão

A admissão dos sócios depende do pedido de inscrição dos inte-
ressados e de decisão da direcção.

ARTIGO 10.º

Cancelamento

O cancelamento da inscrição é feito a pedido do interessado, ou
oficiosamente.

SECÇÃO II

Direitos e deveres

ARTIGO 11.º

Direitos

1 � São direitos dos sócios efectivos:
a) Participar nas reuniões das assembleias gerais;
b) Requerer a convocação da assembleia geral, de acordo com o

estipulado nos presentes estatutos;
c) Apresentar propostas à direcção relativamente a assuntos que

interessem à Associação da Casa do Povo;
d) Levar ao conhecimento do presidente da assembleia geral para

qualquer resolução ou acto da direcção que se lhes afigure contrá-
rio aos interesses da Associação da Casa do Povo, ao disposto nes-
tes estatutos, ou na legislação aplicável;

e) Levar ao conhecimento da direcção actos praticados pelos só-
cios que sejam passíveis de sanção disciplinar;

f) Eleger e serem eleitos para os corpos sociais;
g) Frequentar as instalações da Associação da Casa do Povo e as

suas dependências e participar nas actividades de animação
sócio-cultural, nas condições estabelecidas pela direcção;

h) Examinar as contas, orçamentos, livros de contabilidade e res-
pectivos documentos, nos 8 dias anteriores à reunião da assembleia
geral, convocada para a sua apreciação;

i) Propor a admissão de novos sócios.
2 � A utilização de determinadas regalias concedidas pela As-

sociação da Casa do Povo, nomeadamente a assistência a espectá-
culos, pode ser condicionada ao pagamento de taxas, de montantes
reduzidos, a estabelecer pela direcção.

3 � O direito de frequentar as instalações da Associação da Casa
do Povo e de participar nas suas actividades é extensivo aos fami-
liares dos sócios que estejam a seu cargo e que não reúnam as con-
dições estatutárias para serem sócios.

ARTIGO 12.º

Deveres

São deveres dos sócios:
a) Pagar pontualmente as quotas fixadas;
b) Comparecerem nas reuniões para que forem convocados;
c) Tratar com correcção e urbanidade os restantes associados, bem

como os membros dos corpos-gerentes;
d) Exercer com zelo os cargos sociais para que forem eleitos;
e) Concorrer para o progresso e desenvolvimento da Associação

da Casa do Povo e da sua comunidade;
f) Não praticar actos lesivos dos interesses da associação.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 13.º

Órgãos

1 � São órgãos da Associação da Casa do Povo, a assembleia
geral, a direcção e o conselho fiscal.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do
conselho fiscal são eleitos pelos sócios, sendo admitida a sua re-
eleição.

ARTIGO 14.º

Funcionamento dos órgãos

1 � As deliberações da mesa da assembleia geral, da direcção e
do conselho fiscal são tomadas pela maioria dos seus membros, salvo
no caso de empate, em que o presidente tem voto de qualidade.

2 � Na falta ou impedimento temporário de qualquer membro dos
órgãos sociais, são as suas funções asseguradas por um dos mem-
bros suplentes.

ARTIGO 15.º

Mandato

1 � A duração do mandato resultante de eleição efectuada para
a totalidade dos órgãos, dos membros da mesa da assembleia geral,
da direcção e do conselho fiscal, é de três anos.
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2 � A duração do mandato dos membros dos órgãos escolhidos
em eleição parcial para preenchimento de cargos vagos, bem como
dos suplentes que sejam chamadas a ocupar cargos em qualquer
órgão, finda no termo do triénio em curso.

3 � Os trabalhadores da Associação da Casa do Povo não po-
dem ser membros dos respectivos órgãos.

ARTIGO 16.º

Exercício

1 � Os órgãos sociais eleitos tomam posse dos respectivos car-
gos nos 8 dias subsequentes à data da eleição, da qual é lavrada acta
em livro próprio.

2 � A posse é conferida pelo presidente da mesa da assembleia
geral em exercício, ou por quem o substitua.

3 � Os órgãos sociais cessantes continuam em exercício até à
posse dos eleitos.

ARTIGO 17.º

Escusa

Podem escusar-se de assumir os cargos, para que foram eleitos,
mediante pedido, por escrito, dirigido ao presidente da mesa da as-
sembleia geral, os sócios que:

a) Tiverem exercido qualquer cargo directivo no triénio anterior;
b) Se acharem impossibilitados para o desempenho regular do

cargo;
c) Tiverem completado 65 anos de idade.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 18.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios efecti-
vos, no pleno gozo dos seus direitos.

2 � Os sócios não podem fazer-se representar nas sessões da
assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente, um secretário e dois vogais.

ARTIGO 20.º

Competência

Compete à assembleia geral:
a) Eleger a mesa da assembleia geral, os membros da direcção e

do conselho fiscal;
b) Analisar e aprovar os orçamentos e planos de actividades, bem

como as contas e relatório anual;
c) Fixar, sob proposta da direcção, as quotas dos sócios;
d) Dar parecer sobre os assuntos que lhes forem propostos pela

direcção;
e) Declarar sócios honorários da Associação da Casa do Povo as

pessoas ou entidades que prestem serviços relevantes à Associação;
f) Discutir e votar as alterações dos estatutos;
g) Autorizar a contrair empréstimos;
h) Autorizar a adquirir, alienar, onerar ou doar bens imóveis;
i) Destituir os órgãos da Associação da Casa do Povo;
j) Deliberar sobre a dissolução da Associação;
k) Exercer as demais funções que lhe forem legalmente fixadas.

ARTIGO 21.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reúne em sessão ordinária, em Março e
na primeira quinzena de Dezembro de cada ano, para a apreciação
e votação, respectivamente, do relatório e contas do ano anterior e
do plano de actividades e orçamento para o ano seguinte.

2 � A assembleia geral, poderá ainda ser convocada extraordi-
nariamente, pelo presidente da mesma, quer por iniciativa própria,
quer a requerimento da direcção ou de vinte e cinco sócios com
direito a voto, para tratar de assunto de manifesto interesse para a
Associação da Casa do Povo.

3 � Se o presidente da mesa não convocar a assembleia geral, nos
casos em que deva fazê-lo, a qualquer sócio é lícito efectuar a con-
vocação.

4 � Os trabalhos da assembleia geral são dirigidos por uma mesa
constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário,
eleitos pela assembleia.

5 � As deliberações sobre modificações dos estatutos ou extin-
ção da associação, são tomadas em reuniões extraordinárias, expres-
samente convocadas para o efeito.

ARTIGO 22.º

Convocatória

1 � As reuniões da assembleia geral são convocadas pelo seu
presidente, por meio de aviso postal expedido para cada um dos
associados.

2 � Da convocatória constam obrigatoriamente a ordem de tra-
balhos, o local, o dia e a hora designados para a reunião.

3 � A convocatória, independentemente de qualquer outro meio
de publicação, é afixada na Associação da Casa do Povo, com a
antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 23.º

Funcionamento

1 � A assembleia funcionará em primeira convocação com a
maioria dos sócios, com direito a nela participarem, e em segunda,
com qualquer número.

2 � Entre a primeira e a segunda convocação, não poderá decor-
rer menos de meia hora.

3 � A dissolução ou extinção da Associação da Casa do Povo
ou a sua extinção e a alteração dos estatutos exigem o voto favorá-
vel de três quartos do número dos sócios presentes.

ARTIGO 24.º

Competência do presidente

1 � Compete ao presidente da assembleia geral, no exercício das
suas funções:

a) Convocar a assembleia geral para as reuniões ordinárias e ex-
traordinárias;

b) Dirigir as reuniões, disciplinando e orientando a discussão e
votação;

c) Assinar o expediente que diga respeito à assembleia geral;
d) Dar posse aos corpos-gerentes e assinar as respectivas actas;
e) Cooperar com a direcção na realização dos fins da Associação

da Casa do Povo, e na orientação da sua actividade.
2 � O presidente da mesa será substituído, no seu impedimento,

pelo vice-presidente.

ARTIGO 25.º

Competência do secretário

Compete ao secretário da mesa da assembleia geral, secretariar as
reuniões, assegurar o seu expediente e escriturar o livro de actas.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 26.º

Composição

A direcção é composta por um presidente, um secretário, um te-
soureiro e dois vogais.

ARTIGO 27.º

Competência

Compete à direcção:
a) Representar a Associação da Casa do Povo em juízo e fora dele;
b) Administrar os valores da Associação da Casa do Povo, com

o maior zelo e economia, arrecadando as receitas e satisfazendo as
despesas;

c) Organizar os serviços e velar pela correcta escrituração dos li-
vros e documentos que forem necessários;

d) Admitir e despedir os empregados e fixar-lhes as suas remu-
nerações;

e) Deliberar sobre as pretensões formuladas pelos sócios e rece-
ber as queixas apresentadas pelos utentes dos serviços prestados pela
Associação da Casa do Povo;

f) Definir o modo de utilização da sede e suas dependências, pe-
los sócios e seus familiares;

g) Proceder contenciosamente contra os sócios e aplicar-lhes as
penalidades nos termos das disposições estatutárias;
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h) Instaurar inquéritos ou procedimentos disciplinares contra os
trabalhadores da Associação da Casa do Povo, relativamente aos
quais existam indícios de infracção que os justifiquem;

i) Colaborar com as entidades locais, incluindo a Junta de Fre-
guesia, em iniciativas tendentes a melhorar a situação social e ma-
terial da população;

j) Cumprir e fazer cumprir as deliberações da assembleia geral,
bem como as disposições dos presentes estatutos e da lei;

k) Elaborar o relatório, balanço e contas do ano civil anterior,
submetendo-os à discussão e votação da assembleia, após parecer do
conselho fiscal;

l) Elaborar o plano de actividades e o orçamento para o ano civil
imediato e submetê-lo à aprovação da assembleia;

m) Praticar os demais actos conducentes à realização dos fins da
Associação da Casa do Povo e tomar as resoluções necessárias em
matérias que não sejam da competência da assembleia geral.

ARTIGO 28.º

Limitação da competência

1 � A direcção não pode fazer, por conta da Associação da Casa
do Povo, operações alheias à respectiva administração ou aplicar
quaisquer quantias para fins que não caibam dentro do âmbito das
actividades da Associação.

2 � Para obrigar a Associação da Casa do Povo, na aquisição ou
operação de bens móveis registáveis, ou de bens imóveis, é neces-
sária a assinatura do presidente, do secretário e do tesoureiro.

3 � A movimentação de cheques e ordens de pagamento carece
da assinatura de dois membros da direcção, sendo um deles o tesou-
reiro.

4 � Para os actos de mero expediente, basta a assinatura de um
membro da direcção.

ARTIGO 29.º

Competência do presidente

Incumbe especialmente ao presidente da direcção:
a) Convocar as reuniões da direcção;
b) Dirigir os trabalhos e orientar a discussão dos assuntos subme-

tidos às reuniões;
c) Assegurar a execução das deliberações tomadas;
d) Assinar a correspondência;
e) Superintender em todos os assuntos administrativos e orientar

os serviços;
f) Outorgar, depois de devidamente autorizados, todos os actos que

interessem à Associação.

ARTIGO 30.º

Competência do secretário

Compete especialmente ao secretário:
a) Lavrar as actas das reuniões da direcção;
b) Velar pela correcta execução do serviço da secretaria e arquivo.

ARTIGO 31.º

Competência do tesoureiro

Incumbe especialmente ao tesoureiro:
a) Observar todas as resoluções da direcção que digam respeito a

receitas e a despesas;
b) Receber e guardar os valores pertencentes à Associação do Casa

do Povo, depositando os saldos;
c) Velar pela escrituração do livro ��caixa� de modo a que se

encontre sempre em dia;
d) Assinar com outro membro da direcção, cheques e ordenar

pagamentos;
e) Conferir a escrituração e o arquivo de todos os documentos de

receita e despesa;
f) Manter a direcção a par do estado financeiro da Associação da

Casa do Povo, particularmente no que respeita ao recebimento das
quotas.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 32.º

Composição

O conselho fiscal é composto por um presidente, dois secretários
e dois vogais.

ARTIGO 33.º

Competência

O conselho fiscal é o órgão de controle e de fiscalização da As-
sociação da Casa do Povo, competindo-lhe designadamente:

a) Examinar sempre que o julgue conveniente, a escrita e demais
documentação da Associação da Casa do Povo;

b) Verificar quando considere necessário o saldo de ��caixa� e a
existência de títulos e valores de qualquer espécie;

c) Emitir parecer sobre o relatório e as contas de exercício, bem
como pronunciar-se sobre o orçamento e o plano de actividades para
o ano seguinte;

d) Apreciar qualquer outro assunto sobre o qual lhe seja pedido
parecer.

ARTIGO 34.º

Reuniões

O conselho fiscal reúne, sem sessão ordinária para a aprovação
do relatório e contas de exercício, bem como para se pronunciar
sobre o plano de actividades e em sessão extraordinária, quando o
julgue necessário.

CAPÍTULO IV

Eleições

ARTIGO 35.º

Eleitores

Apenas podem tomar parte e votar nas reuniões convocadas, para
efeitos de eleição, os sócios que se encontrem em pleno gozo dos
seus direitos e que durante os dois meses antecedentes, tenham pago
as suas quotas, só podendo votar os sócios efectivos.

ARTIGO 36.º

Condições de elegibilidade

São elegíveis, para corpos directivos, os sócios que não estejam
abrangidos por alguma das incapacidades que os privem da quali-
dade de cidadãos eleitores.

ARTIGO 37.º

Realização de eleições

1 � As eleições, para a totalidade dos órgãos sociais da Associa-
ção da Casa do Povo, realizar-se-ão no mês em que findar o trié-
nio, após as últimas eleições gerais.

2 � As eleições parciais realizar-se-ão quando um órgão ficar
reduzido a menos de metade dos seus membros, se necessário em
assembleia geral extraordinária, com efeitos até ao termo do triénio
em curso.

3 � São inelegíveis os sócios honorários e os auxiliares.

CAPÍTULO V

Regime financeiro

SECÇÃO I

Receitas e despesas

ARTIGO 38.º

Receitas

Constituem receitas da Associação da Casa do Povo:
a) As quotizações dos sócios;
b) Os subsídios do Estado e de outras entidades públicas ou par-

ticulares;
c) Os proventos resultantes de qualquer actividade da Associação

da Casa do Povo;
d) Donativos, legados ou heranças;
e) Rendimentos de bens próprios e de serviços;
f) Juros de fundos capitalizados.

ARTIGO 39.º

Despesas

As despesas da Associação da Casa do Povo são as que provêm
do desempenho das suas atribuições, em conformidade com a lei e
os estatutos.
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ARTIGO 40.º

Quotizações

1 � O valor das quotas dos sócios efectivos e auxiliares são as
que tiverem sido fixadas por deliberação da assembleia geral, me-
diante proposta fundamentada da direcção.

2 � Os sócios podem, voluntariamente, pagar quotas superiores
às fixadas nos termos do número anterior.

ARTIGO 41.º

Prazo e local do pagamento das quotas

As quotas devem ser pagas até ao último dia do mês, àquele a que
respeitam, na sede da Associação da Casa do Povo, salvo se em
assembleia geral, for deliberada a adopção de outros sistemas de
cobrança ou fixação de outros prazos de pagamento.

ARTIGO 42.º

Falta de pagamento

1 � A falta de pagamento de quotas por período superior a dois
meses, relativamente à data fixada para os actos eleitorais, determi-
nam a incapacidade eleitoral.

2 � A falta de pagamento por período superior a seis meses, de-
termina a suspensão de todos os direitos previstos nestes estatutos.

3 � O não pagamento de quotas, por período superior a um ano,
determina a perda da qualidade de sócio.

SECÇÃO II

ARTIGO 43.º

Orçamento

1 � Até 31 de Outubro de cada ano, será elaborada pela direcção e
submetido à apreciação do conselho fiscal, o orçamento para o ano se-
guinte, descriminando-se as despesas e as receitas em rubricas próprias.

2 � O orçamento, após o visto do conselho fiscal, será apresentado para
a aprovação em assembleia geral a realizar em Dezembro de cada ano.

3 � No decurso do ano podem ser elaborados até dois orçamen-
tos suplementares destinados a ocorrer a despesas imprevistas ou
insuficientemente dotadas no orçamento ordinário, os quais são su-
jeitos a parecer do conselho fiscal e submetidos à aprovação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 44.º

Contas da gerência

1 � As contas da gerência são encerradas com referência a 31 de
Dezembro de cada ano e sujeitas a parecer do conselho fiscal, até
aos 10 dias seguintes ao seu encerramento.

2 � Durante os 8 dias anteriores à reunião da assembleia geral,
para a sua apreciação e aprovação, a realizar em Março de cada ano,
as contas e o respectivo parecer são afixadas na sede da Associação
da Casa do Povo, facultando-se a sua consulta aos sócios em pleno
gozo dos seus direitos.

CAPÍTULO VI

Sanções

SECÇÃO I

Responsabilidade dos corpos gerentes

ARTIGO 45.º

Observância dos estatutos

Compete à assembleia geral a fiscalização dos actos dos membros
dos corpos-gerentes da Associação da Casa do Povo, no que respeita
à observância dos estatutos, ressalvando a competência do conselho
fiscal.

ARTIGO 46.º

Responsabilidade

1 � Os membros dos órgãos sociais são responsáveis, civil e cri-
minalmente, pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício
das suas funções, excedam ou não os limites da sua competência.

2 � Consideram-se isentos de responsabilidade os que não tiverem
tido intervenção na resolução ou, a desaprovarem, com declaração ex-
pressa no livro de actas.

ARTIGO 47.º

Infracções

1 � São punidos com a destituição do cargo, os membros da
direcção que directamente contribuam para desviar, a Associação da
Casa do Povo, do fim para que foi instituída, ou, a impossibilitem
de cumprir os deveres impostos por lei.

2 � O disposto no número anterior não prejudica a aplicação de
outras penalidades fixadas por lei.

SECÇÃO II

Regime disciplinar dos sócios

ARTIGO 48.º

Sanções disciplinares

1 � Pelas infracções dos deveres estatutários cometidos pelos
sócios, sem prejuízo das sanções penais previstas na lei, são aplicá-
veis as penalidades de repreensão, de suspensão e de exclusão.

ARTIGO 49.º

Repreensão

São aplicáveis as penalidades de repreensão aos sócios que:
a) Forem incorrectos no seu procedimento associativo por forma

a lesar o bom nome da Associação da Casa do Povo;
b) Não cumprirem com as resoluções tomadas pela assembleia

geral ou pela direcção de harmonia com os estatutos e a lei.

ARTIGO 50.º

Suspensão

1 � Serão suspensos da Associação os sócios que:
a) Ofender qualquer membro da assembleia geral, da direcção ou

do conselho fiscal, ou empregado, no exercício das suas funções;
b) Tentar desacreditar a Associação da Casa do Povo;
c) Formular, de má fé, contra outros sócios, acusações que não

provar, em assuntos relacionados com a actividade da Associação da
Casa do Povo;

d) Delapidar os bens da Associação;
e) Atentar de forma grave contra a boa ordem e harmonia que deve

existir na Associação da Casa do Povo.
2 � A suspensão implica a incapacidade temporária de o

transgressor usufruir os direitos e regalias resultantes da qualidade
de sócios, mas não o isenta do pagamento das respectivas quotas.

ARTIGO 51.º

Exclusão

É excluído da Associação da Casa do Povo, o sócio que:
a) Agredir corporalmente qualquer membro da mesa da assembleia

geral, da direcção ou do conselho fiscal, ou empregado, no exercí-
cio das suas funções;

b) Perturbar gravemente a ordem de trabalho em sessões da as-
sembleia geral;

c) Praticar actos contrários aos fins da Associação da Casa do
Povo, ou susceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio.

ARTIGO 52.º

Procedimento

1 � As penalidades previstas nos artigos antecedentes serão apli-
cadas pela direcção, tomando em conta as circunstâncias concretas
de infracção e o comportamento anterior do sócio.

2 � O sócio, arguido de qualquer falta, não será punido sem que
previamente seja convocado para se defender.

3 � Da deliberação da direcção cabe recurso para a assembleia
geral.

CAPÍTULO VII
Disposições finais

ARTIGO 53.º

Aquisição e alienação de bens

Com prévia autorização da assembleia geral, a direcção da Asso-
ciação da Casa do Povo, pode:

a) Adquirir, a título gratuito ou oneroso, prédios rústicos ou ur-
banos destinados às suas instalações ou à prossecução dos seus fins;

b) Receber legados ou heranças a benefício de inventário;
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c) Onerar, doar ou alienar bens imóveis que pertençam à Asso-
ciação da Casa do Povo.

ARTIGO 54.º

Simbologia

A Associação da Casa do Povo, tem direito ao uso de emblema,
bandeira e selo próprio, aprovado pelas entidades competentes.

ARTIGO 55.º

Âmbito de actuação

Os bens e os meios de que a Associação da Casa do Povo dispo-
nha para prosseguir os seus fins, não podem ser utilizados para
qualquer actividade contrária aos seus interesses.

ARTIGO 56.º

Dissolução e extinção

1 � A dissolução da Associação da Casa do Povo de Calhandriz,
pode resultar da verificação de uma das seguintes causas:

a) Por deliberação da assembleia geral;
b) Por decisão judicial que declare a sua insolvência.
2 � A Associação da Casa do Povo extingue-se ainda por deci-

são judicial:
a) Quando o seu fim se tenha esgotado ou se haja tornado im-

possível;
b) Quando o seu fim real não coincida com o fim expresso no acto

da constituição ou nos estatutos;
c) Quando o seu fim seja sistematicamente prosseguido por meios

ilícitos ou imorais;
d) Quando a sua existência se torne contrária à ordem pública.

ARTIGO 57.º

Destino dos bens em caso de dissolução ou extinção

Em caso de dissolução ou extinção, da Associação da Casa do
Povo, os seus bens serão integrados no património da Associação
ou Associações que dela resultarem, no património da Junta de Fre-
guesia de Calhandriz, ou caso contrário, terão o destino que por
deliberação dos associados, ou por lei lhes vierem a ser designados.

ARTIGO 58.º

Casos omissos

Os casos omissos serão regulados pelas disposições legais aplicá-
veis às associações, que não tenham por fim, o lucro económico dos
associados, designadamente pelo Código Civil.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2000. � A Conservadora destacada, Fernanda
Baptista Varela Vilaça Ramos. 10-2-119 337

PORTALEGRE
CAMPO MAIOR

AGRO-PECUÁRIA CAMPINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 202; identificação de pessoa colectiva n.º 504268031; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20000920.

Certifico que por escritura de 22 de Maio de 2000, lavrada a
fl. 3 do livro de notas n.º 117-C, do Cartório Notarial de Campo
Maior, foi efectuado o seguinte registo:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade agrícola, pecuária
e silvícola, incluindo actividades complementares e acessórias, ex-
clusivamente respeitantes à exploração e aos produtos dela prove-
nientes.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Alves Caturrinho Carmo. 07729073

PORTALEGRE

ALICE & SILVINA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 936;
identificação de pessoa colectiva n.º 504262289; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/200000908.

Certifico que a sociedade em epígrafe, de que são sócios, Alice
de Jesus Caldeira Apolinário, solteira, maior; e Silvina Maria Cas-
telhano Valério Roque, casada com Luís Filipe Dias Roque, na co-
munhão de adquiridos, aumentou o capital social de 400 000$ para
1 002 410$, tendo alterado o artigo 4.º e aditado o artigo 6.º ao res-
pectivo contrato, que ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, uma de cada sócia.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social, bem como os suprimen-
tos de que carecer, nas condições a fixar em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henri-
queta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895501

FILPOÇAS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1019;
identificação de pessoa colectiva n.º 505023440 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20000912.

Certifico que entre Filipe José Garcia Poças, divorciado; e Ainda
Paula dos Santos Garcia Poças, casada com Filipe José da Silva
Poças, na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma FILPOÇAS � Mediação de Seguros, L.da

2.º

1 � A sociedade estabelece a sede na Avenida da Estremadura
Espanhola, Edifício Pôr-do-Sol, loja, 2, freguesia da Sé, concelho
de Portalegre.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e po-
dem ser criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a mediação de seguros e fundos de
pensões e actividades conexas.

4.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas
quotas: uma do valor nominal de 4890 euros pertencente ao sócio
Filipe José Garcia Poças; e uma do valor nominal de 110 euros per-
tencente à sócia Ainda Paula dos Santos Garcia Poças, e as respec-
tivas entradas ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade pertencem ao
sócio, Filipe José Garcia Poças.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.

Conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henri-
queta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895528
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PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

BANCO BPI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6660-A/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 500727830;
inscrição n.º 45; número e data da apresentação: 1/20000728; pasta
n.º 6660- A

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2000-2002.

Conselho de administração: presidente � Artur Eduardo Brochado
dos Santos Silva, casado, residente na Avenida do Marechal Gomes
da Costa, Porto; vice-presidente � Fernando Maria Costa Duarte
Ulrich, casado, residente na Quinta da Alvada, Manique de Baixo,
Estoril; vogais � António Cândido Seruca de Carvalho Salgado,
casado, residente na Travessa do Patrocínio, 19, 1.º, Lisboa; Antó-
nio Domingues, casado, residente na Avenida das Forças Armadas,
Quinta das Mil Flores, lote B, 9.-ºE, Lisboa; Jorge Filipe Parreira
Holtreman Roquette, casado, residente na Rua do Porril, 16,
Arcozelo, Vila Nova de Gaia; José Alberto Ferreira Pena do Ama-
ral, casado, residente na Rua de José Paulo dos Santos, 43, Lisboa;
Paulo Jorge Gonçalves Ferreira Rodrigues da Silva, casado, residente
na Avenida das Forças Armadas, lote 133-C, 16.º, direito, Lisboa;
Rui de Faria Lélis, casado, residente na Avenida de Montevideu,
500, rés-do-chão, Porto; Sérgio Augusto Sawaya, casado, residente
na Rua de Carlos Calisto, 5, 16.º, Lisboa; António Farinha de Mo-
rais, casado, residente na Rua do Seminário, 7, 5.º, esquerdo, Lis-
boa; e Maria Celeste Azedo de Oliveira Hagatong, divorciada, resi-
dente na Urbanização Quinta do Rosário, Edifício Torre do Farol,
lote 74, 3.º-A, Cascais.

Conselho fiscal: presidente � Mário Patinha Antão, divorciado,
residente na Quinta da Bela Vista, lote 52, Sassoeiros, Carcavelos;
vogais � Ângelo Barbedo César Machado, casado, residente na Rua
de Fez, 55, Porto; Magalhães Neves & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Tierno Galvan,
torre 1, 7.º, Amoreiras, Lisboa, e representada por Maria Augusta
Cardedor Francisco, revisora oficial de contas, solteira, maior, resi-
dente na Rua de Braancamp, 40-C, 2.º-A, Lisboa; suplente � An-
tónio Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com sede na Rua de Tierno Galvan, torre 1, 7.º, Amoreiras,
Lisboa, e representada por António Marques Dias, revisor oficial de
contas, casado, residente na Rua de Alfredo Keil, 243, habitação 61,
Porto; secretário � Agostinho Ferreira d�Almeida, casado, residente
na Praça da Rainha D. Filipa, 4, 4.º, direito, Lisboa; suplente �
Augusto Jesus de Sousa, casado, residente na Rua de Alfredo Keil,
243, habitação 61, Porto.

Data da deliberação: 18 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 11927798

PORTO � 2.A SECÇÃO

SOCOPACE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 440; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
981103; pasta n.º 20 203.

Certifico que por escritura de 24 de Setembro de 1998, lavrada
na Secretaria Notarial de Vila do Conde, 2.º Cartório, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SOCOPACE � Socie-
dade Comercial de Peças e Acessórios Auto, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Douro, 23, da cidade do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade
transferir a sede para outro local do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como abrir ou encerrar filiais, sucursais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de peças e acessórios
auto; comércio de pneus, lubrificantes e combustíveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 5 000 000$ e
dividido em três quotas, sendo uma de 4 450 000$ do sócio Valen-
tim Lopes de Castro; uma de 500 000$ do sócio José Carlos de
Barros Pinheiro; e outra de 50 000$ do sócio Joaquim Rui Nunes
Magalhães.

2 � Todas estas quotas foram realizadas com a entrada para a
sociedade dos equipamentos relacionados no relatório do revisor
oficial de contas, elaborado nos termos do artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais, que fica arquivado e a fazer parte integrante
desta escritura.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com dispen-
sa de caução e remuneradas ou não, competem aos gerentes a de-
signar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Valentim Lopes de
Castro.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura do gerente nomeado.

4 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

5 � É proibido aos gerentes obrigarem a sociedade em actos ou
documentos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de fa-
vor, fianças e actos semelhantes.

6 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar ou vender viaturas automóveis, bem como proceder

aos respectivos registos;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, podendo alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 6.º

1 � É permitida a amortização de quotas nos casos seguintes:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Se uma sociedade proprietária de uma quota se dissolver;
c) Quando qualquer quota seja arrestada, penhorada, ou por qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
d) Quando o sócio der a sua quota em caução ou garantia de

qualquer obrigação alheia aos interesses da sociedade;
e) Quando o respectivo titular deixar de comparecer nas assem-

bleias gerais por mais de três anos consecutivos;
f) Falência do sócio.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez da
quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a terceiros.

3 � O valor da quota amortizada será determinado com base no
último balanço aprovado e o seu pagamento far-se-á em seis presta-
ções semestrais e sucessivas.

ARTIGO 7.º

Os lucros resultantes do balanço anual, depois de estimada a parte
destinada à formação e reintegração do fundo de reserva legal, po-
derão ser afectados, no todo ou em parte, a quaisquer fins ou à
criação de quaisquer fundos especiais, por deliberação a tomar em
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão de quotas a
estranhos carece do consentimento da sociedade, que preferirá em
primeiro lugar, cabendo este direito em segundo lugar aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes nomear
de entre si, um que a todos represente na sociedade, enquanto a res-
pectiva quota se mantiver na comunhão hereditária.
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ARTIGO 10.º

Desde que votado por unanimidade, a sociedade poderá exigir dos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
50 000 000$, sendo a obrigação do sócio, proporcional à respectiva
participação.

ARTIGO 11.º

Os gerentes não estão impedidos de exercerem por conta própria
ou alheia, actividade concorrente com a da sociedade.

Declararam mais os outorgantes que o excesso do valor nominal
das quotas com que os outorgantes entram para a sociedade e o to-
tal dos bens avaliados, no valor de 2420$ será levado à conta de
suprimentos dos mesmos sócios.

Mais certifico que é do seguinte teor o relatório a que se refere o
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

Relatório de verificação das entradas em espécie para realização de
capital social (elaborado nos termos do artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de
2 de Setembro).

1 � Introdução � Na constituição das sociedades e aumento dos
respectivos capitais sociais, a realização do capital por entradas em es-
pécie, diferentes de dinheiro, está sujeita a avaliação efectuada nos ter-
mos definidos pelo artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

O presente relatório destina-se a certificar o valor das entradas em
espécie, para a realização do capital social inicial da SOCOPACE �
Sociedade Comercial de Peças e Acessórios Auto, L.da, pessoa co-
lectiva n.º 974629774, com sede na Rua do Douro, 23, Porto.

2 � Descrição dos bens, direitos e obrigações � (Alínea a) do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais)

As entradas consistem num lote de 256 pneus da marca YOKOHAMA
que se encontram descritos na lista anexa a este relatório e que totalizam
o valor de 5 002 420$. Deste valor, vai ser utilizado o montante de
5 000 000$ para a realização da totalidade do capital da sociedade.

3 � Identificação dos titulares � (Alínea b) do artigo 28.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais)

Os titulares dos bens e respectivos valores são descritos no qua-
dro seguinte:

Valor global
Sócio da entrada

em espécie

Valentim Lopes de Castro ......................................... 4 450 260$
Joaquim Rui Nunes Magalhães ................................. 51 642$
José Carlos de Barros Pinheiro ................................. 500 518$

Total ................................... 5 002 420$

4 � Avaliação e critério utilizado � (Alínea c) do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais)

Às entradas em espécie referidas no ponto 1, é atribuído o valor
de 5 002 420$ e para a sua avaliação utilizámos o critério do preço
de mercado para revendedores, após consulta das tabelas dos pre-
ços do distribuidor português que representa a marca Yokohama
Ibéria, S. A, e verificação física da sua existência.

5 � Declaração sobre a correspondência entre o valor atribuído
às entradas em espécie e o valor do capital a realizar � (Alínea d)
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais)

Face ao exposto, é minha convicção que os bens que constituem as
entradas em espécie com que os sócios vão realizar o capital social inici-
al, existem de facto e foram avaliados pelo justo valor, excedendo o va-
lor nominal das quotas em 2420$. Este valor deverá ser registado a cré-
dito de cada um dos sócios, pela diferença entre os valores das suas
entradas em espécie e os valores nominais das respectivas quotas.

6 � Foi dado conhecimento aos sócios da SOCOPACE, L.da, que
este relatório tem validade de 90 dias.

Listagem dos pneus que constituem a entrada em espécie na rea-
lização do capital social inicial da SOCOPACE.

1 � Entrada do sócio Valentim Lopes de Castro:

Quanti. Marca Medida Piso Preço Valor
Unitário

2 YOKOHAMA 135/80R13 69T S760 8,607$ 17,214$
8 YOKOHAMA 155/80R13 78T S760 10,337$ 82,696$

10 YOKOHAMA 145/70R13 71T S760 10,474$ 104,740$

Quanti. Marca Medida Piso Preço Valor
Unitário

10 YOKOHAMA 155/70R13 75T S760 10,945$ 109,450$
9 YOKOHAMA 165/70R13 79T S760 12,619$ 113,571$

10 YOKOHAMA 175/70R13 82T S760 13,516$ 135,160$
10 YOKOHAMA 175/65R14 82T S760 15,496$ 154,960$
9 YOKOHAMA 185/65R14 86T S760 16,215$ 145,935$

10 YOKOHAMA 165/65R13 76T A509 13,182$ 131,820$
10 YOKOHAMA 165/65R14 78T A509 13,656$ 136,560$
10 YOKOHAMA 185/65R14 86H A509 21,620$ 216,200$
8 YOKOHAMA 195/65R14 89H A509 25,932$ 207,456$
8 YOKOHAMA 185/60R14 82H A509 20,645$ 165,160$

10 YOKOHAMA 185/60R14 82H A520 20,856$ 208,560$
8 YOKOHAMA 195/60R14 86H A520 23,200$ 185,600$
8 YOKOHAMA 195/60R15 88H A520 26,263$ 210,104$

10 YOKOHAMA 175/60R14 78H TW1 20,294$ 202,940$
10 YOKOHAMA 185/60R14 82H TW1 22,762$ 227,620$
8 YOKOHAMA 195/60R14 86H TW1 24,984$ 199,872$
8 YOKOHAMA 195/60R15 88H TW1 28,128$ 225,024$

10 YOKOHAMA 205/60R15 91H TW1 30,288$ 302,880$
8 YOKOHAMA 205/60R15 91V A520 32,621$ 260,968$
8 YOKOHAMA 165R14 6PR Y356 C 17 747$ 141,976$
8 YOKOHAMA 175R14 8PR Y356 C 18,553$ 148,424$

10 YOKOHAMA 185R14 8PR Y354 C 19,476$ 194,760$
10 YOKOHAMA 195R14 8PR Y354 C 22,061$ 220,610$

Total da entrada do sócio � 4,450,260$

2 � Entrada do sócio José Carlos de Barros Pinheiro:

Quanti. Marca Medida Piso Preço Valor
Unitário

1 YOKOHAMA 165/70R13 79T S760 12,619$ 12,619$
9 YOKOHAMA 195/65R15 91H A509 27,001$ 243,009$

10 YOKOHAMA 195/50R15 82V A520 24,489$ 244,890$

Total da entrada do sócio � 500,518$

3 � Entrada do sócio Joaquim Rui Nunes de Magalhães:

Quanti. Marca Medida Piso Preço Valor
Unitário

6 YOKOHAMA 135/80R13 69T S760 8,607$ 51,642$

Total da entrada do sócio � 51,642$

Total geral das entradas em espécie � 5,002,420$

Está conforme o original.

12 de Novembro de 1998. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 07589700

PORTO � 3.A SECÇÃO

TEV 2 � DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 440/20000816; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 7/20000816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TEV 2 � Distribuição de Material
Eléctrico, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Zona Industrial da Maia I, sector VII, Rua D,
lote 137, freguesia de Moreira, concelho da Maia, podendo ser
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transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio por grosso ou a retalho,
importação e exportação de material eléctrico.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência poderá adquirir participações em sociedades de
responsabilidade limitada, cujo objecto caiba no referido artigo 2.º

2 � A aquisição pela sociedade de participações como sócia de
responsabilidade ilimitada ou de participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais, agrupamentos complementares de empresas ou agrupamen-
tos europeus de interesse económico, fica dependente de delibera-
ção da assembleia geral.

3 � A sociedade poderá emitir obrigações por deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e está dividido nas seguintes quotas: uma quota com
o valor nominal de 1300 euros pertencente ao sócio Luís Miguel de
Oliveira Dias, adiante designado como sócio A; uma quota com o
valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia Maria de Nazaré
Oliveira Dias Vieira Peres, adiante designada como sócia B; uma
quota com o valor nominal de 1750 euros pertencente ao sócio Ber-
nardino de Matos da Costa Gomes; uma quota com o valor nomi-
nal de 1750 euros pertencente ao sócio Adérito Castro dos Santos;
uma quota com o valor nominal de 750 euros pertencente ao sócio
Sérgio Augusto Carvalho Lopes; e uma quota com o valor nominal
de 450 euros pertencente à sócia TEV � Técnica Eléctrica de
Vanguarda, L.da

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão, entre vivos, de quotas, total ou parcial, gra-
tuita ou onerosa, bem como a necessária divisão, só entre sócios é
livremente consentida, observando-se no entanto, o disposto nos
n.os 2 e seguintes do artigo 8.º

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 8.º, qualquer
outra transmissão depende do prévio consentimento expresso da
sociedade, o qual será requerido pelo cedente através de carta regis-
tada, com aviso de recepção.

3 � A gerência convocará uma assembleia geral a realizar até ao
quadragésimo dia subsequente à recepção da carta referida no nú-
mero anterior, para deliberar sobre o consentimento.

4 � Não consentindo a sociedade, fica esta com a obrigação de,
se o requerente o aceitar expressamente, amortizar ou fazer adquirir
para sócio ou estranho, a quota ou quotas, objecto da pretendida
versão.

5 � O direito a adquirir a quota ou quotas em questão, será pre-
ferencialmente exercido pelos sócios A e B e só se nenhum destes
dois sócios pretender exercê-lo, será rateado pelos outros sócios que
houverem manifestado interesse na aquisição, na assembleia em que
se deliberou recusar o consentimento, proporcionalmente à sua par-
ticipação no capital e só na eventualidade de os restantes sócios não
exercerem, total ou parcialmente, esse direito, a sociedade fica obri-
gada a fazer adquiri-las por terceiro, ou podendo, a amortizá-las.

ARTIGO 7.º

1 � Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 8.º, em caso de
morte de um sócio, a respectiva quota, não se transmite aos suces-
sores do falecido, salvo se os mesmos já forem titulares de quotas
na sociedade.

2 � Quando por força do disposto no número anterior, a quota
se não transmita, deve a sociedade, nos 90 dias seguintes ao conhe-
cimento da morte do sócio ou das suas disposições testamentárias,
se as houver, deliberar amortizá-la ou fazê-la adquirir por sócio ou
por terceiro.

3 � A contrapartida a pagar pela amortização ou aquisição da
quota será a correspondente ao valor contabilístico da mesma pelas
últimas contas aprovadas, e será liquidada em quatro prestações
iguais, pagas semestralmente.

4 � Aplicar-se-á, com as necessárias adaptações, o disposto no
n.º 5 do artigo 6.º

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão, entre vivos, ou mortis causa, a sócios ou
terceiros, total ou parcial, gratuita ou onerosa das quotas, originária

ou posteriormente adquiridas por qualquer dos sócios A ou B não
está sujeita a qualquer restrição.

2 � Os sócios A e B terão o direito de preferência, com eficácia
real, nas transmissões de quotas entre sócios, devendo cada um de-
les ser avisado por via postal registada com aviso de recepção.

3 � As comunicações referidas no número anterior deverão in-
cluir todas as cláusulas do contrato a celebrar, designadamente pre-
ço e condições de pagamento, bem como a identificação do sócio
ou sócios interessados na compra da quota ou quotas.

4 � Os sócios A e B terão 15 dias após a data de recepção da
comunicação referida nos números anteriores, para exercerem o seu
direito.

ARTIGO 9.º

1 � Em caso de morte, interdição, inabilitação ou declaração ju-
dicial de ausência de morte, interdição, inabilitação ou declaração
judicial de ausência de um sócio, deverão os seus herdeiros ou repre-
sentantes, comunicarem à sociedade quem representará a quota, sob
pena de não poderem ser exercidos os respectivos direitos sociais.

2 � Entretanto, todos os actos e deliberações da sociedade, vin-
cularão os titulares da quota, sendo os herdeiros ou representantes
do sócio convocados genericamente para o domicílio ou antigo do-
micílio deste.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência da sociedade competirá a dois gerentes designa-
dos pela assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 11.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) Conjunta dos dois gerentes designados;
b) Conjunta de um gerente e de um procurador;
c) De mandatário ou procurador, em cumprimento do respectivo

mandato.
ARTIGO 12.º

1 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes par agir
em nome da sociedade e praticar ou autorizar todos os actos e ope-
rações relativos ao seu objecto que não sejam da competência legal,
ou aqui convencionada, da assembleia geral.

2 � Cabe ainda à gerência a alienação, locação ou oneração de
bens imóveis, a alienação, a oneração e a locação de estabelecimen-
to, bem como subscrever, adquirir e alienar ou onerar participações
noutras sociedades, com respeito pelo disposto no artigo 4.º deste
contrato de sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � As assembleias gerais dos sócios serão convocadas por um
gerente, por meio de carta registada, expedida com a antecedência
mínima de 15 dias.

2 � A presidência da assembleia pertencerá ao sócio para tal eleito
em cada sessão.

3 � A assembleia só pode deliberar em primeira reunião, se es-
tiverem presentes ou devidamente representados sócios titulares de
50% do capital social.

4 � Qualquer sócio poderá ser representado nas assembleias ge-
rais por cônjuge, ascendente, descendente, consócio ou gerente.

ARTIGO 14.º

Os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual terão a
seguinte aplicação:

a) Para a constituição da reserva legal, 5% dos lucros líquidos,
até perfazer o montante imposto por lei;

b) O remanescente permanece na livre disponibilidade da assem-
bleia geral, podendo esta, por maioria simples, deliberar distribuí-lo,
total ou parcialmente, ou afectá-lo a reservas.

ARTIGO 15.º

1 � Em caso de dissolução, serão liquidatários todos os geren-
tes, que procederão ao pagamento do passivo e à adjudicação do
activo pela forma deliberada em assembleia geral.

2 � Na adjudicação do activo, os sócios A e B terão o direito
de preferência.

3 � Não sendo possível a liquidação nos termos dos números
precedentes, proceder-se-á a ela judicialmente.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, José António Teles Rodri-
gues Dias. 12639575



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 235 � 11 de Outubro de 200021 662

RUMOMAIA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção (Maia).
Matrícula n.º 13 366/20000726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505502736; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000726.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação RUMOMAIA �
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede social no Edifício Versailles, Rua
B, projectada à Rua do Dr. Augusto Martins, 33, sala 5, cidade da
Maia, contando-se o seu início a partir desta data.

2 � A gerência poderá criar sucursais agências ou outras formas
de representação local, bem como transferir a sede para outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem dependência de
autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de construção de edi-
fícios para venda; compra e venda de prédios e revenda dos adqui-
ridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social subscrito em dinheiro é de 200 000 euros e
dividido em cinco quotas, sendo uma de 100 000 euros, pertencen-
te à sócia Construções Rumoaobra, L.da; e duas quotas iguais de
40 000 euros pertencentes uma à sócia Espírito Santo & Nunes
Monteiro, L.da, e outra à sócia MAIPREDI � Empreendimentos
Imobiliários, S. A.; e duas quotas iguais de 10 000 euros pertencen-
tes uma ao sócio António do Espírito Santo Monteiro, e outra ao
sócio José Nunes Monteiro.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 250 000 euros, desde que aprovados pelos votos cor-
respondentes a todo o capital social, e os sócios poderão fazer su-
primentos à sociedade, nos termos e condições a deliberar em assem-
bleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre os sócios,
e descendentes. A cessão a estranhos carece do consentimento da
sociedade, que preferirá em primeiro lugar, cabendo este direitos, em
segundo lugar, aos sócios não cedentes.

2 � Na cessão de quota a estranhos, deverá o cedente comuni-
car à sociedade e aos sócios, em carta registada, as condições em
que será feita a cessão, devendo aquela e estes comunicarem, den-
tro de 15 dias, se desejam ou não optar sob pena de a cessão ser
livremente permitida.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, fica afecta aos gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios António do
Espírito Santo Monteiro, José Nunes Monteiro, e os aqui terceiros
outorgantes, Joaquim Freitas de Sousa, e Domingos de Jesus Perei-
ra da Silva.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo uma de qual-
quer dos gerentes António do Espírito Santo Monteiro, e José Nu-
nes Monteiro, em conjunto com uma de qualquer dos gerentes Joa-
quim Freitas de Sousa, e Domingos de Jesus Pereira da Silva.

4 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

5 � É proibido aos gerentes obrigarem a sociedade em actos ou
documentos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de fa-
vor, fianças e actos semelhantes.

6 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência
comprar ou vender viaturas automóveis, dar ou tomar de arrendamento
quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comerciais ou
industriais, celebrar contratos de locação financeira, confessar, transi-
gir e desistir em juízo.

ARTIGO 7.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade, nos ca-
sos seguintes:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se uma sociedade proprietária de uma quota se dissolver;

c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra for-
ma de apreensão judicial, seja retirada da livre disponibilidade do
seu titular;

d) Quando por partilha decorrente de divórcio, separação de pes-
soas e bens ou só de bens, a quota não for adjudicada no todo ou
em parte ao respectivo titular;

e) Quando o sócio der a sua quota em caução ou garantia de
qualquer obrigação alheia aos interesses da sociedade;

f) Quando o respectivo titular deixe de comparecer nas assembleias
gerais por mais de três anos consecutivos;

g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros com infracção do
disposto no artigo 5.º do contrato de sociedade;

h) Por falência do sócio.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez da
quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a terceiros.

3 � O valor da quota amortizada será determinado com base no
último balanço aprovado e o seu pagamento far-se-á em seis presta-
ções semestrais e sucessivas.

ARTIGO 8.º

Os lucros resultantes do balanço anual, depois de estimada a parte
destinada a formação e reintegração do fundo de reserva legal, pode-
rão ser afectados, no todo ou em parte a quaisquer fins ou à criação
de quaisquer fundos especiais, por deliberação a tomar em assem-
bleia geral.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sobrevivos e os herdeiros do sócio falecido, devendo estes
nomearem de entre si, um que a todos represente na sociedade, en-
quanto a respectiva quota, se mantiver na comunhão hereditária.

ARTIGO 10.º

Os gerentes não estão impedidos de exercerem por conta própria
ou alheia actividade concorrente com a da sociedade.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades com objecto igual ou semelhante ao seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 12.º

Transitório

1 � A gerência fica desde já autorizada a praticar quaisquer ne-
gócios, directamente relacionados com o objecto social, assumindo-os
a sociedade, de pleno direito, com o seu registo definitivo na Con-
servatória do Registo Comercial.

2 � A gerência poderá efectuar desde já o levantamento das en-
tradas de capital depositadas para ocorrer a despesas de constitui-
ção, registo e equipamento da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12681199

SANTARÉM
ALMEIRIM

TRANSPALHA � TRANSPORTE DE PALHA E FENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 414/
920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502854413;
data: 20000915.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 10754229
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MARIA DE FÁTIMA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 789/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504289179;
data: 20000908.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 10755888

BENAVENTE

RAÇALTO � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS,
INDUSTRIAIS E PECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 299/
160189; identificação de pessoa colectiva n.º 502095784; número
e data do depósito de contas: 5/991229.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 13354434

RAÇALTO � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS,
INDUSTRIAIS E PECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 299/160189; identificação de pessoa colectiva n.º 502095784;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17, inscrição
n.º 18 e inscrição n.º 19; números e datas das apresentações: 1 e
3/991020, e 6 e 11/20000131.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo.

Inscrição n.º 18 à apresentação n.º 1/991020.
Nomeação em 28 de Maio de 1999, e para o período de

1999-2002, de Armando Nuno de Fiúza Lopes, solteiro, maior, resi-
dente em Aires, Palmela, Quinta das Asseadas, 18, para o lugar de
vogal do conselho de administração; e de José Manuel Alves Mota,
casado, residente na Rua da República, 110-A, Loures, para o lu-
gar de vogal do conselho fiscal.

Inscrição n.º 19 à apresentação n.º 3/991020.
Foi alterado parcialmente o contrato de sociedade, quanto ao ar-

tigo 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 650 000 000$ e representado por 650 000 ac-
ções de valor nominal de 1000$ cada uma, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado.

Mais certifico o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e à apresentação n.º 6/

20000131.
Cessação das funções de administrador de Armando Duarte Lo-

pes, em 9 de Janeiro de 1999, por óbito.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17 e à apresentação n.º 11/
20000131.

Cessação de funções de Mário de Almeida Raposo, em 28 de
Maio de 1999, por renúncia.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 13354426

FERREIRA DO ZÊZERE

GABRIEL & ARLINDO � ALUGUER DE MÁQUINAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 199/20000811; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/20000811.

Certifico que entre Arlindo da Conceição Maria; e Gabriel Iná-
cio Maria, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pe-
los artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Gabriel & Arlindo � Aluguer de
Máquinas de Construção Civil e Agricultura, L.da, e tem a sua sede
em Barbatos, freguesia de Areias, concelho de Ferreira do Zêzere.

2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas e de equipa-
mentos para a construção civil e agricultura. Comércio por grosso e
a retalho de materiais de construção e lenha. Exploração florestal.
Construção civil e obras públicas.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500 euros per-
tencente ao sócio Gabriel Inácio Maria; e uma de igual valor, per-
tencente ao sócio Arlindo da Conceição Maria.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos ou contratos estranhos aos negócios
sociais, tais como, fianças, avales, letras de favor e semelhantes.

6.º

Por deliberação de ambos os sócios, poderão ser exigidas a estes,
prestações suplementares de capital, proporcionais às quotas, até ao
montante global de 20 000 000$.

7.º

Ocorrendo a morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
os respectivos direitos sociais, serão no primeiro caso, exercidos
pelos herdeiros do falecido que designarão, um de entre eles, que a
todos represente na sociedade, e nos outros casos, os direitos do
interdito ou inabilitado, serão exercidos na sociedade pelo represen-
tante legal do mesmo.

8.º

A gerência fica autorizada a levantar imediatamente o depósito
efectuado na agência em Tomar, do Banco Espírito Santo, nos ter-
mos do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Filomena Pires
Lopes. 07841280

TIPAL � TIPOGRAFIA E PAPELARIA IDEAL FERREIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 28; identificação de pessoa colectiva n.º 500487006.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
07841361
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T4 � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 178/990611; identificação de pessoa colectiva
n.º 504440187; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
20000908.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, por escritura de
6 de Junho de 2000, do 2.º Cartório Notarial de Tomar, foi aumen-
tado o capital social de 5000 euros para 75 000 euros, e foi alterado
o artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escrita é de 75 000 euros e dividido em duas quotas iguais
de 37 500 euros, uma de cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Ribeiro da Silva. 07841337

ERECA � ELECTRICIDADE, REBOBINAGENS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 111/980924; identificação de pessoa colectiva n.º 502823186;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20000908.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, por escritura de
6 de Junho de 2000, do 2.º Cartório Notarial de Tomar, o sócio
Carlos José Dias dos Santos cedeu a sua quota a Anabela Jesus
Alcobia Godinho, tendo renunciado às suas funções de gerente, e foi
aumentado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido
alterados os artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma delas, de cada um dos sócios, António Manuel Alcobia Godi-
nho, e Anabela de Jesus Alcobia Godinho.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios e não só-
cios, a eleger em assembleia geral, ficando desde já nomeados os
actuais sócios.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um qualquer
gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Ribeiro da Silva. 07841345

SETÚBAL
BARREIRO

DESCOBERTAS E SENSAÇÕES MÁGICAS
ENTRETENIMENTO CIENTÍFICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2768;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000720.

Certifico que por escritura de 11 de Julho de 2000, lavrada a
fl. 137 do livro de notas n.º 65, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída por Helena

Cristina dos Santos Neves e Silva, a sociedade em epígrafe, cujo
contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Descobertas e Sen-
sações Mágicas � Entretenimento Científico, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Lalande, 20,
lugar e freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em entretenimento científico com
fins didácticos, ocupação de tempos livres, organização de eventos
e outras actividades lúdicas. Ensino da ciência através da diversão.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$ e representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à só-
cia, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Disposição transitória

A gerente fica desde já autorizada 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.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973785

VÍRUS � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1936;
identificação de pessoa colectiva n.º 503421774; data: 20000621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953377

PASTELARIA JOCA DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2070;
identificação de pessoa colectiva n.º 503630896; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 3 e 4/20000705.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, pela escritura
de 12 de Abril de 2000, lavrada a fl. 87 do 1.º Cartório Notarial do
Barreiro, foi alterado o contrato social da sociedade, ficando os ar-
tigos 4.º e 5.º do contrato com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 204 000$ pertencente ao sócio Valdemar Guerra Janelas;
e outra de 196 000$ pertencente ao sócio Daniel Guerra Monteiro.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, remuneradas ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficam a cargo de ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. (Mantém-se).
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Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, Maria
Lídia Fateixa, renunciou à gerência em 12 de Abril de 2000.

 O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972169

NOVIMAGEM � RECUPERAÇÃO MOTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1398;
identificação de pessoa colectiva n.º 502654651; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 2 e 3/20000707.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, Rosa Maria
Pinto Tomé Costa, renunciou à gerência, em 12 de Junho de 2000.

Mais certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, pela
escritura de 12 de Junho de 2000, lavrada a fl. 27 do 1.º Cartório
Notarial do Barreiro, foi alterado o contrato social da sociedade,
ficando o artigo 3.º do contrato, com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 2 500 000$ pertencente à sócia Lúcia Maria Medina
Portela Rosmaninho; e uma do valor nominal de 2 500 000$ perten-
cente à sócia Beatriz Medina Portela Rosmaninho Dâmaso.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972223

SEPAS � SOCIEDADE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1454;
identificação de pessoa colectiva n.º 502732725; data: 20000621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 08887012

A VIDA É BELA � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2781;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20000822.

Certifico que por escritura de 15 de Junho de 2000, lavrada a
fl. 106 do livro de notas n.º 62, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída entre José
Lopes Mendes; Ilídio António Alves Mendes; e Cremilde Alves
Gravelho Mendes, a sociedade acima referida, cujo contrato é o
constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de A Vida é Bela � Paste-
laria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Salgueiro Maia, 29,
2.º, direito, Lavradio, freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro.

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 exploração de estabelecimen-
to de pastelaria, snack-bar e café.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 500 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 500 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios, José Lopes
Mendes, e Ilídio António Alves Mendes, que desde já ficam nomea-
dos gerentes, com ou sem remuneração, conforme 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 se-
guida, 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 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.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973726

CONTIBARR � GABINETE DE CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2782;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20000822.

Certifico que por escritura de 16 de Agosto de 2000, lavrada a
fl. 11 do livro de notas n.º 70, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída por Sandra
Cristina Dias Milheiro Valente, a sociedade acima referida, cujo
contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de CONTIBARR � Gabinete
de Contabilidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Ribeiro Sanches,
2-A, freguesia do Alto do Seixalinho, concelho do Barreiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os estudos, projectos e prestação de
serviços na área da contabilidade, fiscalidade, auditoria, consultoria.
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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 à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remune-
ração, conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e de regis-
to da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede so-
cial.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973718

COSIERE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2783;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000824.

Certifico que por escritura de 4 de Agosto de 2000, lavrada a
fl. 8 do livro de notas n.º 69, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída entre Antó-
nio Miguel Matos Reis; e Maria Otília Louro da Silva Reis, a so-
ciedade acima referida, cujo contrato é o constante dos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de COSIERE � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Heliodoro Salgado,
10, 2.º, freguesia e concelho do Barreiro.

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 exercício da actividade de
construção civil, compra, venda e revenda de propriedades e bens
imóveis.

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.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
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 se-
guida, 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.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973700

FEC � SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
PARA FEIRAS E CONGRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2312;
identificação de pessoa colectiva n.º 504020935; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: 3, 5/20000703.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, pela escritura
de 14 de Junho de 2000, lavrada a fl. 90 do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, foi alterado o
contrato social da sociedade, ficando os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º do
contrato, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de FEC � Serviços e Representações
para Feiras e Congressos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Conse-
lheiro Joaquim António de Aguiar, 273, freguesia e concelho do
Barreiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a organização de eventos, marketing
e publicidade de acontecimentos, mobiliário de escritório, aluguer de
mobiliário e representações comerciais. Prestação de serviços de
gestão. Serviços e representações para feiras e congressos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 3 007 229$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 2 856 868$ pertencente à sócia Ana Cristina Damas
Sousa Charneira; e outra do valor nominal de 150 361$ pertencen-
te ao sócio Luís Fernando Marques Charneira.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence à sócia Ana Cristina Damas
Sousa Charneira, já nomeada gerente. Para a sociedade ficar obri-
gada é necessária a assinatura de um gerente.

Que declaram sob sua inteira responsabilidade que o dinheiro do
aumento já deu entrada na Caixa Social e que não são obrigados pela
lei ou pelo contrato à realização de novas entradas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Mais certifico que relativamente à sociedade acima referida, José
Manuel Ferreira da Silva, renunciou à gerência em 14 de Junho de
2000.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973823
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QUINTA DA MIGALHA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2765;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20000718.

Certifico que por escritura de 11 de Julho de 2000, lavrada a
fl. 139 do livro de notas n.º 65, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída a sociedade
acima referida, cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Quinta da Migalha � Investimen-
tos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil,
urbanizações e compra e venda de imóveis para revenda, investimen-
tos e gestão de obras e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Fuzileiros Na-
vais, 57-A, na Quinta da Lomba, freguesia de Santo André, conce-
lho do Barreiro.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, po-
derá a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de repre-
sentação permanente, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 032 006$ e representado por 10 002 ac-
ções com o valor nominal de 1003$ cada e está integralmente subs-
crito e realizado do seguinte modo:

O accionista Joaquim Alves Rodrigues, subscreve 3 243 702$, a
que correspondem 3234 acções.

O accionista José Alves Rodrigues, subscreve 3 243 702$, a que
correspondem 3234 acções.

A accionista Maria de Lurdes Alves Rodrigues da Cruz Filipe,
subscreve 3 243 702$, a que correspondem 3234 acções.

A accionista Conceição Leonor Duarte Presa Fernandes de Alves
Rodrigues, subscreve 100 300$, a que correspondem 100 acções.

A accionista Carla Alexandra Guinote Fernandes Rodrigues, subs-
creve 100 300$, a que correspondem 100 acções.

O accionista Carlos Manuel da Cruz Filipe, subscreve 100 300$,
a que correspondem 100 acções.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e serão represen-
tadas por títulos e 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.
3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores, poden-

do as respectivas assinaturas serem de chancela, autenticadas com
o selo branco da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar
acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações
em direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir participações próprias, bem como realizar sobre elas quais-
quer operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm o direito de preferência, nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados à subscrição pública pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto idênti-
co ou diferente, bem como sem sociedades reguladas por legislação
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos, a assembleia geral, o conselho de
administração e um fiscal único.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham pelo menos 100 acções registadas em seu nome.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia

geral, pelo respectivo cônjuge, por qualquer descendente ou ascen-
dente, ou por qualquer membro da administração ou accionista,
mediante carta ao presidente da mesa.

4 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente, couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
dois secretários, eleitos pela assembleia geral, pelo período de três
anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral, mantêm-se em funções até à sua substituição
ou até ao limite de 180 dias após o termo do prazo, conforme o que
primeiro ocorrer.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência mí-
nima de 30 dias.

ARTIGO 12.º

Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá reunir e
deliberar estando presentes accionistas titulares da maioria absoluta
do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de
administração, composto por três membros eleitos pela assembleia
geral.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas e serão
eleitos pelo período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � Ao presidente do conselho de administração, eleito pela as-
sembleia geral, ou designado pelo conselho, cabe voto de qualidade
em caso de empate nas deliberações.

4 � A responsabilidade de cada um dos administradores será ou
não caucionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

5 � A assembleia geral poderá designar um administrador-delegado,
definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade
couber ao próprio conselho de administração, nos termos da lei.

6 � O conselho de administração, poderá nomear procuradores
para a sociedade, nos termos gerais de direito.

ARTIGO 14.º

As remunerações dos membros do conselho de administração e do
fiscal único, serão fixadas por uma comissão de remunerações, cons-
tituída por três membros eleitos em assembleia geral, por um perío-
do de três anos.

ARTIGO 15.º

1 � Ao conselho de administração, compete representar e gerir a
sociedade nos mais amplos termos em direito permitidos.

2 � É porém, vedado aos membros da administração, vincularem
a sociedade em actos estranhos ao interesse da mesma.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura do administrador-delegado;
c) Com a assinatura de um administrador e de um procurador; e
d) Com a assinatura de um administrador ou procurador com

poderes especiais delegados para o acto.
2 � Em actos de mero expediente, basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador, e quanto a este, nos limites da pro-
curação.

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que de-
verá ser um revisor oficial de contas ou uma Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, e que deve ter um suplente com as mesmas
qualificações.

ARTIGO 18.º

Aos lucros sociais, deduzida a parte destinada a constituir as re-
servas obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por delibera-
ção da assembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a de-
corrente de disposição legal imperativa.
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ARTIGO 19.º

Em caso de liquidação da sociedade e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais não esteja
em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de respon-
sabilidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

Disposições transitórias

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o trié-
nio de 2000-2002, os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Joaquim Alves Rodrigues,
casado, residente na Rua do Instituto dos Ferroviários, 14, 4.º, Bar-
reiro; primeiro-secretário � Carlos Manuel da Cruz Filipe, casado,
residente na Rua do Instituto dos Ferroviários, 14, 5.º, Barreiro;
segundo-secretário � Conceição Leonor Duarte Presa Fernandes de
Alves Rodrigues, casada, residente na Rua do Instituto dos Ferro-
viários, 14, 4.º, Barreiro.

Conselho de administração: presidente � José Alves Rodrigues,
casado, residente na Rua do Instituto dos Ferroviários, 14, 3.º, Bar-
reiro; primeiro-vogal � Maria de Lurdes Alves Rodrigues da Cruz
Filipe, casada, residente na Rua do Instituto dos Ferroviários, 14, 5.º,
Barreiro; segundo-vogal � Carla Alexandra Guinote Fernandes
Rodrigues, casada, residente na Rua do Instituto dos Ferroviários,
14, 3.º, Barreiro.

Fiscal único: efectivo � Empresa Matos Soares & Vaz, contribuin-
te n.º 502780371, representada por Manuel Joaquim dos Santos Ramos
Vaz, revisor oficial de contas n.º 821, contribuinte fiscal n.º 171025717,
com sede na avenida das Túlipas, 10, rés-do-chão/B, Miraflores, Lis-
boa; suplente � João Pedro Matos, revisor oficial de contas n.º 609,
contribuinte fiscal n.º 171025717, com domicílio profissional na Ave-
nida das Túlipas, 10, rés-do-chão/B, Miraflores, Lisboa.

A administração 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.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973807

VOLDA � ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1798;
identificação de pessoa colectiva n.º 503215244; data: 20000621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986640

MAXIMINO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 217;
identificação de pessoa colectiva n.º 500557926; data: 20000621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986631

VARANDAS & GRAZINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1333;
identificação de pessoa colectiva n.º 502563648; data: 20000621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986623

URBALVES, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2766;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20000718.

Certifico que por escritura de 11 de Julho de 2000, lavrada a
fl. 144 do livro de notas n.º 65, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída a sociedade
acima referida, cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Urbalves, Investimentos Imobiliá-
rios, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil,
urbanizações e compra e venda de imóveis para revenda, investimen-
tos e gestão de obras e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Fuzileiros Na-
vais, 57-A, na Quinta da Lomba, freguesia de Santo André, conce-
lho do Barreiro.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, po-
derá a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, filiais, agências, ou qualquer outra forma de repre-
sentação permanente, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 032 006$ e representado por 10 002 ac-
ções, com o valor nominal de 1003$ cada, e está integralmente subs-
crito e realizado do seguinte modo:

O accionista Joaquim Alves Rodrigues, subscreve 3 243 702$, a
que correspondem 2324 acções.

O accionista José Alves Rodrigues, subscreve 3 243 702$, a que
correspondem 3234 acções.

A accionista Maria de Lurdes Alves Rodrigues da Cruz Filipe,
subscreve 3 243 702$, a que correspondem 3234 acções.

A accionista Conceição Leonor Duarte Presa Fernandes de Alves
Rodrigues, subscreve 100 300$, a que correspondem 100 acções.

A accionista Carla Alexandra Guinote Fernandes Rodrigues, subs-
creve 100 300$, a que correspondem 100 acções.

O accionista Carlos Manuel da Cruz Filipe, subscreve 100 300$,
a que correspondem 100 acções.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e serão represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.
3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores, podendo

as respectivas assinaturas serem de chancela, autenticadas com o selo
branco da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar
acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações
em direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm o direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados à subscrição pública pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto idênti-
co ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legislação
especial e em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos, a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e um fiscal único.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham pelo menos 100 acções registadas em seu nome.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia

geral, pelo respectivo cônjuge, por qualquer descendente ou ascen-
dente, ou por qualquer membro da administração ou accionista,
mediante carta ao presidente da mesa.

4 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
dois secretários, eleitos pela assembleia geral, pelo período de três
anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral mantêm-se em funções até à sua substituição ou
até ao limite de 180 dias após o termo do prazo, conforme o que
primeiro ocorrer.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência mí-
nima de 30 dias.

ARTIGO 12.º

Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá reunir e
deliberar estando presentes accionistas titulares da maioria absoluta
do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de ad-
ministração, composto por três membros eleitos pela assembleia geral.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas e serão
eleitos pelo período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � Ao presidente do conselho de administração, eleito pela as-
sembleia geral ou designado pelo conselho, cabe voto de qualidade,
em caso de empate nas deliberações.

4 � A responsabilidade de cada um dos administradores será ou
não caucionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

5 � A assembleia geral poderá designar um administra-
dor-delegado, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de
igual faculdade caber ao próprio conselho de administração, nos
termos da lei.

6 � O conselho de administração poderá nomear procuradores
para a sociedade nos termos gerais de direito.

ARTIGO 14.º

As remunerações dos membros do conselho de administração e do
fiscal único serão fixadas por uma comissão de remunerações, cons-
tituída por três membros eleitos em assembleia geral por um perío-
do de três anos.

ARTIGO 15.º

1 � Ao conselho de administração compete representar e gerir a
sociedade nos mais amplos termos em direito permitidos.

2 � É porém, vedado aos membros da administração, vincularem
a sociedade em actos estranhos ao interesse da mesma.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura do administrador-delegado;
c) Com a assinatura de um administrador e de um procurador;
d) Com a assinatura de um administrador ou procurador, com

poderes especiais delegados para o acto.
2 � Em actos de mero expediente, basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador, e quanto a este, nos limites da pro-
curação.

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
deverá ser revisor oficial de contas ou uma Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas e deve ter um suplente com as mesmas qualifi-
cações.

ARTIGO 18.º

1 � Aos lucros sociais, deduzida a parte destinada a constituir
as reservas obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deli-

beração da assembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a
decorrente de disposição legal imperativa.

ARTIGO 19.º

Em caso de liquidação da sociedade e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais não esteja
em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de respon-
sabilidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

Disposições transitórias

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o trié-
nio de 2000-2002, os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria de Lurdes Alves
Rodrigues da Cruz, casada, residente na Rua do Instituto dos Fer-
roviários, 14, 5.º, Barreiro; secretária � Carla Alexandra Guinote
Fernandes Rodrigues, casada, residente na Rua do Instituto dos Fer-
roviários, 14, 3.º, Barreiro; secretária � Conceição Leonor Duarte
Presa Fernandes de Alves Rodrigues, casada, residente na Rua do
Instituto dos Ferroviários, 14, 4.º, Barreiro.

Conselho de administração: presidente � José Alves Rodrigues, ca-
sado, residente na Rua do Instituto dos Ferroviários, 14, 3.º, Barreiro;
primeiro-vogal � Joaquim Alves Rodrigues, casado, residente na Rua
do Instituto dos Ferroviários, 14, 4.º, Barreiro; segundo-vogal � Car-
los Manuel da Cruz Filipe, casado, residente na Rua do Instituto dos
Ferroviários, 14, 5.º, Barreiro.

Fiscal único: efectivo � Empresa Matos Soares & Vaz, contribuinte
n.º 502780371, representada por Manuel Joaquim dos Santos Ramos
Vaz, com sede na Avenida das Túlipas, 10, rés-do-chão/B, Miraflo-
res, Lisboa; suplente � João Pedro Matos, revisor oficial de contas
n.º 609, contribuinte fiscal n.º 171025717, com domicílio profissional
na Avenida das Túlipas, 10, rés-do-chão/B, Miraflores, Lisboa.

A administração fica desde já autorizada a levantar o capital so-
cial, depositado a fim de custear as despesas de constituição e re-
gisto 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.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973793

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS-HOTELEIROS VERDES LÍRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 450/
940325; identificação de pessoa colectiva n.º 503194000;
data: 20000706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09083855

JOSÉ MARIA MARTINS VERDE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 81/681212;
identificação de pessoa colectiva n.º 501070052; data: 20000706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09083839
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TÁXIS CENTRAIS DE VILAR DE MOUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 68/
680318; identificação de pessoa colectiva n.º 500485267;
data: 20000706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09083820

RUSTIÂNCORA � CONSTRUÇÕES RÚSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 493/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503615641;
data: 20000706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09083812

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DO VALE DO ÂNCORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 440/931228;
identificação de pessoa colectiva n.º 503138037; data: 20000706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09083804

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ÂNCORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 159/
790612; identificação de pessoa colectiva n.º 500845107;
data: 20000713.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09062033

VALCARGA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 557/980225;
identificação de pessoa colectiva n.º 501138269; data: 20000711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09062041

JOÃO & JOSÉ FILHOS DE JÚLIO GUERREIRO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 553/980112;
identificação de pessoa colectiva n.º 504137948; data: 20000707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09062068

VILAPRAIA � ARTIGOS DE PAPELARIA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 431/931001;
identificação de pessoa colectiva n.º 503077500; data: 20000707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09062050

ROTA VERDE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 587/
980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504153650;
data: 20000816.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09083952

VALADARES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 379/
910318; identificação de pessoa colectiva n.º 502524979;
data: 20000707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09062076

VIÚVA CARLOS PORTELA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 184/810623;
identificação de pessoa colectiva n.º 501177000; data: 20000713.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09062025
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AVISO

1 � Os preços das assinaturas das três séries do Diário da República (em papel) para 2000, a partir do dia 1 de Março, corresponderão
ao período decorrente entre o início da recepção das publicações e 31 de Dezembro. A INCM não se obriga a fornecer os exemplares
entretanto publicados.

2 � Não serão aceites pedidos de anulação de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da res-
ponsabilidade dos nossos serviços.

3 � Cada assinante deverá indicar sempre o número da assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.

4 � A efectivação dos pedidos de assinatura, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas lojas.
5 � Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa.

* Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

DR, 1.ª série

Concursos públicos, 3.ª série

1.ª série + concursos

12 000

13 000

22 000

15 000

17 000

29 000

 59,86

 64,84

109,74

 74,82

 84,80

144,65

Internet (inclui IVA 17%)

Assinante papel* Não assinante papel

Escudos EurosEscudos Euros

31 000

70 000

45 000

13 500

40 000

91 000

50 000

13 500

154,63

349,16

224,46

 67,34

199,52

453,91

249,40

 67,34

Assinatura CD mensal

Assinatura CD histórico (1974-1997)

Assinatura CD histórico (1990-1999)

CD histórico avulso

CD-ROM (inclui IVA 17%)

Assinante papel* Não assinante papel

Escudos EurosEscudos Euros

Preços para 2000

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncios e a assinaturas do «Diário da República» e do «Diário da Assembleia da República»,
deve  ser dirigida  à  administração  da  Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,  Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5 — 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 353 03 99   Fax 21 353 02 94  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 982 69 02    Fax 23 983 26 30

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telefs. 22 205 92 06/22 205 91 66    Fax 22 200 85 79

• Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco — 1070-103 Lisboa
(Centro Comercial das Amoreiras, loja 2112)
Telef. 21 387 71 07   Fax 21 353 02 94

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telefs. 21 711 11 19/23/24   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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