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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Superintendência dos Serviços do Material

Direcção de Navios

Anúncio

Concurso público n.º 01/DN/2001, nos termos
do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Defesa Nacional,
Marinha, Direcção de Navios, Conselho Administrativo, Base Na-
val de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada (telefone: 212755909; fax:
212747733).

2 � Objecto do concurso público:

a) Descrição e categoria dos bens � Sistema ECDIS para as
três fragatas classe «Vasco da Gama», grupo 32.3, catego-
ria 32.30.4, subcategoria, 32.30.44, de acordo com a Clas-
sificação 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 Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, al-
terado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de
16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, de 22 de Junho de 1998;

b) Quantidade � três;
c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.

3 � Local de entrega � de acordo com o previsto no artigo 25.º
do caderno de encargos.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � de acordo
com o prazo de entrega proposto pela firma a adjudicar.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas parciais � não são admitidas propostas relativas

ao fornecimento de parte dos bens postos a concurso.
8 � Alterações de cláusulas do caderno de encargos/propostas

variantes � não são admitidas propostas que alterem as cláusulas
do caderno de encargos nem propostas variantes.

9 � (Não aplicável.)
10 � (Não aplicável.)
11 � Documentação do concurso � o programa do concurso e

o caderno de encargos podem ser adquiridos na morada indicada
no n.º 1, todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 16
horas, mediante o pagamento prévio de 20 000$. Os pedidos deve-
rão ser apresentados até 4 de Fevereiro de 2001 na entidade refe-
rida no n.º 1

12 � Data limite para a entrega dos propostas � as propostas
devem ser redigidas em português e entregues no endereço referido
no n.º 1 até às 16 horas do dia 5 de Fevereiro de 2001.

13 � Abertura das propostas � pelas 15 horas do dia 6 de Fe-
vereiro de 2001, no endereço referido no n.º 1, em acto público, em
que podem intervir as entidades concorrentes através dos seus re-
presentantes devidamente credenciados.

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

a) Mérito técnico � 50 %;
b) Preço � 40 %;
c) Prazo de entrega � 10 %.

15 � Prazo de validade das propostas � 90 dias contados da
data da sessão pública de abertura das propostas.

16 � Prestação de caução � nos termos do artigo 16.º do cader-
no de encargos.

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 Comu-
nidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 14
de Dezembro de 2000.

20 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Ofi-
ciais da Comunidade Europeia � 14 de Dezembro de 2000.

14 de Dezembro de 2000. � O Chefe da Divisão Administra-
tiva e Financeira, Reinaldo Silva Castro, CMG AN.

04-2-015 448

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana

Conselho Administrativo

Anúncio

Concurso público n.º 13/2000

1 � Entidade promotora do concurso � Estado/MAI/GNR, atra-
vés do Conselho Administrativo do Comando-Geral da Guarda
Nacional Republicana, sito no Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa
(telefone: 213217031; fax: 213217160).

2 � Objecto do contrato � aquisição de diversos tipos de rea-
gentes para o laboratório de análises do centro clínico durante o ano
de 2001 � categoria 24, subcategoria 24422300-1, a que se refere
o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outu-
bro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º S169, de 3 de Setembro de 1996.
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3 � Local de entrega dos bens � estabelecido na parte II do
caderno de encargos, sob a epígrafe «Condições técnicas».

4 � São admitidas propostas parciais dos bens a concurso.
5 � Não são admitidas propostas com alterações de cláusulas do

caderno de encargos.
6 � É permitida a apresentação de uma proposta variantes por

cada concorrente.
7 � É permitido o agrupamento de concorrentes, nos termos do

artigo 4.º do programa do concurso.
8 � a) O processo do concurso encontra-se patente no Conse-

lho Administrativo do Comando-Geral da GNR, sito no Largo do
Carmo, 1200-092 Lisboa, onde poderá ser consultado ou adquiri-
do, todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas,
desde a data do anúncio e até ao dia e hora do acto público.

b) Desde que solicitadas em tempo útil, os interessados poderão
obter cópias do processo mediante o pagamento de 3000$, em nu-
merário ou através de cheque emitido a favor do Conselho Admi-
nistrativo do Comando-Geral da GNR. A esta importância acres-
cerá o valor dos portes caso o interessado solicite a sua entrega por
via postal.

9 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Conselho Administrativo do Comando-Geral da GNR, Largo do
Carmo, 1200-092 Lisboa.

b) Data limite para apresentação de propostas � até às 17 horas
do dia 5 de Fevereiro de 2001.

c) As propostas e documentos que as acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, no caso de não o serem, serão
acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os efei-
tos, sobre os respectivos originais.

10 � Abertura das propostas � o acto público do concurso
realizar-se-á no dia 6 de Fevereiro de 2001, pelas 10 horas, nas
instalações do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana,
sito no Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa. Ao acto público poderá
assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os con-
correntes e seus representantes devidamente credenciados.

11 � Critério da adjudicação � a adjudicação será feita segun-
do o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta, por ordem decrescente de importância, os seguintes factores:

11.1 � Qualidade/características funcionais.
11.2 � Preço/assistência técnica.
11.3 � Prazo de entrega.
12 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas du-

rante todo o ano de 2001.
13 � Para garantia do exacto e pontual cumprimento das suas

obrigações, pode ser exigida ao adjudicatário a prestação de cau-
ção no valor de 5 % do valor total do fornecimento, com exclusão
do IVA, a qual deverá ser prestada nos termos do artigo 70.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

14 � O pagamento dos bens será efectuado de acordo com o
estipulado no programa do concurso.

15 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
16 � O anúncio referente ao presente concurso é enviado para

publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 12 de Dezembro de 2000.

17 � O anúncio foi recebido, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Ofi-
ciais da Comunidade Europeia no dia 14 de Dezembro de 2000.

11 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho Admi-
nistrativo, José Augusto Coutinho Pereira Monteiro, coronel AM.

10-2-120 703

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

Direcção de Serviços das Florestas

Divisão de Valorização do Património Florestal

Anúncio

Concurso público n.º 14/2000, para a venda em hasta pú-
blica de 32 387 árvores, com 10 741 m3, dos Perímetros
Florestais de Góis e da Serra da Lousã e da Mata da
Cabeça Gorda.

1 � Entidade contratante � Direcção Regional de Agricultura
da Beira Litoral (DRABL), sita na Avenida de Fernão de Maga-

lhães, 465, rés-do-chão, Coimbra (telefone: 239800500; fax:
239833679).

2 � Objectivo do concurso:
2.1 � Classificação Estatística de Produtos por Actividade �

secção A, divisão 02, grupo 02.0, classe 02.01, categoria 02.01.5,
subcategoria 02.01.50, madeira na árvore.

2.2 � Venda de 32 387 árvores provenientes de cortes extraor-
dinários e culturais, constituindo 12 lotes, com um volume
presumível de 10 741 m3.

3 � Localização das árvores � Perímetros Florestais de Góis e
da Serra da Lousã e da Mata da Cabeça Gorda, respectivamente si-
tuados nos concelhos de Góis e Lousã.

4 � Duração dos contratos � seis meses para os lotes n.os 17 a
26/2000 e 3/98 e um mês para o lote n.º 27/2000, contados a par-
tir da data da assinatura do contrato.

5 � Variantes ou condições divergentes � não são permitidas
alterações de cláusulas das condições de venda, bem como propostas
com variantes.

6 � Entidade a quem podem ser pedidas as condições de venda:

a) As condições de venda estão patentes na morada indicada
no n.º 1 e nos serviços locais da DRABL, Direcção de
Serviços das Florestas, Divisão de Valorização do Patrimó-
nio Florestal, sitos em Zambujeiro, 3200-132 Lousã (tele-
fone: 239995257; fax: 239994589), das 9 às 12 horas e das
14 às 17 horas, todos os dias úteis, até ao dia e hora da
realização do acto público do concurso, onde podem ser
adquiridas e consultadas;

b) O documento referido na alínea anterior, desde que solici-
tado, será enviado até quatro dias após a recepção do pedi-
do, ou entregue directamente aos interessados, mediante o
pagamento de 2000$, acrescido de IVA, a liquidar directa-
mente pelos concorrentes, em numerário ou cheque emiti-
do à ordem da DRABL, contra recibo.

7 � Local e data limite para entrega das propostas:

a) As propostas devem ser entregues no início do acto públi-
co do concurso, no local e data mencionados no n.º 8;

b) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa ou
acompanhadas de tradução devidamente legalizada.

8 � Data, hora e local do acto público do concurso � o acto
público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia 16 de Janeiro
de 2001, no Centro de Operações e Técnicas Florestais da Lousã,
sito em Chão do Freixo, Lousã.

Podem assistir ao acto público todos os interessados.
Podem intervir na hasta pública os concorrentes ou seus repre-

sentantes devidamente credenciados para o efeito, cujo documento
de admissão ao concurso tenha sido aceite pelo júri.

O acto público será iniciado por licitação verbal, com lanços
mínimos de 10 000$ para o lote n.º 27/2000 e 100 000$ para os
restantes lotes, finda a qual serão abertas as propostas escritas.

9 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação é o do
preço mais elevado oferecido quer na licitação verbal quer na pro-
posta escrita.

10 � Depósito provisório � no momento da adjudicação pro-
visória, os concorrentes obrigam-se a fazer um depósito provisório,
para garantia das suas propostas, em numerário ou cheque visado
emitido à ordem da Direcção Regional de Agricultura da Beira
Litoral, no valor de:

Lotes n.os 17 a 24/2000 � 300 000$;
Lotes n.os 25/2000 e 3/98 � 100 000$;
Lote n.º 26/2000 � 50 000$;
Lote n.º 27/2000 � 10 000$.

11 � Caução � a caução será de valor correspondente a 5 % do
total da adjudicação, a prestar por depósito em dinheiro, em títu-
los emitidos ou garantidos pelo Estado, mediante garantia bancária
ou seguro-caução.

12 � 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 Comu-
nidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

13 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Dezembro de 2000.

14 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 13 de Dezembro de 2000.

Pelo Director Regional, o Director de Serviços de Administração,
João Carlos Nunes Vaz Portugal. 5-2-22 891
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Instituto de Financiamento e Apoio
ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas

Anúncio

Concurso público para aquisição de serviços
de informática

1 � Entidade adjudicante � Instituto de Financiamento e Apoio
ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP), Rua de
D. Estefânia, 71/77, 1169-173 Lisboa (telefone: 213116200; fax:
213525925).

2 � Objecto do concurso:

a) Análise, concepção e desenvolvimento aplicacional referente
ao SIPAC � Sistema Integrado de Protecção contra as Alea-
toriedades Climáticas e Seguro Pecuário;

b) Categoria e descrição do serviço � de acordo com a divi-
são 72, grupo 72.2, classe 72.20, categoria 72.20.3, da Clas-
sificação 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 Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, al-
terado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de
16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local da prestação do serviço ou da entrega � na morada
indicada no n.º 1, ou a designar pelo adjudicante, nos termos do
artigo 2.º do caderno de encargos.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento ou duração
do contrato � o prazo máximo para a entrega dos serviços é de seis
meses contados a partir da data da celebração do respectivo con-
trato.

5 � Os concorrentes deverão apresentar certificado de qualida-
de, emitido pelo respectivo organismo nacional de certificação.

6 � Indicação dos nomes, competência e experiência profissio-
nal dos responsáveis pela prestação dos serviços.

7 � Não são admitidas propostas variantes.
8 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser

pedidos o programa de concurso e o caderno de encargos � podem
ser pedidos à entidade e para a morada mencionadas no n.º 1.

b) Os pedidos de documentos devem ser apresentados até ao 5.º
dia anterior à data limite para apresentação de propostas.

c) Preço e condições de pagamento dos documentos � o custo
de cada conjunto do programa de concurso, do caderno de encar-
gos e eventuais documentos de apoio é de 250 000$, acrescido de
IVA, a liquidar em dinheiro ou em cheque visado no acto da aqui-
sição do mesmo, debitando-se custos de expedição no caso de pe-
dido de envio pelo correio.

9 � Apresentação das propostas:

a) As propostas deverão ser dirigidas à entidade mencionada
no n.º 1;

b) A data limite para apresentação das propostas é até às 16
horas do 52.º dia a contar da data do envio do anúncio para
publicação;

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.

10 � Abertura das propostas � o acto público da abertura das
propostas terá lugar às 10 horas do dia útil imediato ao termo do
prazo para apresentação das propostas, na morada indicada no n.º 1,
podendo assistir quaisquer interessados, embora só possam intervir
os concorrentes e os seus representantes devidamente credenciados.

11 � Critérios de adjudicação � o critério de adjudicação a
utilizar é o da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Adequação técnica e funcional do modelo proposto �
25 %;

b) Experiência no desenvolvimento aplicacional na área do
seguro de colheitas � 20 %;

c) Métodos utilizados para garantia da qualidade e integração
no sistema existente � 15 %;

d) Prazo de execução � 15 %;
e) Condições e garantias de apoio técnico e manutenção �

15 %;
f) Preço � 10 %.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de manuten-
ção das propostas é o fixado no programa de concurso, tendo em
consideração o disposto no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.

13 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a presta-
ção de serviços prestará uma caução de 5 % do valor da adjudica-
ção, com exclusão do IVA, nas condições referidas no programa de
concurso.

14 � Pagamento � o pagamento será efectuado em conformi-
dade com o estabelecido no programa de concurso.

15 � 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 Comu-
nidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

16 � Data de envio para publicação no Diário da República e
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 15 de Dezembro
de 2000.

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

15 de Dezembro de 2000. � Pelo Conselho de Administração:
(Assinaturas ilegíveis.) 4-2-15 451

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital Nossa Senhora do Rosário � Barreiro

Anúncio

Concurso público n.º 9/1005/01, para prestação de servi-
ços de recolha, armazenamento temporário, transporte,
deposição e tratamento dos resíduos urbanos e hospi-
talares, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

1 � Entidade adjudicante � Hospital Nossa Senhora do Rosá-
rio � Barreiro, Avenida do Movimento das Forças Armadas, 2830
Barreiro (telefone: 212051079; faxes: 212051080/212162065).

2 � Objecto do concurso � prestação de serviços de recolha,
armazenamento temporário, transporte, deposição e tratamento dos
resíduos urbanos e hospitalares.

a) Categoria e descrição do serviço ou bem, com referência à
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se re-
fere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento
(CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998 �
90.00.21.

3 � Local da prestação de serviços � Hospital Nossa Senhora
do Rosário � Barreiro.

4 � Data de execução da prestação de serviços � durante o ano
de 2001.

5 � Todos os documentos de apresentação obrigatória, elemen-
tos necessários à apreciação de carácter profissional, técnico e eco-
nómico que os concorrentes devem apresentar constam dos progra-
mas dos concursos.

6 � a) Os cadernos de encargos estão patentes, para consulta
pública, e podem ser pedidos ao Serviço de Aprovisionamento do
Hospital Nossa Senhora do Rosário � Barreiro, Avenida do Mo-
vimento das Forças Armadas, 2830 Barreiro.

b) Os cadernos de encargos poderão ser levantados no Serviço
de Aprovisionamento, todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das
14 às 16 horas, mediante o pagamento prévio de 15 000$, mais IVA
à taxa em vigor, nos Serviços Financeiros deste Hospital.

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

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

8 � Hora e data limite para entrega das propostas � 16 horas
do dia 19 de Janeiro de 2001.

9 � As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em português.

10 � O acto público de abertura das propostas terá lugar no
Serviço de Aprovisionamento do Hospital Nossa Senhora do Ro-
sário � Barreiro, Avenida do Movimento das Forças Armadas,
2830 Barreiro, pelas 10 horas do dia 22 de Janeiro de 2001, po-
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dendo assistir todos os interessados e podendo intervir apenas os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados

11 � Critério de adjudicação � é o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por ordem
decrescente de importância:

Preço global estimado � 60 %;
Solução técnica proposta pelos concorrentes para a gestão dos

diversos resíduos produzidos no HNSR � 30 %;
Processos de tratamento propostos pelos concorrentes para os

resíduos dos grupos III e IV � 10 %.

12 � Os concorrentes devem manter as suas propostas por um
prazo de 90 dias.

13 � Havendo lugar a prestação de caução, a mesma revestirá a
forma de garantia bancária ou seguro-caução no valor de 5 % da
adjudicação, com exclusão do IVA.

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

15 � O fornecimento das prestações de serviços constantes do
presente concurso não foram alvo de publicação de anúncio indi-
cativo.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 14 de Dezembro de 2000.

17 � Este anúncio foi recepcionado, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 14 de Dezembro de
2000.

14 de Dezembro de 2000. � O Administrador-Delegado, Daniel
Ferro. 03-2-42 646

Hospital de Santa Cruz

Anúncio

Concurso público n.º 22/2001, para fornecimento de ma-
terial de colheita de sangue (sistema fechado e integra-
do, com e sem vácuo).

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida
do Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2799-523 Carnaxide (telefo-
ne: 214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) Fornecimento de material de colheita de sangue (sistema
fechado e integrado, com e sem vácuo), classificação CPV
33194220-4, a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/
98, da Comissão, de 17 de Junho;

b) Quantidades � as previstas no caderno de encargos, poden-
do haver lugar à aquisição de adicionais em casos justifi-
cados, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, e no período
de vigência do contrato;

c) O Hospital de Santa Cruz reserva-se o direito de recurso à
faculdade prevista no artigo 86.º, n.º 1, alínea f), do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio subsequente à
celebração do contrato inicial;

d) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito
na morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de
Dezembro de 2001.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos.
7 � Admitem-se propostas variantes.
8 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
9 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual, se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se antes da
celebração do contrato numa entidade única ou em consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

10 � a) O programa e o caderno de encargos do concurso po-
dem ser consultados ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento,
sito na morada indicada no n.º 1.

b) Data limite de apresentação dos pedidos � até ao último dia
do prazo para entrega das propostas.

c) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de 7000$ (com IVA excluído) na tesouraria dos Ser-
viços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1, ou mediante
cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao Serviço
de Aprovisionamento, na mesma morada.

11 � a) As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas,
por carta registada com aviso de recepção, ao Serviço de Aprovisi-
onamento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis, entre
as 9 e as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

b) Hora e data limite de entrega das propostas � 16 horas do dia
24 de Janeiro de 2001.

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.

12 � a) O acto público de abertura do concurso terá lugar no
dia 25 de Janeiro de 2001, às 9 horas e 30 minutos, numa sala do
Serviço de Aprovisionamento, sito na morada referida no n.º 1.

b) Pode assistir ao acto público qualquer interessado, apenas
podendo intervir os concorrentes e seus representantes devidamen-
te credenciados.

13 � 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) Prazo de entrega.

14 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias contados da
data limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorro-
gado por iguais períodos se o concorrente nada requerer em con-
trário.

15 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no
valor de 5 % do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA)
para garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigações que
assume com a celebração do contrato.

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

17 � Este anúncio foi recepcionado, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publica-
ções Oficiais das Comunidades Europeias em 15 de Dezembro de
2000.

Pelo Serviço de Aprovisionamento, (Assinatura ilegível.)
03-2-42 649

Hospital de Santa Maria

Aviso

Concurso público internacional n.º 31/2001 � «Plano
Director do Hospital de Santa Maria»

1 � Em cumprimento do disposto no artigo 93.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, avisam-se todos os interessados de que
foram solicitados e prestados esclarecimentos ao caderno de encar-
gos do concurso público em epígrafe, cujas cópias foram anexas às
peças patentes em concurso, bem como notificadas a todos os inte-
ressados que procederam ao levantamento dos documentos que ser-
vem de base ao concurso.

2 � Data de envio deste aviso para o Diário da República e para
o Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 15 de Dezembro
de 2000.

3 � Data de recepção deste aviso no Diário da República e no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 15 de Dezembro de
2000.

A Administradora do Serviço de Aprovisionamento, Maria do
Carmo Ferreira. 4-2-15 450

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Anúncio

Concurso público para assinatura de publicações perió-
dicas nacionais e estrangeiras para a Biblioteca da Uni-
versidade de Évora relativas ao ano 2001.

1 � Entidade pública contratante � Universidade de Évora,
Serviços Administrativos, Secção de Aprovisionamento e Patrimó-
nio, Largo da Senhora da Natividade, 7000 Évora (telefone:
266705031; fax: 266742870).
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2 � Objecto do concurso � aquisição de publicações periódi-
cas nacionais e estrangeiras para o ano 2001, nas quantidades e
títulos constantes do caderno de encargos.

A esta aquisição corresponde a classificação 22.13.1, subcategoria
23.13.10 � jornais, revistas e outras publicações periódicas, a que
se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/96, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento
(CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local de entrega � Biblioteca da Universidade de Évora,
Largo dos Colegiais, 2, 7000 Évora.

4 � Prazo de execução � os títulos editados de 1 de Janeiro de
a 31 de Dezembro de 2001.

5 � [...]
6 � [...]
7 � [...]
8 � Não são admitidas propostas divergentes ou com alterações

às cláusulas do caderno de encargos.
9 � Os concorrentes devem preencher as formalidades necessá-

rias para apreciação das condições de carácter técnico e económi-
co de acordo com as exigências estabelecidas no programa e caderno
de encargos deste concurso.

10 � A forma jurídica que deve revestir o grupo de concorren-
tes é a constante do n.º 9 do caderno de encargos.

11 � a) O programa e o caderno de encargos podem ser con-
sultados e pedidos na Secção de Aprovisionamento e Património,
sita no Largo da Senhora da Natividade, 7000 Évora.

b) Até à data do acto público podem ser solicitados e consulta-
dos os documentos do processo do concurso, de segunda-feira a
sexta-feira, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas.

c) Custo e forma de pagamento da documentação � o custo do
processo do concurso é de 1500$, a liquidar em dinheiro ou em
cheque, no acto da sua aquisição, devendo ser solicitado na morada
referida na alínea a) do n.º 11.

12 � a) As propostas deverão ser dirigidas à entidade mencio-
nada no n.º 1 deste aviso e entregues no mesmo endereço.

b) As propostas serão entregues até às 17 horas do último dia do
prazo de 20 dias contados a partir da data da publicação do aviso
no Diário da República.

c) As propostas e os documentos que as acompanham deverão
ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, ser acompa-
nhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o
concorrente declare aceitar a prevalência sobre os respectivos originais.

13 � A abertura das propostas terá lugar pelas 14 horas do dia
útil imediato à data limite para apresentação das propostas, no en-
dereço referido no n.º 1 deste aviso, podendo assistir à sessão do
acto público qualquer interessado e apenas intervir os concorren-
tes ou os seus representantes devidamente credenciados.

14 � A adjudicação do contrato será efectuada de acordo com
os critérios constantes no n.º 12 do programa do concurso.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 90 dias contados da data de abertura das pro-
postas, considerando-se o prazo prorrogado se os concorrentes nada
requererem em contrário.

16 � A entidade a quem seja adjudicado o contrato prestará a
caução de 5 % do valor total do contrato, com exclusão do IVA,
nos termos do n.º 15 do caderno de encargos.

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

18 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 12 de Dezembro de 2000.

19 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 14 de Dezembro de 2000.

O Reitor, Jorge Araújo. 10-2-120 733

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Anúncio

Concurso público da empreitada de jardim-de-infância/
Edifício Tagides

1 � O dono da obra é a Câmara Municipal do Barreiro, Rua de
Miguel Bombarda, 2830 Barreiro (telefone: 212068000; telefax:
212068001).

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

3 � a) A empreitada será executada na freguesia da Verderena.
b) A empreitada de jardim-de-infância/Edifício Tagides tem o

preço base de 48 500 000$, com exclusão do IVA, e engloba os
trabalhos de demolições, construção de paredes de alvenaria, rebo-
cos, pinturas, tectos falsos, saneamento, instalação de rede de águas,
electricidade e gás.

4 � O prazo de execução da obra é de 120 dias seguidos, in-
cluindo sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos na Divisão de Licenciamento e
Fiscalização, no Largo de Alexandre Herculano, 85, 1.º, Barreiro,
no horário normal de expediente. Podem ser pedidas cópias dessas
peças até ao 9.º dia útil antes da abertura das propostas.

b) O processo e documentos referidos na alínea anterior serão
fornecidos pelo preço de 45 000$ (sem IVA).

6 � a) As propostas devem ser apresentadas até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia a partir do dia seguinte ao da publicação
do anúncio no Diário da República.

b) Deverão ser entregues na Secretaria-Geral da Câmara Muni-
cipal do Barreiro, Rua de Miguel Bombarda, 2830 Barreiro.

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

rentes ou os seus representantes, devidamente identificados e cre-
denciados para o acto.

b) O acto público do concurso terá lugar às 11 horas e 30 minu-
tos do 1.º dia útil que se seguir ao termo do prazo do concurso, na
sala de sessões dos Paços do Concelho da Câmara Municipal do
Barreiro.

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

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

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

11 � Só serão admitidos ao presente concurso os concorrentes
que satisfizerem as seguintes condições:

a) Os concorrentes devem ser titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e
do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações: 5.ª, 9.ª,
10.ª e 14.ª subcategorias da 1.ª categoria e 1.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª
subcategorias da 5.ª categoria, e da(s) classe(s) correspon-
dente(s) ao valor da proposta ou ao valor dos trabalhos es-
pecializados que lhes respeitam, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na proposta;

b) Para os concorrentes cuja sede se situe noutro Estado mem-
bro, apresentarem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Apresentarem os documentos indicados no programa de con-
curso relativos à capacidade técnica, económica e financeira.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias úteis.
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. A avaliação prévia da capacidade financeira, técnica
e económica dos concorrentes far-se-á de acordo com o artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Definem-se assim os se-
guintes critérios e respectiva ponderação:

a) Critérios de avaliação dos concorrentes:

Capacidade técnica (50 %);
Capacidade económica e financeira (50 %);

b) Critérios de apreciação das propostas:

Garantia de boa execução (25 %);
Qualidade técnica da proposta (25 %);
Prazo (20 %);
Preço (30 %).

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de va-
riantes ao projecto.

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Pedro
Alberto Correia de Andrade Canário. 03-1-31 951
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CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Anúncio

Resultado do concurso «Logótipo para a Câmara
Municipal de Évora»

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Évora, sita
na Praça do Sertório, 7004-506 Évora (telefones: 266704101/6; fax:
266702950).

2 � O anúncio de abertura do concurso para trabalho de con-
cepção de logótipo para a Câmara Municipal de Évora foi publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 151, de 3 de Julho de
2000.

3 � Descrição do projecto � criação de logótipo para a Câma-
ra Municipal de Évora que transmita uma imagem contemporânea
de liberdade, de cultura e de desenvolvimento e que sugira, directa
ou indirectamente, a cidade de Évora, tendo o logótipo de conter,
obrigatoriamente, a frase «Câmara Municipal de Évora» e devendo
ter-se em atenção que o logótipo poderá vir a ser aplicado em fo-
lhas timbradas, viaturas, T-shirts, esferográficas, isqueiros e nos
mais variados meios de divulgação, incluindo na Internet.

4 � Houve 38 concorrentes.
5 � Todos os concorrentes tinham nacionalidade portuguesa.
6 � O 1.º lugar pertence a Pedro Miguel Borrego Rodrigues,

com o trabalho n.º 27, e em 2.º lugar ficam os trabalhos n.os 26 e
18, pertencentes a Pedro Miguel Borrego Rodrigues e Miguel José
de Oliveira Fazenda.

7 � O 1.º prémio, no valor de 500 000$, foi atribuído a Pedro
Miguel Borrego Rodrigues. Houve ainda duas menções honrosas,
atribuídas a Pedro Miguel Borrego Rodrigues e Miguel José de
Oliveira Fazenda.

8 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 14 de Dezembro de 2000.

9 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 15 de Dezembro de 2000.

14 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Abílio
Dias Fernandes. 03-1-31 954

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Anúncio n.º 379/2000

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

Luís Manuel Fernandes Coelho, presidente da Câmara Municipal
de Faro, torna público o seguinte anúncio:

1 � Câmara Municipal de Faro, Rua do Município, 8000 Faro
(telefone: 289870870; fax: 289802326).

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 Montenegro, Faro.
b) Empreitada de pavimentação de estradas e caminhos munici-

pais na freguesia de Montenegro, que inclui montagem e desmon-
tagem do estaleiro, trabalhos preparatórios, fornecimento e aplica-
ção de uma camada de binder, fornecimento e aplicação de uma
camada de desgaste em betão betuminoso e execução de valetas em
betão.

Referências do código CPV, Vocabulário Comum para os Con-
tratos Públicos, publicado no suplemento do Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996 �
45233200 � 1.

Preço base do concurso � 85 645 796$, com exclusão do IVA.
4 � Prazo máximo de execução da obra � 60 dias (dias segui-

dos, incluindo sábados, domingos e feriados).
5 � a) O processo de concurso poderá ser consultado durante

as horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos), no Departamento de Obras e
Equipamentos Municipais da Câmara Municipal de Faro.

Para se obter o processo de concurso é necessário apresentar o
pedido por escrito ao Departamento atrás referido, dentro do pri-
meiro terço do prazo fixado para apresentação das propostas.

b) O fornecimento do processo de concurso será efectuado me-
diante o pagamento de 10 000$ (acrescido de IVA à taxa de 17 %),
no prazo de cinco dias a contar da data da recepção do respectivo
pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
após publicação do anúncio no Diário da República.

b) As propostas podem ser entregues na secretaria do Departa-
mento de Administração Geral da Câmara Municipal de Faro ou
enviadas através do serviço oficial dos correios, sob registo e com
aviso de recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, de acordo com o n.º 1
do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

b) As propostas serão abertas na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Faro às 15 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do
prazo para a apresentação das propostas.

8 � O concorrente a quem a empreitada for adjudicada terá de
prestar, quando da elaboração do contrato de adjudicação, a cau-
ção definitiva de 5 % do valor da adjudicação, e em todos os pa-
gamentos será deduzida a mesma percentagem para reforço dessa
caução.

9 � Tipo de empreitada � por série de preços.
Modalidades de pagamento � os trabalhos serão pagos à medi-

ção, de acordo com o artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

10 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de cer-
tificado de classificação de empreiteiro de obras públicas que con-
tenha a seguinte autorização: 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da
classe correspondente ao valor da sua proposta.

11 � Prazo de validade das propostas � decorrido o prazo de
66 dias, contados a partir da data do acto público do concurso,
cessa, para os concorrentes que não hajam recebido comunicação
de lhes haver sido adjudicada a empreitada, a obrigação de manter
as respectivas propostas.

O prazo a que se refere o número anterior considerar-se-á pror-
rogado, por consentimento tácito dos concorrentes que nada requei-
ram em contrário, por mais 44 dias.

12 � Critério de apreciação das propostas para a adjudicação da
empreitada � na apreciação das propostas para a escolha da mais
vantajosa ter-se-ão em consideração os seguintes factores, por or-
dem decrescente de importância e com os pesos indicados:

Preço (90 %);
Prazo de execução (10 %).

13 � Não serão admitidas variantes.

4 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís Ma-
nuel Fernandes Coelho. 10-1-103 579

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Anúncio

E36/00/CP � Concurso público para a empreitada de exe-
cução das partes comuns de estruturas, fachada e co-
bertura do edifício sito na Praça da República, 4 a 7,
Tavira.

1 � Entidades adjudicantes � Câmara Municipal de Tavira,
Praça da República, 8800-951 Tavira (telefone: 281320500; fax:
281324752), e Banco Nacional Ultramarino, S. A., DMGS, Ave-
nida de 5 de Outubro, 175, 7.º piso, 1050-053 Lisboa, com o ca-
pital social de 281 500 000 euros, NIPC 500792780.

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

3 � a) Local de execução � Tavira, edifício da Praça da Re-
pública, 4 e 7.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada visa pro-
ceder aos trabalhos de estrutura, fachada e cobertura do edifício da
Praça da República, 4 a 7, tendo em vista a posterior instalação da
agência do BNU no rés-do-chão e um espaço museológico da Câ-
mara Municipal de Tavira no 1.º andar, e inclui trabalhos de es-
truturas, construção civil e rede de águas e esgotos.

c) O preço base de concurso, com exclusão do IVA, é de
40 000 000$.

4 � Prazo de execução da obra � a obra deverá ser executada
no prazo máximo de 120 dias contados a partir da data de consig-
nação.

5 � Pedido do processo:

a) O processo de concurso e documentos complementares po-
dem ser consultados, todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, nos Serviços Técnicos e Obras da Câmara
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Municipal de Tavira e na Direcção de Património e Obras
da Caixa Geral de Depósitos, Avenida de João XXI, 63, 5.º,
em Lisboa;

b) Desde que solicitadas até ao termo do segundo terço do pra-
zo fixado para apresentação de propostas, os interessados
poderão obter cópias, devidamente autenticadas pelo dono
da obra, das peças escritas e desenhadas do processo de con-
curso, no prazo máximo de seis dias contados a partir da
data da recepção do respectivo pedido escrito no GOP3 da
Direcção de Património e Obras da Caixa Geral de Depó-
sitos, Avenida de João XXI, 63, 5.º, 1000-300 Lisboa, me-
diante o pagamento, em dinheiro ou cheque, da quantia de
30 000$, valor que já inclui IVA à taxa legal em vigor.

6 � Propostas:

a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas e 30
minutos do dia 5 de Fevereiro de 2001, pelos concorrentes
ou seus representantes, na Secretaria de Obras e Urbanis-
mo da Câmara Municipal de Tavira, Praça da República,
8800-951 Tavira, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção;

b) Se o concorrente solicitar que o processo de concurso seja
enviado pelo correio, o concorrente será o único responsá-
vel pelos atrasos que porventura se verifiquem, não poden-
do apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entra-
da dos documentos se verificar já depois de esgotado o
prazo de entrega das propostas;

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

d) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa. Porém,
quando pela sua própria natureza ou origem estiverem re-
digidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompa-
nhar de tradução devidamente legalizada ou de tradução não
legalizada, mas acompanhada de declaração do concorren-
te, nos termos da qual este declare aceitar a prevalência
dessa tradução não legalizada, para todos e quaisquer efei-
tos, sobre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Só serão autorizadas a intervir no acto público do concurso
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes;

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre dos
Paços do Concelho da Câmara Municipal de Tavira, pelas
10 horas do dia 6 de Fevereiro de 2001.

8 � Cauções e garantias exigidas � será exigida, quando da
elaboração do contrato de adjudicação da empreitada, a caução
definitiva de 5 % do valor da adjudicação, a qual será reforçada com
mais 5 % do valor de cada pagamento efectuado, destinado à ga-
rantia do contrato.

A caução e garantia serão prestadas, de acordo com qualquer uma
das modalidades admitidas, ao BNU e à Câmara Municipal de
Tavira, nas seguintes proporções: 50 % BNU e 50 % CMT.

9 � Tipo de empreitada/modo de retribuição � empreitada por
preço global, nos termos do estabelecido no artigo 8.º, n.º 1,
alínea a), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Agrupamento de empresas � ao concurso poderão apre-
sentar-se empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente em consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do con-
trato, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, ou sob
a modalidade de acordo complementar de empresas (ACE), nos
termos do estipulado no Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto.

11 � Admissão dos concorrentes � só podem ser admitidos a
concurso os titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha
a(s) seguinte(s) autorização(ões):

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

b) As 3.ª, 5.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria, correspon-
dentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que
lhes respeitem, consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos cabe na proposta e que será indicada em documento

anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida na alínea c);

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

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

12 � Qualificação dos concorrentes � para verificação da apti-
dão dos concorrentes adoptam-se os seguintes valores mínimos:

Considerando os critérios de qualificação, da capacidade téc-
nica e da capacidade económica e financeira classificados
numa escala de 1 a 5, os concorrentes que não obtiverem
uma classificação final mínima de 3 serão excluídos.

Em relação à capacidade técnica:

O director técnico proposto para a obra possuir currículo
na direcção de obras semelhantes em natureza, dimen-
são e complexidade à posta a concurso;

Constar da lista de obras pelo menos duas obras da mes-
ma natureza e de valor igual ou superior a 60 % do
valor da obra posta a concurso;

Em relação à capacidade económica e financeira:

Apresentar uma liquidez geral > 104,77 %;
Apresentar uma autonomia financeira > 9,12 %;
Apresentar um grau de cobertura do imobilizado

> 108,55 %;
Apresentar um volume de negócios igual ou superior a três

vezes o valor da obra posta a concurso;
Apresentar um rácio encargos financeiros/volume de ne-

gócios < 5 %.

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

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

1.º Preço da proposta � 60 %;
2.º Valia técnica da proposta � 20 %:

Programa de trabalhos � 30 %;
Memória descritiva e justificativa � 70 %;

3.º Prazo de execução � 20 %.

15 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas, de
acordo com o ponto 12 do programa de concurso.

16 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 12 de Dezembro de 2000.
18 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 14 de Dezembro de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Macário Correia. 10-1-103 616

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada da
EM 530 � Reabilitação do troço entre a EM 531 (Serra)
e o limite do concelho de Tomar, e execução da con-
duta de ligação do nó de derivação em Vale Sacho (para
o reservatório R7 do Alto da Forca, em Ferreira do Zêze-
re) ao reservatório R9.7 na Serra.

1 � Câmara Municipal de Tomar, Departamento de Obras Mu-
nicipais, Praça da República, 2300-550 Tomar (telefone:
249329840; telefax: 249324577).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
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3 � a) Local de execução � freguesias de Serra, Junceira e
Olalhas, do concelho de Tomar, e parte do concelho de Ferreira do
Zêzere.

b) Designação da empreitada � EM 530 � Reabilitação do troço
entre a EM 531 (Serra) e o limite do concelho de Tomar, e execu-
ção da conduta de ligação do nó de derivação em Vale Sacho (para
o reservatório R7 do Alto da Forca, em Ferreira do Zêzere), ao
reservatório R9.7 na Serra.

Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada consiste es-
sencialmente na terraplenagem, drenagem, pavimentação, muros,
sinalização e segurança, condutas de água no troço em remodela-
ção e fora do troço em remodelação, redes de distribuição. Os tra-
balhos desenvolvem-se ao longo de um troço com a extensão apro-
ximada de 10 400 m. A empreitada inclui-se no âmbito das classes
45.21 e 45.23, categorias 45.21.4 e 45.23.1, e subcategorias
45.21.41 e 45.23.12, da Classificação Estatística de Produtos por
Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) 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.

Preço base do concurso � 411 381 180$ (sem o IVA).
4 � Prazo de execução da obra � 730 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no Departamento de Obras Municipais da
Câmara Municipal de Tomar, nos dias úteis e no horário de expe-
diente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17
horas e 30 minutos). Os pedidos de cópias autenticadas dessas pe-
ças devem ser feitos, por escrito, até ao dia 25 de Janeiro de 2001,
sendo o respectivo fornecimento efectuado no prazo de seis dias
contados da data da recepção dos mesmos.

b) Preço de cada colecção � 132 900$ (mais o IVA à taxa le-
gal em vigor), podendo o seu pagamento ser efectuado em nume-
rário ou cheque.

6 � a) As propostas e documentos que as acompanhem terão que
dar entrada até às 17 horas e 30 minutos do dia 6 de Fevereiro de
2001.

b) Local para onde devem ser enviadas ou entregues � Depar-
tamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Tomar, Pra-
ça da República, 2300-550 Tomar.

c) As propostas e documentos que as acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa. Os documentos, quando pela sua
própria natureza ou origem estiverem redigidos noutra língua, de-
vem os concorrentes fazê-los acompanhar de tradução devidamen-
te legalizada, em relação à qual declarem aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso
os concorrentes e as pessoas que para o efeito estiverem devidamen-
te credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar no dia 7 de Fevereiro
de 2001, pelas 15 horas, no Salão Nobre do edifício dos Paços do
Município de Tomar, situado na Praça da República.

8 � Caução a exigir para garantia do contrato � 5 % sobre o
valor total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e a modalidade essen-
cial de financiamento e de pagamento é o orçamento da Câmara
Municipal de Tomar.

10 � No caso de a adjudicação recair sobre um agrupamento de
empresas, estas deverão obrigatoriamente adoptar a modalidade ju-
rídica de associação numa única entidade ou num consórcio, tendo
em vista a celebração do contrato.

11 � Só serão admitidos a concurso os concorrentes que se en-
contrem nas condições estabelecidas no Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

a) O certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-
blicas deve conter as seguintes autorizações: da 1.ª subcatego-
ria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua
proposta e das 4.ª, 8.ª, 10.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª catego-
ria, correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especia-
lizados que lhes respeitam, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe na proposta.

b) O certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados deve ser adequado à obra posta a concurso e emitido por
autoridade competente do Estado membro da União Europeia ou de
signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, nos ter-
mos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de aplicação,
indicando os elementos de referência relativos à idoneidade, à ca-
pacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permi-
tam aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.

c) As condições mínimas de carácter económico, financeiro e
técnico dos concorrentes deverão satisfazer, cumulativamente, o se-

guinte: liquidez geral > 100 %; autonomia financeira > 9,12 %; grau
de cobertura do imobilizado > 108,55 %; volume de negócios > três
vezes o valor da obra posta a concurso; apresentação de pelo me-
nos uma obra executada nos últimos três anos de natureza e valor
igual ou superior a 80 % do valor da obra posta a concurso; currí-
culo dos responsáveis pela orientação da obra em obras da nature-
za e dimensão semelhantes à obra posta a concurso.

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

13 � O critério de apreciação das propostas é o da proposta
economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos se-
guintes factores, por ordem decrescente de importância: valor téc-
nico (60 %) e preço (40 %).

14 � Não é admitida a apresentação de variantes ao projecto
patente.

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

13 de Dezembro de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, no
uso de funções delegadas, Luís D. Vicente. 10-1-103 617

ENTIDADES PARTICULARES

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL REFER, E. P.

Anúncio

Concurso público para execução da empreitada da Linha
da Beira Baixa: remodelação dos edifícios de passagei-
ros e plataformas de Belver, Barca da Amieira, Fratel,
Ródão e Sarnadas, para instalação de equipamento de
telecomunicações e sinalização.

1 � O concurso vai ser realizado pela Rede Ferroviária Nacio-
nal REFER, E. P., Projecto Linha da Beira Baixa, com sede na Rua
de Diogo Couto, 1, 1.º piso, 1100-194 Lisboa (telefone: 218816000;
fax: 218165363).

2 � Trata-se de um concurso público a realizar nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � A empreitada é caracterizada por:

a) Local de execução � estações de Belver, Barca da Amieira,
Fratel, Ródão e Sarnadas da Linha da Beira Baixa:

b) Designação da empreitada � Linha da Beira Baixa: remo-
delação dos edifícios de passageiros e plataformas de Belver,
Barca da Amieira, Fratel, Ródão e Sarnadas, para instala-
ção de equipamento de telecomunicações e sinalização;

c) Natureza, extensão e características gerais da obra � remo-
delação de cinco edifícios de passageiros para instalação de
equipamento de telecomunicações e sinalização e ampliação
e alteamento das respectivas plataformas;

d) A empreitada é única;
e) Preço base � 200 000 000$;
f) O projecto de execução da empreitada será do dono da obra.

4 � O prazo de execução da empreitada é de 150 dias de ca-
lendário, contados a partir da data da consignação.

5 � Estará à disposição dos concorrentes a documentação e in-
formações sobre o concurso nos seguintes termos:

a) O processo de concurso, constituído por programa de con-
curso e caderno de encargos, pode ser examinado no ende-
reço indicado no n.º 1 deste anúncio, nos dias úteis e horas
de expediente (de segunda-feira a sexta-feira, das 10 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às
17 horas), até ao último dia útil anterior ao acto público do
concurso;

b) Desde que solicitem na entidade indicada no n.º 1 deste
anúncio até ao final do primeiro terço do prazo de entrega
das propostas, poderão os interessados obter cópias do pro-
cesso de concurso. Os elementos solicitados serão forneci-
dos no prazo de cinco dias úteis a contar do data de recep-
ção do respectivo pedido escrito (carta ou fax);

c) O custo da totalidade do processo referido na alínea a) é de
200 000$ (IVA incluído), a liquidar, no momento da aqui-
sição, em numerário ou cheque passado a favor da Rede
Ferroviária Nacional REFER, E. P.
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6 � A entrega das propostas será feita como se segue:

a) As propostas terão que dar entrada no local indicado no
n.º 1 deste anúncio até às 17 horas do dia útil em que per-
fizerem 30 dias de calendário contados do dia útil seguinte
ao da publicação deste anúncio no Diário da República;

b) As propostas serão entregues directamente pelos concorren-
tes ou seus representantes no local indicado no n.º 1 deste
anúncio, contra recibo, ou remetidas através do serviço ofi-
cial dos correios, sob registo e com aviso de recepção, para
o endereço indicado no n.º 1 deste anúncio. Neste último
caso, o concorrente será o único responsável pelos atrasos
que porventura se verifiquem, não podendo basear nesse
facto qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos
documentos ocorrer já depois de terminado o prazo estabe-
lecido para a entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. Exceptu-
am-se os catálogos ou folhetos, que poderão ser apresenta-
dos em francês ou inglês.

7 � O acto público do concurso seguirá nos seguintes trâmites:

a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pesso-
as interessadas, só podendo intervir os representantes dos
concorrentes devidamente credenciados;

b) O acto público da abertura das propostas será no local in-
dicado no n.º 1 deste anúncio, pelas 10 horas do dia útil se-
guinte ao definido no n.º 6, alínea a).

8 � A caução a prestar pelo concorrente preferido para garantia
do contrato a celebrar é de 5 % do preço total do respectivo con-
trato, com exclusão do IVA.

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

b) Os pagamentos ao empreiteiro serão feitos no prazo de 60 dias
de calendário após a data dos autos de medição devidamente apro-
vados e assinados por ambas as partes e ainda com observância do
disposto nos artigos 21.º, 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente,
tendo em vista a celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária.

11 � Qualificação dos concorrentes:

a) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio, contendo as seguintes autorizações: empreiteiro geral de
edifícios e da classe correspondente ao valor da proposta e
1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor dos respectivos trabalhos.

Os consórcios externos de empresas e os agrupamentos
complementares de empresas constituídos nos termos do
n.º 10 aproveitam das autorizações das associadas, deven-
do pelo menos a classe de uma delas cobrir o valor total da
proposta;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro aplica-se o disposto nos artigos 67.º
e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condi-
ções do programa de concurso;

c) A verificação da qualificação dos concorrentes será efectu-
ada de acordo com o artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março;

d) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente será feita com base nos indicadores de liquidez
geral > 1.0, liquidez reduzida > 0.7, capital próprio/activo
total > 0.2, encargos financeiros/vendas < 0.07 e valor da
proposta/vendas < 0.3, tendo que cumprir pelo menos um
indicador de liquidez e dois de estrutura financeira, não
podendo, em qualquer caso, apresentar situação líquida ne-
gativa.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obriga-
do a manter a sua proposta é de 66 dias úteis a contar da data de
encerramento do acto público do concurso.

Se necessário, este prazo considerar-se-á prorrogado, por consen-
timento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário,
por mais 44 dias úteis.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � a apreciação das
propostas para adjudicação da empreitada será efectuada de acordo
com os seguintes critérios:

a) Preço;
b) Valia técnica da proposta;
c) Prazo de execução.

Os factores referidos nas alíneas a), b) e c) deste número terão
os pesos de 50 %, 40 % e 10 %, respectivamente.

Os factores referidos nas alíneas a), b) e c) serão valorados de 0
a 20.

A proposta mais vantajosa será a que obtiver maior pontuação
resultante da avaliação pela aplicação da análise multicritério.

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

15 � É admitida a apresentação de propostas que envolvam al-
terações à cláusula 5.1 � Prazos de execução da empreitada, do ca-
derno de encargos � cláusulas gerais.

16 � Data de envio para publicação no Diário do República �
14 de Dezembro de 2000.

O Presidente do Conselho de Administração, Francisco José
Cardoso dos Reis. 12-2-262

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos

da Saúde

Direcção Regional das Instalações e Equipamentos
da Saúde do Centro

Aviso de rectificação
Concurso público n.º 13/2000 � DRC, para execução de

furos de captação de água mineral � Hospital Termal
das Caldas da Rainha.

Informam-se todos os interessados de que são rectificadas as
alíneas a) do n.º 6 e b) do n.º 7 do programa de concurso.

Assim, as propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
dia 16 de Janeiro de 2000 e o acto público do concurso terá lugar
pelas 10 horas do dia 17 de Janeiro de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � O Director de Serviços Regionais,
José Oliveira Cardoso. 5-2-22 890

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Aviso de rectificação

Concurso público (artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março) � Empreitada da «EN 341 � Beneficiação
entre a ponte do rio Pranto (quilómetro 7,996) e
Serroventoso (quilómetro 15,300)».

Torna-se público, para os devidos efeitos, que no anúncio publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 281, de 6 de Dezembro de
2000, referente à Câmara Municipal de Soure, onde se lê, na alínea b)
do n.º 11, «Da 4.ª subcategoria da 2.ª categoria, correspondente ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeitam, consoante a parte que
a cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada em
documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida na alínea c)» deve ler-se «Da 4.ª subcategoria da 3.ª catego-
ria, correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe res-
peitam, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na pro-
posta e que será indicada em documento anexo àquela, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea c)».

Em virtude da rectificação, a entrega das propostas será feita até
às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia a contar do dia útil seguinte
ao da publicação deste aviso no Diário da República.

Informa-se que o prazo para a entrega das propostas conta-se em
dias seguidos, de harmonia com o n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 de Dezembro de 2000. � A Vereadora, em exercício, Ana
Maria Treno. 5-1-31 363
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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Despacho

Por despacho de 25 de Setembro de 2000 do subdirector-ge-
ral de Transportes Terrestres, exarado nos termos da com-
petência atribuída por delegação de poderes:

Outorgada por 10 anos a concessão da carreira de serviço
público a seguir indicada:

Regular de passageiros entre Lisboa (Gare do Oriente)-Moita, re-
querida por TST � Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede na
Rua de Marcos de Portugal, 2810 Laranjeiro. Os percursos a
efectuar no IP1 e Ponte Vasco da Gama ficam sujeitos à restri-
ção prevista no § 4.º do artigo 114.º do RTA.

2 de Novembro de 2000. � Pelo Director-Geral, o Chefe de
Divisão, Joaquim Ferreira. 10-2-120 743

Despacho

Por despacho de 25 de Setembro de 2000 do subdirector-ge-
ral de Transportes Terrestres, exarado nos termos da com-
petência atribuída por delegação de podres:

Outorgada por 10 anos a concessão da carreira de serviço
público a seguir indicada:

Regular de passageiros entre Lisboa (Gare do Oriente)-Pinhal Novo,
requerida por TST � Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede
na Rua de Marcos de Portugal, 2810 Laranjeiro. Os percursos a
efectuar no IP1 e Ponte Vasco da Gama ficam sujeitos à restri-
ção prevista no § 4.º do artigo 114.º do RTA.

2 de Novembro de 2000. � Pelo Director-Geral, o Chefe de
Divisão, Joaquim Ferreira. 10-2-120 744

Despacho

Por despacho de 25 de Setembro de 2000 do subdirector-ge-
ral de Transportes Terrestres, exarado nos termos da com-
petência atribuída por delegação de podres:

Outorgada por 10 anos a concessão da carreira de serviço
público a seguir indicada:

Regular de passageiros entre Lisboa (Gare do Oriente)-Montijo,
requerida por TST � Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede
na Rua de Marcos de Portugal, 2810 Laranjeiro. Os percursos a
efectuar no IP1 e Ponte Vasco da Gama ficam sujeitos à restri-
ção prevista no § 4.º do artigo 114.º do RTA.

2 de Novembro de 2000. � Pelo Director-Geral, o Chefe de
Divisão, Joaquim Ferreira. 10-2-120 745

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 6 de No-
vembro de 2000, foi atribuída a utilidade turística, a título prévio,
a uma estalagem, com a classificação prevista de 4 estrelas, a levar
a efeito em Alter do Chão, distrito de Portalegre, por Varandas de
Alter � Indústria Hoteleira, L.da

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto
nos artigos 2.º, n.º 1, 3.º, n.º 1, alínea a) (com a redacção dada pelo
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), 4.º, 5.º, n.º 1,
alínea a), 7.º, n.os 1 e 2, e 11.º, n.os 1 a 3, todos do Decreto-Lei
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, valendo por um prazo de nove me-
ses contado a partir da data do despacho declarativo, ficando, nos
termos do disposto no artigo 8.º do supra-referido diploma, depen-
dente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O estabelecimento deverá vir a satisfazer as exigências
legais para a prevista classificação de estalagem de 4 es-
trelas;

b) O estabelecimento deverá abrir ao público no prazo máxi-
mo de três meses contado a partir da data do despacho de-
clarativo, sem prejuízo do dever legal de requerer a confir-
mação da utilidade turística dentro do prazo de validade
fixado, excepto quando lhe seja concedida a prorrogação
prevista no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro;

c) A empresa deverá solicitar vistoria ao nível de serviços, sem
o que não poderá ter andamento o processo de confirmação
da utilidade turística;

d) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da
Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de
Utilidade Turística quaisquer obras que impliquem altera-
ção da estrutura do empreendimento definida no projecto
aprovado, ou das características arquitectónicas do edifício
respectivo.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto
nos artigos 17.º e 22.º, n.º 2, daquele diploma, a empresa proprie-
tária ou exploradora do estabelecimento fica isenta, relativamente
à propriedade e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Gover-
no Civil e à Inspecção-Geral das Actividades Culturais por um
prazo correspondente ao legalmente estabelecido para efeitos de
isenção de contribuição autárquica � sete anos �, de acordo com
o artigo 53.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, caso venha a confirmar-se a
utilidade turística nos termos legais.

14 de Novembro de 2000. � Pela Comissão de Utilidade Turís-
tica, Maria Isabel Vinagre. 10-2-120 702

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 6 de No-
vembro de 2000, foi prorrogado o prazo de validade da utilidade
turística atribuída a título prévio a um hotel rural, a levar a efeito
por Maria da Conceição Pereira Ferreira Gomes Esteves, L.da, no
lugar de Aldeia, concelho da Póvoa do Lanhoso, distrito de Braga,
até 14 de Outubro de 2001, devendo o empreendimento abrir ao
público até 14 de Abril de 2001.

A declaração de utilidade turística prévia do referido empreen-
dimento foi concedida por despacho de 6 de Outubro de 1998,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 281, de 5 de De-
zembro de 1998.

15 de Novembro de 2000. � Pela Comissão de Utilidade Turís-
tica, Maria Isabel Vinagre. 10-2-120 700

Região de Turismo do Dão-Lafões

Aviso

Por despacho do presidente da Região de Turismo do Dão-
-Lafões de 16 de Novembro de 2000:

Isabel Maria Amaral Marques, técnica profissional principal � con-
cedida licença sem vencimento de longa duração a partir de 1 de
Janeiro de 2001.

16 de Novembro de 2000. � O Presidente da Região de Turis-
mo, Gaspar da Costa. 10-2-120 734
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TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio

A Dr.ª Ana Luísa Gomes Loureiro, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Felgueiras:

Faz saber que nos autos de falência n.º 369/00, a correr termos
no 2.º Juízo deste Tribunal, em que é requerente FELGÁRIA �
Sociedade de Cortantes, L.da, com sede em Lameiro Morto, freguesia
de Friande, desta comarca de Felgueiras, e requerida SUPERLU �
Calçado, L.da, com sede no lugar da Estrada Nova, freguesia de
Várzea, comarca de Felgueiras, cuja petição deu entrada neste Tri-
bunal em 27 de Setembro de 2000, no prazo de 10 dias findo o dos
éditos, que se começarão a contar da data da publicação do anún-
cio no Diário da República, citar os credores desconhecidos da
requerida acima referida para, no prazo de 10 dias findo que seja
o dos éditos, deduzirem oposição ao pedido de falência, justifica-
rem os seus créditos, ou proporem qualquer providência diferente
da requerida, devendo, em qualquer caso, oferecer logo os meios
de prova que disponham, nos termos do artigo 20.º, n.º 2, do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de
quem os quiser consultar neste Tribunal, dentro das horas normais
de expediente.

2 de Novembro de 2000. � A Juíza de Direito, Ana Luísa Go-
mes Loureiro. � O Oficial de Justiça, Domingos da Costa Alves.

10-2-120 742

TRIBUNAL DA COMARCA DA MARINHA GRANDE

Anúncio

Faz-se saber que pelo 2.º Juízo e no processo de falência n.º 64/
99, em que é requerente NITIN � Nova Indústria de Tintas, S. A.,
com sede na Avenida do 1.º de Dezembro de 1640, em Casal do
Marco, Seixal, e requerida Empreendimentos Turísticos da Praia da
Vieira, L.da, com última sede conhecida na Avenida Marginal, em
Praia da Vieira, Vieira de Leiria, Marinha Grande, correm éditos
de 30 dias, contados da publicação do último anúncio, citando a
requerida para, querendo, no prazo de 10 dias, deduzir oposição ou
propor qualquer providência diferente da requerida, devendo, em
todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que disponha.

A petição inicial deu entrada em tribunal no dia 12 de Janeiro
de 1999 e encontra-se à disposição da requerida na secretaria des-
te tribunal.

Mais é notificada a requerida para, no mesmo prazo da oposi-
ção, juntar aos autos relação de todos os credores, com domicílios,
e a indicação dos montantes dos seus créditos, datas de vencimen-
to e garantias de que beneficie, relação e identificação de todas as
acções e execuções pendentes contra a empresa e certidão, emitida
pela repartição de finanças competente, certificando as quantias
devidas pela requerida ao fisco, ou que não existem dívidas.

14 de Novembro de 2000. � A Juíza de Direito, Teresa Mar-
garida Pires de Oliveira. � O Escrivão-Adjunto, Joaquim Jorge.

01-2-16 787

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

Anúncio

O Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, juiz de direito do 2.º Juízo Cí-
vel do Tribunal da Comarca de Oliveira de Azeméis:

Faz saber que, por sentença datada de 9 de Novembro de 2000,
proferida por este 2.º Juízo Cível deste Tribunal nos autos de fa-
lência n.º 198/2000, foram os requeridos Abílio Santos Matos e
mulher, Carminda Soares da Silva Matos, residentes em Rebordões,
Cucujães, Oliveira de Azeméis, declarados em estado de falência,
tendo sido nomeado liquidatário judicial Manuel Augusto S. V.
Sousa Pereira, com escritório na Rua de Mouzinho da Silveira, 50,
4050-414 Porto.

Foi fixado em 30 dias, contados a partir da publicação do anún-
cio no Diário da República, o prazo para a reclamação de créditos.

Para constar se lavrou o presente, que vai ser afixado nos luga-
res determinados por lei.

13 de Novembro de 2000. � O Juiz de Direito, Joel Timóteo
Ramos Pereira. � O Oficial de Justiça, Américo de Oliveira Dias
Pereira. 06-2-051 935

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO

Anúncio

Faz-se saber que, por sentença proferida em 27 de Novembro de
2000 nos autos de falência n.º 211/00, do 3.º Juízo Cível do Tri-
bunal da Comarca de Viana do Castelo, em que é requerente o
Centro Regional de Segurança Social do Norte, com sede na Rua
de António Patrício, 340, Porto, e requerida Rodoviana � Socie-
dade de Representações Automóveis, L.da, pessoa colectiva
n.º 501461400, com sede no lugar de Figueiredo, Areoso, Viana do
Castelo, foi declarada a falência da requerida acima identificada e
fixado o prazo de 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, para a reclamação de créditos.

29 de Novembro de 2000. � A Juíza de Direito, Clara Flora
Figueiredo.� O Escrivão-Adjunto, António Manuel Rodrigues
Moura. 06-2-051 932

5.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 561/2000.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requeridos � José Fontão e mulher, Maria Adélia Couto Costa,

casados no regime de comunhão geral, residentes no lugar de
Gavim, Cerqueda, Oliveira (São Mateus), Riba de Ave, Vila
Nova de Famalicão.

Ficam citados os credores dos requeridos acima identificados
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, não só deduzirem oposição ou justificarem os seus cré-
ditos, como proporem qualquer providência diferente da requerida,
devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que
disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 9 de Novembro de 2000.

24 de Novembro de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Alexan-
dre Gonçalves Ferreira. � A Oficial de Justiça, Ana Paula Fon-
seca. 06-2-051 936

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 725/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Luís António Carvalho Capelo.

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 do requerido Luís Antó-
nio Carvalho Capelo, residente na Rua de São José, 65, 2.º, em
Lisboa, 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 cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 6 de Novembro de 2000.

28 de Novembro de 2000. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel de Sousa.

03-2-42 647
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Anúncio

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

Faz saber que nos autos de falência registados sob o n.º 60/98,
do 2.º Juízo deste Tribunal, correm éditos de 10 dias, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República,
notificando os falidos Afonso Pereira da Rocha e Irene Teresa Fi-
gueiredo Gonçalves Rocha, residentes na Vila Sul, lote 7, Charne-
ca da Cotovia, Sesimbra, e os seus credores para, no prazo de cin-
co dias, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo
liquidatário judicial.

29 de Novembro de 2000. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Escrivão-Adjunto, Ilídio José Lopes Nunes.

10-2-120 736

Anúncio

Processo n.º 718/2000.
Falência (apresentação).
Requerente � Filtro � Estúdios Gráficos, L.da

São citados os credores da Filtro � Estúdios Gráficos, L.da, com
sede na Rua de Santana, à Lapa, 112-A, em Lisboa, para, no pra-
zo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão 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 ofere-
cer 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 30 de Outubro de 2000.

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

03-2-42 650

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 463/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Randon Ibérica � Materiais para Transportes, S. A.
Requerida � Cargofer � Sociedade de Transportes, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Cargofer �
Sociedade de Transportes, L.da, com sede em Algeruz Gare, 2965
Águas de Moura, Palmela, para, no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providên-
cia diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de pro-
va de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 8 de Novembro de 2000.

28 de Novembro de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
G. Varandas. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles.

06-2-051 934

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo de falência n.º 162/99 � 2.º Juízo.
Requerido � Domingos Rocha da Cunha, Rua de Requerei, 671,

4465 São Mamede de Infesta.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada
neste Tribunal em 30 de Dezembro de 1998, por sentença de 17
de Novembro de 2000 foi declarada a falência do requerido acima
mencionado, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclama-
ção de créditos, contados da data da publicação do anúncio no
Diário da República.

Foi nomeado liquidatário judicial a Dr.ª Maria José Cardoso da
Silva Resende, com escritório na Rua de 18 de Abril, 23, São
Cosme, 4420 Gondomar.

29 de Novembro de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Manuela Teles. 27-2-000 103

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Transferências

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meus despachos
datados de 18 de Agosto e DE 27 de Novembro de 2000, foram
deferidos os pedidos de transferência para esta autarquia, nos ter-
mos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro, às técnicas profissionais de biblioteca e documentação
de 1.ª classe Maria Olímpia Aleixo Costa Merca e Anália Anjo
Galeano Gouveia Freitas, ambas a partir de 1 de Dezembro de 2000.

5 de Dezembro de 2000. � A Vereadora dos Serviços Municipais
de Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de
Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-31 944

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
datado de 11 de Outubro de 2000, foi deferido o pedido de trans-
ferência para esta autarquia, nos termos do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, à técnica superior
de 1.ª classe Ester Margarida Freitas Almeida Nunes, a partir de 25
de Outubro de 2000.

5 de Dezembro de 2000. � A Vereadora dos Serviços Municipais
de Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de
Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-31 945

Aviso

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho, torna-se público que, por meu despacho de 6 de Dezem-
bro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a con-
tar da data da publicação deste aviso, concurso externo de admissão
a estágio para ingresso na carreira/categoria de engenheiro técnico de
2.ª classe (engenharia electrotécnica), para o provimento de uma vaga,
caducando o concurso com o preenchimento da mesma.

2 � Ao presente concurso serão aplicadas as regras constantes
nos Decretos-Leis n.os 204/98, 238/99, 265/88, 427/89, 404-A/98
e  412-A/98, respectivamente de 11 de Julho, 25 de Junho, 28 de
Julho, 7 de Dezembro, 18 de Dezembro e 30 de Dezembro.

3 � O provimento de lugares de engenheiro técnico de 2.ª clas-
se será precedido de estágio, com carácter probatório, com a dura-
ção de um ano, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, e do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro. A classificação final de estágio traduzir-se-
-á na escala de 0 a 20 valores e resultará da avaliação do relatório
de estágio a apresentar por cada estagiário e da classificação de
serviço obtida durante aquele período e, sempre que possível, os
resultados da formação profissional.

3.1 � O júri de estágio terá a composição do júri do concurso,
sendo orientador de estágio o presidente.

3.2 � A avaliação e classificação final dos estagiários será feita
por aplicação da seguinte fórmula: CF = (CRE + CS)/2, em que CF =
= classificação final, CRE = classificação do relatório de estágio e
CS = classificação de serviço, relativa ao período de estágio.

4 � A remuneração, nos termos do disposto no anexo II ao
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, será a corresponden-
te ao escalão 1, índice 215, da categoria, no montante de 125 600$.

5 � O local de trabalho são os Serviços Municipalizados da
Câmara Municipal de Almada.
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6 � O conteúdo funcional é o constante no mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, no âmbito do bacharelato
em Engenharia Electrotécnica.

7 � Os métodos de selecção são: avaliação curricular + prova
de conhecimentos específicos + entrevista profissional de selecção.

7.1 � A avaliação curricular (AC) destina-se a avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos para o exercício do cargo, atra-
vés da ponderação dos seguintes factores, resultando a classifica-
ção deste método de selecção da aplicação da expressão:

AC = (5EP + 2FP + 1H)/8

a) Experiência profissional (EP), sendo ponderado o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o concurso se
encontra aberto, bem como outras capacitações adequadas, avalia-
da, designadamente, pela sua natureza e duração,

b) Formação profissional (FP), sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as relaciona-
das com a área funcional do lugar posto a concurso.

c) Habilitação académica de base (H), sendo ponderada a titula-
ridade de grau académico ou sua equiparação legalmente reconhe-
cida.

7.2 � A prova de conhecimentos específicos (PCE) destina-se a
avaliar o nível de conhecimentos académicos e ou profissionais dos
candidatos, de acordo com o conteúdo funcional indicado, poden-
do ser oral, com a duração máxima de trinta minutos, ou escrita,
com a duração máxima de noventa minutos, de acordo com o se-
guinte programa: o papel da iluminação pública na cidade + os
novos entendimentos sobre a potencialização de iluminação nos
campos de qualidade urbana total + os problemas de iluminação pú-
blica e iluminação de edifícios no conselho de Almada + relações
interpessoais, o trabalho de equipa e os desejos do trabalho na fun-
ção pública.

7.3 � A entrevista profissional de selecção (EPS), a qual terá a
duração máxima de vinte minutos, destina-se a avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo atra-
vés da comparação com um perfil delineado de acordo com as
seguintes características, resultando a sua classificação da aplicação
da seguinte expressão:

EPS = A + B + C + D

sendo cada factor valorado de 1 até 5 valores, em que 1 = Insatis-
fatório; 2 = Pouco satisfarório; 3 = Satisfatório; 4 = Bom, e 5 =
Muito bom, num total de 20 valores:

A � enquadramento e desenvolvimento funcional;
B � capacidade em estabelecer objectivos organizacionais;
C � dinamismo;
D � recursos intelectuais.

8 � A classificação final (CF) será obtida através da aplicação
da seguinte fórmula:

CF = (AC + PCE + EPS)/3

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular (AC) e da entrevista profissional de selecção (EPS), bem como
o sistema de classificação final (CF), incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � O júri do concurso tem a seguinte composição, sendo o 1.º
vogal efectivo substituto do presidente nas suas ausências ou im-
pedimentos:

Presidente � engenheira Georgina Dores Guerreiro Rodrigues
Doroteia, chefe da Divisão de Trânsito.

1.º vogal efectivo � licenciada Teresa Isabel Gomes Fernan-
des Almeida, chefe da Divisão de Pessoal.

2.º vogal efectivo � engenheiro Nuno Álvares Pereira Men-
des, chefe da Divisão de Serviços Urbanos.

1.º vogal suplente � engenheiro Jorge Manuel Aleixo Chaves,
engenheiro de 2.ª classe.

2.º vogal suplente � licenciado Júlio Miguel de Ávila Sar-
mento Espalha, técnico superior de 1.ª classe.

11 � São requisitos de admissão os definidos no n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

11.1 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos da posse daqueles requisitos, exceptuando o definido na

alínea c), desde que, nos termos do n.º 2 do artigo 31.º daquele di-
ploma, se declare no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra, a situação em que se encontrem relativamente a cada um. A
falta desta declaração determina a exclusão do concurso, nos ter-
mos do n.º 7 do mesmo artigo.

11.2 � O requisito definido na alínea c) daquele artigo � posse das
habilitações literárias legalmente exigidas para o desempenho do
cargo � não é dispensável, nos termos do n.º 3 do artigo 31.º do
diploma supra-referido.

12 � São requisitos específicos de admissão, nos termos do n.º 1
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, a posse de bacharelato em Engenharia Electrotécnica, de
acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local através do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

13 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Almada,
podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, no ou para o Departamento de Recursos Huma-
nos desta autarquia, sito na Praça do Professor Egas Moniz, 38-E,
2800-063 Almada, dentro do prazo fixado no n.º 1 do presente
aviso, e conter os seguintes elementos: nome, estado civil, profis-
são, data de nascimento, filiação, naturalidade, residência, código
postal, localidade, telefone, número, arquivo de identificação e data
de emissão do bilhete de identidade, grau académico concluído, com
especificação da área, identificação do concurso a que se candidata,
carreira, categoria, número e data do Diário da República em que
foi publicado o respectivo aviso de abertura. Nos requerimentos de
admissão a concurso devem ser especificadas quaisquer circunstân-
cias que os candidatos considerem passíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal,
as quais só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente
comprovadas.

14 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
b) Fotocópia do certificado de habilitações;
c) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assina-

do pelo requerente;
d) Fotocópia(s) do(s) comprovativo(s) de acção(ões) de forma-

ção, com discriminação do programa, conteúdo e duração
em horas da(s) mesma(s);

e) Comprovativos dos requisitos gerais a que se refere o n.º 11
do presente aviso, salvo se os candidatos declararem no
respectivo requerimento, sob compromisso de honra, a si-
tuação precisa em que se encontram relativamente às
alíneas a), b), d), e) e f).

15 � Aos trabalhadores dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Almada é dispensada a apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos expressos nas alíneas b) e d) do
n.º 14 desde que constem no processo individual.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
17 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expres-

sos no presente aviso serão excluídas.
18 � As listas de candidatos e de classificação final serão afi-

xadas no Departamento de Recursos Humanos, se o número de can-
didatos for inferior a 100, ou publicadas na 3.ª sériedo Diário da
República, se aquele número for superior. Os candidatos admitidos
serão oficiados sobre a data, hora e local de realização dos méto-
dos de selecção.

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

7 de Dezembro de 2000. � A Vereadora dos Serviços Municipais
de Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de
Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-31 946

Aviso

Renovação de comissão de serviço

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho da
presidente datado de 7 de Dezembro de 2000, foi renovada a co-
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missão de serviço, por um período de três anos, nos termos do n.º 3
do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, ao
director do Departamento de Recursos Humanos, Rui Jorge Estê-
vão Monteiro Taveira, a partir de 21 de Março de 2000.

11 de Dezembro de 2000. � A Vereadora dos Serviços Municipais
de Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de
Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-31 947

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTER DO CHÃO

Aviso

Para os devidos efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 7.º,
alínea a), 9.º, alínea a), 27.º, 28.º e 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, com as adaptações constantes à administração lo-
cal através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se
público que, por meu despacho de 24 de Novembro de 2000, se
encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de dois lugares de auxiliar de
serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, lugares existentes no
quadro de pessoal, publicado no Diário da República, 2.ª série,
apêndice n.º 148/99, de 26 de Novembro.

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pela
seguinte legislação: Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por re-
missão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e Decretos-
-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e 353-A/89, de 16 de Outubro.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa o preenchi-
mento dos lugares postos a concurso, esgotando-se com o seu pre-
enchimento.

3 � Remuneração base � a remuneração mensal é a correspon-
dente ao escalão 1, índice 118, constante do anexo II ao Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro � 68 900$.

4 � Local de trabalho � área do município de Alter do Chão.
As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamen-
te vigentes para os funcionários da administração local.

5 � Conteúdo funcional � conforme previsto no Despacho n.º 4/
88, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril
de 1989, assegura a limpeza e conservação das instalações; colabora
eventualmente nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem
e conservação de equipamentos; auxilia a execução de cargas e des-
cargas; realiza tarefas de arrumação e distribuição; executa outras
tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e exigindo
principalmente esforço físico e conhecimentos práticos.

6 � Requisitos especiais de admissão � área de recrutamento �
de entre indivíduos possuidores da escolaridade obrigatória.

Aos indivíduos nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 é exi-
gido o 6.º ano de escolaridade (artigos 12.º, n.º 1, e 13.º, n.º 1,
ambos do Decreto-Lei n.º 538/79, de 31 de Dezembro) e aos nas-
cidos a partir de 1 de Janeiro de 1981, inclusive, é exigido o 9.º
ano de escolaridade, nos termos dos artigos 6.º e 63.º da Lei n.º 46/
86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema de Ensino).

7 � Requisitos gerais de admissão � os exigidos e constantes
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções ou interdito para

o exercício de funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos.
A prova prática de conhecimentos terá a duração de uma hora,

será pontuada de 0 a 20 valores e será de acordo com o conteúdo
funcional da categoria a prover.

A prova prática de conhecimentos será classificada assim:

Não satisfatória � de 0 a 8 valores;
Satisfação com reservas � de 9 a 10 valores;
Bom � de 11 a 14 valores;

Muito bom � de 15 a 17 valores;
Preferencialmente bom � de 18 a 20 valores.

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos níveis de
avaliação do método de selecção a utilizar no presente concurso,
bem como os sistemas de classificação final e fórmulas classi-
ficativas, constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que as solicitem.

9 � Composição do júri:

Presidente � Francisco António Martins dos Reis, vice-presi-
dente da Câmara Municipal de Alter do Chão.

Vogais efectivos:

Joaquim João Durão da Silva Marques, encarregado do
pessoal operário semiqualificado, e João Manuel Buxo
Marques, canalizador, ambos do quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Alter do Chão.

Vogais suplentes:

Emílio Joaquim Tavares Ribeiro, técnico profissional espe-
cialista (fiscal municipal), e António Manuel Batista
Grilo, técnico profissional especialista (construção civil).

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

10 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do Serviço de Recursos Humanos, Educação e Acção So-
cial, sito no Largo do Município, em Alter do Chão.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem
ser formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão, podendo ser
remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Largo do Mu-
nicípio, 7440-026 Alter do Chão (telefone: 245610000, ext. 320;
fax: 245612431).

11.1 � Dos requerimentos de admissão devem constar, obriga-
toriamente:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número, local e data de
emissão do bilhete de identidade, morada, código postal e
telefone, se houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
c) Identificação do concurso, mediante identificação do Diá-

rio da República onde se encontra publicitado o aviso de
abertura e respectiva categoria a que concorre;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência le-
gal. Estes documentos só serão tidos em consideração se
devidamente comprovados.

11.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamen-
te acompanhados dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, com
indicação da instituição de ensino e respectiva classificação
de final de curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

11.3 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a
concurso, a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 7,
desde que os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada uma daquelas condições,
e aos funcionários ao serviço da Câmara, desde que os mesmos
constem do respectivo processo individual de cadastro, devendo,
nesse caso, ser referida na candidatura essa menção.

11.4 � O disposto no número anterior não impede que seja exi-
gida aos candidatos, em caso de dúvida sobre a situação que des-
creveram, a apresentação de elementos comprovativos das suas
declarações.

11.5 � As falsas declarações serão punidas por lei.
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12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evi-
tar toda e qualquer forma de discriminação.

13 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e
local da aplicação dos métodos de selecção, nos termos do ar-
tigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Em caso de igualdade de classificação, observar-se-ão os
critérios mencionados na alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

29 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, António
Hemetério Airoso Cruz. 10-1-103 573

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso DRH n.º 77/2000

1 � Para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, na sequência de des-
pachos do presidente da Câmara datados de 21 e 27 de Novembro
de 2000, se encontram abertos concursos internos de acesso geral
para provimento dos seguintes lugares do grupo de pessoal técnico-
-profissional:

Concurso A � categoria de especialista principal/medições e
orçamentos � um lugar;

Concurso B � categoria de 1.ª classe/desenhador � dois lu-
gares.

1.1 � Os presentes concursos destinam-se apenas ao provimento
dos lugares a concurso.

1.2 � O local de trabalho situa-se na área do município de
Braga.

2 � Composição do júri dos concursos:

Concurso A:

Presidente � Dr. Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim,
vereador.

Vogais efectivos:

Engenheiros Luciano da Costa Carvalho Dias, subs-
tituto do presidente, e Manuel Afonso Pereira Bas-
to, directores de departamento.

Vogais suplentes:

João António de Matos Nogueira, vereador, e Dr.
João Manuel Correia Lima, director de departa-
mento.

Concurso B:

Presidente � Dr. Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim,
vereador.

Vogais efectivos:

Engenheiro Luciano da Costa Carvalho Dias, subs-
tituto do presidente, e arquitecto José Manuel Car-
doso Pereira, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

João António de Matos Nogueira, vereador, e Dr.
João Manuel Correia Lima, director de departa-
mento.

3 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são a avaliação curricular e entrevista profissional de selecção. Os
critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e en-
trevista profissional de selecção, bem como o sistema de classifi-
cação final, constam de acta da reunião dos júris dos concursos, sen-
do a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

4 � Formalização das candidaturas:
4.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas pelos técnicos

profissionais especialistas/medições e orçamentos que reúnam os
requisitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, para o
concurso A, e pelos técnicos profissionais de 2.ª classe/desenhadores
que reúnam os requisitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, para o concurso B, mediante requerimento, dirigido ao respec-
tivo presidente do júri e entregue no Departamento de Recursos
Humanos, sito no Edifício Municipal do Pópulo, pessoalmente ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, no prazo de 10 dias
úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste aviso.

4.2 � Do requerimento, cujo modelo facultativo poderá ser ob-
tido no Departamento de Recursos Humanos, sito no Edifício
Municipal do Pópulo, deverá constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, data de
nascimento, naturalidade, residência, telefone, número fis-
cal de contribuinte, número e data do bilhete de identidade
e serviço que o emitiu);

b) Concurso a que se candidata, com indicação da data do
presente aviso;

c) Indicação da actual categoria e da data da respectiva no-
meação;

d) Indicação das classificações de serviço legalmente exigidas.

4.3 � Os candidatos não pertencentes ao quadro deste municí-
pio deverão fazer prova, mediante declaração emitida pelo serviço
de origem, da natureza do vínculo que possuem à função pública,
da antiguidade de serviço na categoria e carreira e das classifica-
ções de serviço, sob pena de exclusão.

4.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

5 � A relação de candidatos e a lista de classificação final se-
rão afixadas nos locais de estilo deste município.

6 de Dezembro de 2000. � O Presidente dos Júris, Nuno Álvaro
Freitas Barbosa Alpoim. 06-1-030 077

CÂMARA MUNICIPAL DO CADAVAL

Aviso

Concurso interno geral de acesso para uma vaga
de desenhador principal

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, conforme des-
pacho do presidente da Câmara Municipal do Cadaval datado de 4
de Dezembro de 2000, se encontra aberto concurso interno geral de
acesso para uma vaga de desenhador principal, pelo prazo de 10
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos seguintes di-
plomas legais: Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptada à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

3 � O presente concurso é válido para a vaga posta a concurso,
cessando com o seu preenchimento.

4 � O local de trabalho será no edifício dos Paços do Municí-
pio do Cadaval ou em qualquer outro lugar que venha a ser defini-
do, de acordo com as necessidades do serviço e com o conteúdo
funcional da categoria, na área do município do Cadaval.

5 � Para efeitos de candidatura, os interessados apresentarão até
ao final do prazo de abertura do concurso requerimento escrito (re-
querimento modelo tipo a fornecer pelos serviços), dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal do Cadaval, a entregar pessoalmente
na respectiva Secção de Recursos Humanos desta Câmara, ou a
remeter pelo correio, por carta registada com aviso de recepção,
endereçada à Câmara Municipal do Cadaval, Avenida do Dr. Fran-
cisco Sá Carneiro, 2550-103 Cadaval.

5.1 � Consideram-se entregues dentro do prazo legal os reque-
rimentos expedidos dentro do prazo fixado para a apresentação de
candidaturas, atendendo-se nesse caso à data do registo do correio.

5.2 � Os requerimentos deverão ainda ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Currículo profissional, devidamente assinado e datado, do
qual devem constar, designadamente, as funções que exerce
e as que exerceu anteriormente, com indicação dos respec-
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tivos períodos, assim como a formação complementar (cur-
sos, acções de formação, etc.);

b) Certificado autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

c) Documento comprovativo do tempo de serviço na categoria
de desenhador principal e respectivas classificações de ser-
viço, emitidos pelo serviço de origem;

d) Documentos autênticos ou autenticados que comprovem as
acções de formação.

5.3 � Os requerimentos de admissão devem também ser acom-
panhados de fotocópia do bilhete de identidade e do número de
contribuinte.

5.4 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais a que se referem as alíneas a), b), d), e)
e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, des-
de que o candidato declare, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, no requerimento de admissão, a situação precisa em que
se encontra relativamente a cada uma delas.

6 � A selecção e avaliação dos candidatos será efectuada atra-
vés da aplicação dos seguintes métodos, previstos no artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que serão cotados numa
escala de 0 a 20 valores:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

6.1 � Avaliação curricular, que será determinada pela aplicação
da seguinte fórmula, cuja classificação final resultará numa escala
de 0 a 20 valores:

AC =
 HL + (2 × EP) + FP + CS

5

em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias, que serão cotadas da seguinte forma:

12.º ano ou superior � 20 valores;
Habilitação superior à escolaridade obrigatória e até ao

11.º ano � 15 valores;
Escolaridade obrigatória � 12 valores;

EP = experiência profissional, cuja pontuação será determina-
da pela aplicação da seguinte fórmula, cujo resultado final
não poderá exceder os 20 valores:

EP =
 AT + (2 × AP)

3

em que:

AT = tempo de serviço, calculado pela seguinte fórmula,
cujo resultado final não poderá exceder os 20 valores:

AT =
 (3 × a) + (2 × b) + c 

+ 106

em que:

a = número de anos na categoria;
b = número de anos na carreira;
c = número de anos na função pública, na qua-

lidade de funcionário.

AP = avaliação da actividade profissional exercida e constan-
te do curriculum vitae, cuja pontuação será atribuída pelo
júri numa escala de 0 a 20 valores;

FP = formação profissional, cuja valorização, limitada a 20
valores, será apurada da seguinte forma:

Formação específica:

Cursos com mais de um mês � 4 valores;
Cursos até um mês � 3 valores.

Formação não específica:

Cursos com mais de um mês � 2 valores;
Cursos até um mês � 1 valor.

CS = classificação de serviço, cuja cotação será determinada pela
média das expressões quantitativas das menções obtidas em
cada uma das classificações de serviço relevantes para o con-
curso, sendo o resultado multiplicado pelo factor 2.

6.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS), com a duração
máxima de trinta minutos, que se destina a avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos ao desempenho do lugar, será clas-
sificada de 0 a 20 valores e incidirá sobre os seguintes factores de
apreciação:

a) Iniciativa;
b) Responsabilidade;
c) Motivação para a função;
d) Valorização técnico-profissional.

Cada um dos factores será classificado da seguinte forma:

Muito bom � 20 pontos;
Bom � 16 pontos;
Bastante satisfatório � 14 pontos;
Satisfatório � 12 pontos;
Satisfatório com reservas � 10 pontos;
Insatisfatório � 8 pontos.

6.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam de actas de reuniões do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

7 � Classificação final � na classificação final (CF) adoptar-se-
-á a escala de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos os candi-
datos que obtenham classificação inferior a 10 valores, consideran-
do-se como tal, por arredondamento, as classificações inferiores a
9,5 valores, e será obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2

em que:

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

12 � As listas de candidatos admitidos e excluídos ao concurso,
bem como a lista de classificação final, serão afixadas no átrio dos
Paços do Município ou enviadas para publicação no Diário da
República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos artigos 34.º
e 40.º, respectivamente, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � O júri do concurso, nos termos do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, conjugado com os artigos 12.º e
13.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, integra os seguin-
tes elementos:

Presidente � António Justiniano da Silva, vice-presidente.
Vogais efectivos:

João Maurício de Matos Januário Santos Silva, chefe da
Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, e
Eduardo Manuel Félix Fialho, chefe da Secção de Re-
cursos Humanos.

Vogais suplentes:

Mário Albino Isidoro dos Santos, vereador, que substituirá
o presidente do júri nas suas faltas ou impedimentos, e
Maria de Lurdes Freitas Bastos Francisco, chefe da
Secção de Apoio Administrativo da Divisão de Obras
Particulares e Gestão Urbanística.

5 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Valentim
Carvalho Matias. 03-1-31 940

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe de sociologia
(estagiário) � grupo de pessoal técnico superior.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal datado de 11 de Dezembro de
2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª
série, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de técnico superior de 2.ª classe de sociologia (estagiário) do qua-
dro do pessoal desta Câmara Municipal, nos termos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.
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2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de
7 de Dezembro, 407/91, de 17 de Outubro, 353-A/89, de 16 de
Outubro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido para preen-
chimento da vaga posta a concurso, caducando com o respectivo
preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � os conteúdos funcionais, de acordo com
o previsto no Despacho n.º 5217/2000, da SEALOT, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 55, de 6 de Março de 2000, são:

Desenvolve funções de investigação, estudo, concepção e apli-
cação dos métodos e processos científico-técnicos na área da
sociologia;

Participa na programação e execução de actividades ligadas ao
desenvolvimento da respectiva autarquia local;

Desenvolve projectos e acções ao nível da intervenção na co-
lectividade, de acordo com o planeamento estratégico inte-
grado definido para a área da respectiva autarquia local;

Propõe e estabelece critérios para a avaliação da eficácia dos
programas de intervenção social;

Procede ao levantamento das necessidades da autarquia local;
Propõe medidas para corrigir e ou combater as desigualdades

e contradições criadas pelos grupos ou sistemas que influ-
enciam ou modelam a sociedade;

Promove e dinamiza acções tendentes à integração e valoriza-
ção dos cidadãos;

Realiza estudos que permitem conhecer a realidade social,
nomeadamente nas áreas da saúde, do emprego e da edu-
cação;

Investiga os factos e fenómenos que, pela sua natureza, podem
influenciar a vivência dos cidadãos.

5 � Local de trabalho � situa-se na área do município de Ca-
minha.

6 � Vencimento � o vencimento é o previsto para o escalão 1,
índice 310, da respectiva categoria (181 000$), e o ingresso na car-
reira técnica superior de 2.ª classe far-se-á no escalão 1, índice 400
(233 600$), conforme estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro. As condições de
trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para a
administração local.

7 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de
admissão a concurso e provimento em funções públicas, de harmo-
nia com o 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 habilitações literárias ou profissionais legalmente

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

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Requisitos especiais de admissão � são requisitos especiais
de admissão, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, a posse de licenciatura em So-
ciologia e aprovação em estágio com classificação não inferior a
Bom (14 valores).

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, em folha normalizada, for-
mato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Caminha,
Praça do Conselheiro Silva Torres, 4910-122 Caminha, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos desta Câ-
mara, dentro das horas normais de expediente, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, do qual devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, situação militar, residência, código
postal e telefone);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Concurso a que se candidata, com a indicação do mesmo

mediante referência ao aviso da abertura, identificando o
número e data do Diário da República onde foi publicado;

d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem na apreciação do mérito ou de constituírem mo-
tivo de preferência legal.

9.1 � Os requerimentos de admissão deverão, obrigatoriamen-
te, ser acompanhados, sob pena de exclusão, de curriculum vitae
detalhado, do qual constem, designadamente, as funções que exer-
ce e as que exerceu anteriormente, com indicação dos respectivos
períodos, assim como a formação profissional complementar (es-
tágios, especializações, acções de formação, seminários, etc.), de-
vidamente datado e assinado, certificado de habilitações ou fo-
tocópia do bilhete de identidade e do número de contribuinte
fiscal.

Devem igualmente ser juntos certificados autênticos ou fotocó-
pias autenticadas comprovativas das acções de formação profissio-
nal frequentadas, com indicação das entidades que as promoveram,
períodos em que as mesmas decorreram e respectiva duração. No
caso de ser funcionário, deve juntar igualmente declaração, passa-
da e autenticada pelo serviço a que se encontra vinculado, da qual
conste, de forma inequívoca, a existência e a natureza do vínculo
à função pública, a categoria que detém e a antiguidade nessa ca-
tegoria, na carreira e na função pública, contada em anos, meses e
dias.

9.2 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), c), d), e)
e f) do n.º 7 do presente aviso, devendo os candidatos declarar no
respectivo requerimento, 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.

9.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Os métodos de selecção a utilizar são (aprovados na reu-

nião da Câmara Municipal de 15 de Maio de 1995):

a) Prova de conhecimentos, com carácter eliminatório;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório, sen-
do adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos
os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores,
considerando-se, como tal, por arredondamento, as classificações
inferiores a 9,5 valores.

10.2 � A prova de conhecimentos será escrita, de natureza teó-
rica, com a duração de uma hora, e versará sobre a seguinte maté-
ria, a qual constitui o respectivo programa da prova:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e suas alterações;
Constituição da República;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e
republicadas em anexo no mesmo;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Portaria n.º 414/96, de 24 de Agosto;
Portaria n.º 247/95, de 29 de Março;
Portaria n.º 268/97, de 18 de Abril;
Lei n.º 19-A/96, de 29 de Junho;
Decreto-Lei n.º 196/97, de 31 de Julho;
Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro.

10.3 � A avaliação curricular é destinada a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, ponderando, de acordo com as exigên-
cias da função, a habilitação académica de base, a formação e a
experiência profissional na área para que o concurso é aberto.

10.4 � A entrevista profissional de selecção visa determinar e
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemá-
tica, as capacidades e aptidões do candidato relativamente ao per-
fil exigido na função.

10.5 � As provas serão classificadas numa escala de 0 a 20
valores e a classificação final dos candidatos, também na mesma
escala, resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 3 × PC + 7 × AC + 3 × EPS

13

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,
da entrevista profissional e da prova de conhecimentos constarão
das actas de reunião do júri do concurso e serão facultados aos
candidatos sempre que solicitados.

Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtiverem
classificação igual a pelo menos 9,5 valores.

Em caso de igualdade na classificação, proceder-se-á ao desem-
pate nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

11 � As listas de candidatos admitidos e a lista de classifica-
ção final serão publicadas nos prazos e nos termos definidos nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � licenciado Augusto Rodrigues de Sá, vereador
em regime de permanência.

Vogais efectivos:

Engenheiro José Casimiro A. Lages, vereador em regime
de permanência, que substitui o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Licenciado Fernando José Aleixo, chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Arquitecta Maria de Lurdes Coelho Carreira Amaro, chefe
da Divisão de Obras e Urbanismo.

Licenciada Isabel Maria Rio Tinto Pires Ruivo, técnica
pedagógica.

13 � Estágio � o estágio deste concurso tem carácter probató-
rio e duração de um ano e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

13.1 � A frequência de estágio será feita em regime de contra-
to além do quadro (contrato administrativo de provimento, ao abrigo
do disposto nos artigos 15.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17
de Julho) no caso de indivíduos não vinculados à função pública e
em regime de requisição nos restantes casos.

13.2 � Caso não venha a ser decidida a alteração na sua cons-
tituição, o júri do concurso será também o júri do estágio.

13.3 � Relativamente ao funcionamento e competência do júri
do estágio, bem como à homologação, publicação, reclamação e
recurso dos resultados, aplicam-se as regras previstas no Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13.4 � A avaliação e classificação final do estágio, traduzida
numa escala de 0 a 20 valores, realizar-se-á tendo em conta o rela-
tório do estágio a apresentar, a classificação de serviço obtida du-
rante o mesmo e, sempre que possível, os resultados de formação
profissional, ficando o provimento a título definitivo na categoria
de técnico superior de 2.ª classe condicionado à realização de está-
gio com classificação não inferior a Bom (14 valores).

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

11 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Valdemar
Augusto Pais Patrício. 10-1-103 632

Aviso

Concurso externo de provimento de três lugares
de auxiliar de serviços gerais

Para os devidos efeitos se torna público que está aberto concurso
externo de ingresso, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para provimento
de três lugares de auxiliar de serviços gerais, da carreira de pessoal
auxiliar, pertencente ao quadro do pessoal desta autarquia e ao ser-
viço do Pavilhão Municipal de Vila Praia de Âncora, remunerado
pelo índice 115 da escala indiciária para as carreiras do regime geral
da função pública, actualmente no valor de 68 900$.

O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e, em conformidade com o disposto no seu
artigo 27.º, se faz constar:

1 � O concurso é de provimento, válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

2 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos
gerais e especiais constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � Habilitações literárias � escolaridade obrigatória.
4 � Local de trabalho � Pavilhão Municipal de Vila Praia de

Âncora.
5 � Formalização de candidaturas � a candidatura será forma-

lizada em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara, e dele
deverão constar o nome completo, estado civil, data de nascimen-
to, filiação, naturalidade, residência, profissão, habilitações literá-
rias, número, data e serviço que emitiu o bilhete de identidade,
número de contribuinte, podendo ser entregue pessoalmente ou re-
metido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do pra-
zo, para a Secção de Pessoal da Câmara Municipal de Caminha,
4910-122 Caminha.

6 � Instrução de requerimento � o requerimento em que é so-
licitada a admissão ao concurso deverá ser instruído com os do-
cumentos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2, poden-
do, salvo o disposto no número seguinte, ser dispensada a sua
apresentação para admissão a concurso se o candidato declarar no
próprio requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
um desses requisitos; os funcionários e agentes pertencentes a esta
Câmara estão dispensados da apresentação dos documentos compro-
vativos que constem do processo individual.

6.1 � Conteúdo funcional � o constante do n.º 1 do Despacho
n.º 4/89, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

7 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado, obri-
gatoriamente, de fotocópia do bilhete de identidade e certificado de
habilitação literária.

8 � O júri pode solicitar a apresentação de documentos que
considere necessários à apreciação das candidaturas.

9 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos, de acordo
com os métodos, critérios de selecção e classificação dos concur-
sos aprovados em reunião de Câmara de 15 de Maio de 1995, será
de prova de conhecimentos e entrevista:

a) A prova de conhecimentos versará sobre o Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disciplinar (deveres
e direitos dos funcionários);

b) A entrevista visa avaliar a preparação dos candidatos para
o desempenho das respectivas funções, conhecimentos ad-
quiridos a nível da escolaridade obrigatória e conhecimen-
tos resultantes da vida como cidadão comum.

10 � A classificação final resultará da aplicação da seguinte
fórmula:

CF =
 7Pc + 3Eps

10

e adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores.
11 � Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sis-

tema de classificação final, constam de actas de reunião do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

12 � As listas de candidatos admitidos serão afixadas na Sec-
ção de Pessoal, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho; se houver candidatos excluídos, serão os mes-
mos notificados nos termos do artigo 38.º, e a lista de classifica-
ção final será notificada nos termos do artigo 40.º do mesmo
decreto-lei.

12 � Composição do júri:

Presidente � licenciado Augusto Rodrigues de Sá, vereador
em regime de permanência.

Vogais efectivos:

Licenciado Fernando José Aleixo, chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira.

Leonor Rodrigues Ribeiro Freitas, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Casimiro A. Lages, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Ana Maria Soares Melo, assistente administrativo especia-
lista.

Maria Teresa da Rocha Matos Carneiro, assistente admi-
nistrativo principal.

11 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Valdemar
Augusto Pais Patrício. 10-1-103 575
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CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no n.º 1
do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se torna público que, por despacho do presidente da Câ-
mara de 29 de Novembro de 2000, se procedeu à nomeação defi-
nitiva, por urgente conveniência de serviço, a partir de 15 de No-
vembro de 2000, do engenheiro electrotécnico José Luís de
Figueiredo Araújo para a categoria de técnico superior de 2.ª clas-
se, precedido que foi de concurso externo de ingresso � estágio.

O nomeado deverá tomar posse no lugar no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

29 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Altamiro
da Ressurreição Claro. 10-1-103 576

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Concurso interno geral de ingresso para provimento
de um lugar de fiscal de leituras e cobranças

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com
o meu despacho de 7 de Novembro de 2000 e nos termos do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis contados da publicação deste aviso
no Diário da República, concurso interno geral de ingresso para
provimento de uma vaga de fiscal de leituras e cobranças do grupo
de pessoal auxiliar pertencente ao quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se faz constar:

1 � Este concurso é válido para a vaga indicada e caduca com
o seu preenchimento.

2 � O local de trabalho é a área do município do Entroncamento.
3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 353-A/89,
de 16 de Outubro, e demais legislação aplicável.

4 � Remuneração e condições de trabalho � vencimento cor-
respondente ao escalão 1, índice 235, conforme o determinado no
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
e demais regalias sociais atribuídas à função pública.

5 � Conteúdo funcional � o previsto no Despacho n.º 38/88, da
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

6 � Requisitos de admissão a concurso � são requisitos essen-
ciais para admissão ao concurso:

a) Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Requisitos especiais � ser leitor-cobrador de consumos, nos
termos do n.º 12 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro.

7 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos efectua-
-se mediante prova de conhecimentos gerais, sob a forma oral, ver-
sando conhecimentos necessários para o desempenho da função,
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos pela aplicação dos referidos
métodos de selecção será expresso de 0 a 20 valores, consideran-
do-se excluídos os que obtenham classificação inferior a 9,5 valo-
res, e será efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (3 × PC) + (1 × AC) + (2 × EP)

6

sendo:

CF = classificação final;
PC = prova conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EP = entrevista profissional.

Em caso algum os factores PC, AC e EP poderão exceder 20 va-
lores.

7.1 � A prova de conhecimentos gerais e a sua classificação
obedecerão aos seguintes critérios, relativamente à opinião forma-
da pelo júri sobre a capacidade demonstrada pelos candidatos na
sua execução:

Excepcionalmente favorável, Favorável, Bastante satisfatória,
Satisfatória, Razoável, Insatisfatória, Desfavorável e Com-
pletamente desfavorável, correspondendo-lhes as pontuações
de 17 a 20, 15 a 16, 13 a 14, 11 a 12, 10, 6 a 9, 4 a 5 e 0
a 3 valores, respectivamente.

7.2 � A avaliação curricular contemplará a análise dos seguin-
tes factores: habilitações literárias e experiência profissional, que
serão valorizadas da seguinte forma:

Habilitações literárias:

Escolaridade obrigatória � 12 valores;
Ciclo preparatório ou equivalente � 14 valores;
9.º ano ou equivalente � 16 valores;
Curso complementar ou equiparado (11.º ano) � 18 va-

lores;
Habilitação superior � 20 valores.

Experiência profissional:

Experiência profissional relevante para o exercício das
funções, com duração superior a 20 anos � 20 valores;

Experiência profissional relevante para o exercício das
funções, com duração entre 19 e 15 anos � 18 valores;

Experiência profissional relevante para o exercício das
funções, com duração entre 14 e 10 anos � 16 valores;

Experiência profissional relevante para o exercício das
funções, com duração entre 9 e 8 anos � 14 valores;

Experiência profissional relevante para o exercício das
funções, com duração inferior a 1 ano � 12 valores.

7.3 � Entrevista profissional de selecção � versará os seguin-
tes aspectos: capacidade de expressão, compreensão verbal, moti-
vação e maturidade, capacidade de relacionamento com terceiros e
qualificação e perfil para o cargo, sendo-lhes atribuídas as seguin-
tes menções qualitativas:

Excepcionalmente favorável, Favorável, Bastante satisfatória,
Satisfatória, Razoável, Insatisfatória, Desfavorável e Com-
pletamente desfavorável, correspondendo-lhes as classifica-
ções de 17 a 20, 15 a 16, 13 a 14, 11 a 12, 10, 6 a 9, 4 a 5
e 0 a 3 valores, respectivamente.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas do seguinte modo:

a) Requerimento de admissão, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal do Entroncamento, o qual poderá ser entregue
pessoalmente na Secção de Pessoal, sita no edifício dos
Paços do Concelho, Largo de José Duarte Coelho, 2330 En-
troncamento, ou remetido pelo correio, com aviso de recep-
ção, dentro do prazo de abertura do concurso, para a mes-
ma morada, dele devendo constar os seguintes elementos de
identificação: nome, estado civil, profissão, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, habilitações literárias, número
fiscal de contribuinte, número e data do bilhete de identi-
dade e serviço de identificação que o emitiu e morada com-
pleta, com código postal;

b) Identificação do concurso a que se candidata, bem como
menção do Diário da República em que se encontra publi-
cado o presente aviso;

c) Eventuais circunstâncias que o candidato entenda serem
relevantes para apreciação do seu mérito ou constituírem
motivo de preferência legal, as quais só serão tidas em con-
sideração pelo júri se devidamente comprovadas;

d) Habilitações literárias.

8.1 � Os requerimentos de admissão deverão obrigatoriamente
ser acompanhados da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias (origi-

nal ou fotocópia autenticada);
c) Curriculum vitae detalhado e assinado;
d) Outros documentos relevantes para a apreciação do mérito

da candidatura.
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8.2 � Os requerimentos deverão ser instruídos com os documen-
tos comprovativos dos requisitos gerais, constantes do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais poderão ser dis-
pensados para admissão ao concurso se os candidatos declararem
no mesmo requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada uma das condições a que se referem as alíneas a), b), d), e)
e f), não impedindo que seja exigida aos candidatos, em caso de
dúvida sobre a respectiva situação, a apresentação de documentos
comprovativos das suas declarações.

8.3 � Aos candidatos que sejam funcionários deste município é
ainda dispensada a apresentação dos documentos comprovativos que
constem do respectivo processo individual.

9 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

10 � Constituição do júri:

Presidente � vereadora a tempo inteiro Olímpia Maria das
Neves Valentim.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Financeiros, Dr.
Gilberto Pereira Martinho, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

Chefe da Divisão Administrativa, Maria Júlia Jesus Ca-
nhoto Pimenta.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Administração Urbanística e Obras
Particulares, engenheiro João Manuel Marques Fernandes.

Chefe de repartição Noémia Lopes Pereira Catroga Varela.

11 � As listas de candidatos e de classificação final serão pu-
blicadas no Diário da República, 3.ª série, se o número de candi-
datos for igual ou superior a 100. Se o número for inferior a 100,
serão as referidas listas afixadas no edifício dos Paços do Municí-
pio e serão os candidatos notificados através de ofício registado, ou
por notificação pessoal.

29 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Pe-
reira da Cunha. 10-1-103 577

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 373/2000

Torna-se público que foi o funcionário Armando Manuel
Cochado Silva, arquitecto do quadro de pessoal da Câmara Muni-
cipal de Lagoa (Açores), requisitado para esta autarquia, nos ter-
mos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, com efeitos a partir de 22 de Novembro de 2000 (in-
clusive).

22 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento
Bispo Pinho. 10-1-103 578

Aviso n.º 381/2000

1 � Nos termos do disposto no artigo 14.º, n.º 2, alíneas a) a c),
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, artigos 27.º e 28.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, subsidiariamente apli-
cável por força do artigo 17.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
torna-se público que, por despachos da vereadora do pelouro de
Planeamento e Gestão de 19 de Junho e 4 de Outubro de 2000, no
uso da competência delegada pelo despacho do presidente da Câ-
mara Municipal de 30 de Maio de 2000, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação no Diário da
República do presente aviso, concurso interno geral para provimento
do cargo de chefe da Divisão de Gestão Financeira e Aprovisiona-
mento, do grupo de pessoal dirigente do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.

2 � Área de actuação � o constante do Regulamento Interno dos
Serviços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série,
de 4 de Março de 1997, com as alterações que lhe foram introdu-
zidas e publicadas no Diário da República, 2.ª série, de 22 de Ou-
tubro de 1998 e de 19 de Junho de 2000, bem como no mapa I ane-
xo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, a que alude o
seu artigo 4.º, n.º 2.

3 � Local de trabalho � área do município de Faro.
4 � Vencimento e condições de trabalho � a remuneração é a

fixada nos termos do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
e legislação complementar, sendo as regalias sociais as genericamen-
te vigentes para a função pública.

5 � Requisitos legais de admissão � podem candidatar-se ao
presente concurso os funcionários que até ao termo do prazo fixa-
do para a apresentação das candidaturas reúnam os seguintes requi-
sitos:

5.1 � Requisitos gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5.2 � Requisitos especiais � os constantes do artigo 4.º, n.º 1,
alíneas a) a c), da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

6 � Condições preferenciais � nos termos do n.º 3 do artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, consideram-se condições prefe-
renciais para o desempenho do cargo a comprovada experiência
profissional autárquica na área de actuação para a qual é aberto o
concurso, o exercício de funções dirigentes nesta área e a titulari-
dade da licenciatura em Gestão de Empresas.

7.1 � Composição do júri � de acordo com o sorteio realizado
no dia 21 de Novembro de 2000 nas instalações da Comissão de
Observação e Acompanhamento dos Concursos para Cargos Diri-
gentes, a que se refere a acta n.º 580/2000 daquela Comissão, o júri
é composto pelos seguintes membros:

Presidente � engenheiro Augusto Bessa Pinto de Miranda.
Vogais efectivos:

1.º Dr. Joaquim José Bento Rocha.
2.º Dr.ª Maria Antónia Martins do Nascimento.

Vogais suplentes:

1.º Alexandre Miguel Garrochinho de Brito Figueira.
2.º Bernardino Coelho Paquete.

7.2 � O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas
suas faltas ou impedimentos.

8 � Métodos de selecção a utilizar � serão utilizados os seguin-
tes métodos de selecção:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

8.1 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos, sendo considerados e ponderados os seguin-
tes factores:

a) Habilitação académica de base (HAB);
b) Formação profissional (FP);
c) Experiência profissional (EP);
d) Experiência profissional específica (EPE).

8.2 � Na entrevista profissional de selecção o júri avaliará, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo,
sendo apreciados os seguintes factores:

a) Motivação para a função;
b) Sentido crítico;
c) Expressão e fluência verbais;
d) Capacidade em estabelecer objectivos organizacionais.

9 � Os resultados obtidos na aplicação dos referidos métodos de
selecção são classificados na escala de 0 a 20 valores.

10 � A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará de média aritmética simples ou ponderada das clas-
sificações obtidas nos métodos de selecção, sendo que a entrevista
profissional de selecção não pode ter um índice de ponderação su-
perior ao dos restantes métodos de selecção.

11 � No sistema de classificação é ainda aplicável o disposto
nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifi-
cativa, constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

13 � A publicitação da lista de candidatos admitidos será feita
de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.
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14 � O júri convocará os candidatos admitidos para a entrevis-
ta profissional de selecção através de ofício registado, com aviso
de recepção.

15 � A publicitação da lista de classificação final será feita nos
termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Prazo de validade do concurso � o concurso visa exclu-
sivamente o provimento da vaga referida, caducando com o respec-
tivo preenchimento.

17 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de pa-
pel normalizada, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo
ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo
ser entregue pessoalmente na Secção de Recrutamento da Área  de
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Faro, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Munici-
pal de Faro, Rua do Município, 8000-393 Faro.

17.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do serviço a que pertence, carreira e categoria

actual, tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira e
na função e especificação das tarefas que desempenha;

d) Identificação completa do concurso a que se candidata, bem
como a referência ao número e data do Diário da República
onde se encontra publicado o presente aviso de abertura;

e) Declaração da posse dos requisitos legais de admissão ao
concurso a que se refere o n.º 5 do presente aviso, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho;

f) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, devidamente compro-
vados.

18 � Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22
de Junho, a falta da declaração a que se refere a alínea e) do nú-
mero anterior determina a exclusão do concurso.

19 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão de-
verá ser obrigatoriamente acompanhado, sob pena de exclusão, dos
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, donde cons-
tem, nomeadamente, as funções que tem exercido e os res-
pectivos períodos de exercício, as experiências profissionais
geral e específica, bem como a formação profissional que
possui, juntando fotocópia dos respectivos certificados;

b) Documento comprovativo da posse dos requisitos gerais de
admissão a concurso previstos no n.º 5.1 do presente aviso,
podendo, porém, o candidato declarar no respectivo reque-
rimento de candidatura, em alíneas separadas e sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontra rela-
tivamente a cada um dos requisitos gerais;

c) Certificado, autêntico ou autenticado, das habilitações lite-
rárias;

d) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida
pelo organismo ao qual o candidato pertença, onde conste,
inequivocamente, a natureza do vínculo, a categoria detida,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública e ainda o conteúdo funcional, com a especificação
das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de traba-
lho que ocupa;

e) Fotocópia do bilhete de identidade.

20 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos can-
didatos, para melhor esclarecimento das situações que descreve, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

21 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

22 � Legislação aplicável � Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e
Decretos-Leis n.os 514/99, de 24 de Novembro, 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, e 442/
91, de 15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro.

30 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora do Pelouro de Planeamento e Gestão, Aldemira
Maria Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-103 580

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Aviso n.º 542/2000

Torna-se público que, por meu despacho datado de 30 de No-
vembro, Fernando André de Freitas Mendes, técnico de contabili-
dade e administração de 1.ª classe, foi reclassificado profissional-
mente na categoria de estagiário da carreira de técnico superior, ao
abrigo do disposto na alínea d) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro.

6 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 581

Aviso n.º 543/2000

Torna-se público que, por meu despacho datado de 30 de No-
vembro, Maria da Luz Ribeiro Albuquerque, técnica de turismo de
2.ª classe, foi reclassificada profissionalmente na categoria de esta-
giária da carreira de técnico superior (área de turismo), ao abrigo
do disposto na alínea d) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro.

6 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 582

Aviso n.º 544/2000

Torna-se público que, por meu despacho datado de 29 de No-
vembro, foi concedida licença sem vencimento por um ano ao fun-
cionário Emanuel Gonçalves Gouveia, auxiliar de serviços gerais,
com efeitos a partir de 1 de Dezembro.

6 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 583

Aviso n.º 545/2000

Por meu despacho datado de 30 de Dezembro, foi renovada por
mais um ano a licença sem vencimento concedida em 1 de Dezem-
bro de 1999 ao funcionário Horácio Teixeira Santos, jardineiro.

6 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 584

Aviso n.º 546/2000

Por meu despacho datado de 6 de Dezembro, autorizei a contra-
tação, em regime de contrato administrativo de provimento, de Jorge
Afonso Correia Pinto Pereira Freitas como estagiário da carreira de
engenheiro do território.

7 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 585

Aviso n.º 547/2000

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis contados a partir do dia seguinte à data de publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
geral para provimento de um lugar de engenheiro civil assessor
principal, do grupo de pessoal técnico superior, do quadro desta
Câmara, referência IAG 26/2000.

2 � O concurso é válido apenas para o preenchimento do lugar
posto a concurso.

3 � O local de trabalho situa-se na área do município do Fun-
chal.

4 � Requisitos de admissão � podem concorrer os indivíduos
que satisfaçam os requisitos gerais constantes do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98 e os requisitos especiais legalmente exi-
gidos para o provimento dos lugares a preencher.

5 � Método de selecção � avaliação curricular, onde serão
ponderados os factores previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98.

5.1 � A classificação final resultará da fórmula (CS + HL + EP +
+ FP)/4, em que: CS = classificação de serviço; HL = habilitações
literárias; EP = experiência profissional, e FP = formação profis-
sional.
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5.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam das actas de reuniões do júri
do concurso respectivo, sendo as mesmas facultadas aos candida-
tos sempre que solicitadas.

6 � Formalização das candidaturas � mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue, conjuntamen-
te com os documentos que as devam instruir, no Departamento de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, Largo do Município,
9004-512 Funchal, pessoalmente, ou através de carta registada com
aviso de recepção, dentro do prazo de abertura do concurso.

7 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:
identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número, data
e arquivo de identificação do bilhete de identificação); residência;
estado civil; referência ao concurso e data da publicação do aviso;
situação profissional, com indicação da categoria, escalão, serviço
a que pertence, natureza do vínculo e antiguidade na categoria, na
carreira e na função pública.

8 � Outros documentos que deverão instruir o processo de can-
didatura:

a) Currículo profissional detalhado, podendo referir todas as
circunstâncias que os candidatos reputem susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência, devendo todos os elementos ser
acompanhados dos respectivos documentos comprovati-
vos;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98;

c) Documentos comprovativos da titularidade dos requisitos
especiais legalmente exigidos para o provimento dos luga-
res a preencher;

d) Certificado de habilitações literárias.

9 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados na
alínea b) do n.º 8 desde que os candidatos declarem no requerimen-
to, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada um dos requisitos.

Os funcionários pertencentes a esta Câmara estão dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual e desse facto façam
menção no requerimento.

10 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista clas-
sificativa serão afixadas no Departamento de Recursos Humanos
desta Câmara Municipal.

11 � Composição do júri:

Presidente � Filomena de Fátima Marcos Pita Fernandes, di-
rectora de departamento.

Vogais efectivos:

Hugo Teodoro Brazão Reis, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos, e João Trindade Pereira
Neto, directores de departamento.

Vogais suplentes:

Duarte Jorge Jervis Fernandes e Armando Alberto
Bettencourt Simões Ribeiro, directores de departamento.

7 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 592

Aviso n.º 548/2000

1 � Torna-se público que se encontram abertos, pelo prazo de 10
dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data de publicação do
presente aviso no Diário da República, os seguintes concursos inter-
nos gerais para provimento de lugares de cargos dirigentes:

Referência IGD 14/2000 � um lugar de chefe da Divisão de
Análise de Projectos e Condicionamentos, do Departamen-
to de Urbanismo;

Referência IGD 15/2000 � um lugar de chefe da Divisão
Administrativa de Obras Particulares, do Departamento de
Urbanismo;

Referência IGD 16/2000 � um lugar de chefe da Divisão de
Águas, do Departamento de Água e Saneamento Básico;

Referência IGD 17/2000 � um lugar de director do Museu
Municipal do Funchal (equiparado a chefe de divisão), do
Departamento de Ciência.

2 � Os concursos são válidos apenas para o preenchimento dos
cargos para os quais são abertos e têm o prazo de validade de seis
meses, contado da data da publicitação da lista de classificação
final.

3 � Legislação aplicável aos presentes concursos � Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, e Decretos-Leis n.os 514/99, de 24 de Novem-
bro, 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

4 � Os conteúdos funcionais dos lugares a prover são os cons-
tantes do Regulamento da Organização e Competências dos Servi-
ços da Câmara Municipal do Funchal, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 232, de 8 de Outubro de 1998, e n.º 29, de
4 de Fevereiro de 2000, conjugado com a descrição constante do
mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

5 � O local de trabalho situa-se na área do município do Fun-
chal.

6 � Remunerações, condições de trabalho e regalias sociais �
remuneração base correspondente a 70 % do índice 100 da escala
salarial dos cargos dirigentes, sendo no corrente ano de 444 600$.
As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamen-
te vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administra-
ção local.

7 � Métodos de selecção a utilizar � avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção. A classificação final será a que
resultar da média aritmética simples dos resultados obtidos nos dois
métodos de selecção referidos, valorados segundo uma escala de 0
a 20 valores.

7.1 � Na avaliação curricular serão ponderados os seguintes
factores: habilitações académicas, experiência profissional geral,
experiência profissional específica e formação profissional.

7.2 � A entrevista profissional de selecção destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do
cargo. Na entrevista serão ponderados os seguintes factores: senti-
do crítico, motivação, expressão e fluência verbais e qualidade da
experiência profissional.

7.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifi-
cativa, constam das actas de reuniões dos júris dos respectivos
concursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

8 � Podem candidatar-se os funcionários que satisfaçam os re-
quisitos gerais previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e os requisitos especiais constantes do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

8.1 � Para o concurso referência IGD 16/2000, a área de recru-
tamento é alargada a funcionários pertencentes ao grupo de pessoal
técnico que possuam curso superior que não confira o grau de li-
cenciatura e quatro anos de experiência profissional nas áreas de
actividade dos cargos a exercer.

9 � Formalização das candidaturas � mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue, conjuntamen-
te com os documentos que as devam instruir, no Departamento de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, Largo do Município,
9004-512 Funchal, pessoalmente, ou através de carta registada com
aviso de recepção, dentro do prazo de abertura do concurso.

10 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:
identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número, data
e arquivo de identificação do bilhete de identificação); residência;
estado civil; referência ao concurso e data da publicação do aviso;
situação profissional, com indicação da carreira e categoria e ser-
viço a que pertence.

11 � Outros documentos que deverão instruir o processo de
candidatura:

a) Currículo profissional detalhado, podendo referir todas as
circunstâncias que os candidatos reputem susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência, devendo todos os elementos ser
acompanhados dos respectivos documentos comprovativos;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98;

c) Documentos comprovativos da titularidade dos requisitos
especiais legalmente exigidos para o provimento dos luga-
res a preencher;

d) Certificado de habilitações literárias.

12 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados na
alínea b) do n.º 11 desde que os candidatos declarem no requerimen-
to, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada um dos requisitos.
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Os funcionários pertencentes a esta Câmara estão dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual e desse facto façam
menção no requerimento.

13 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e as listas
classificativas serão afixadas no Departamento de Recursos Huma-
nos desta Câmara Municipal.

14 � Constituição dos júris (de acordo com o sorteio realizado
pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concursos
para Cargos Dirigentes � acta de 16 de Outubro de 2000):

14.1 � Concurso para chefe da Divisão de Análise de Projectos
e Condicionamentos:

Presidente � Ricardo Emanuel Andrade Silva, vereador.
Vogais efectivos:

Rui Emanuel de Sousa Abreu e Armando Bettencourt
Simões Ribeiro, directores de departamento.

Vogais suplentes:

Maria Alexandra Gonçalves Gouveia e José Gualberto
Mendonça Fernandes, chefes de divisão.

14.2 � Concurso para chefe da Divisão Administrativa de Obras
Particulares:

Presidente � Ricardo Emanuel Andrade Silva, vereador.
Vogais efectivos:

José Gualberto Mendonça Fernandes e Herberto Bruno de
Freitas Mendes, chefes de divisão.

Vogais suplentes:

Filomena de Fátima Marcos Pita Fernandes e Armando
Alberto Bettencourt Simões Ribeiro, directores de de-
partamento.

14.3 � Concurso para chefe da Divisão de Águas:

Presidente � José Raimundo Gomes Quintal.
Vogais efectivos:

João Trindade Pereira Neto, director de departamento, e
João José Sales Fernandes Correia, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Carlos Miguel Nóbrega Faria, chefe de divisão, e José
Avelino Nóbrega Silva, director de departamento.

14.4 � Concurso para director do Museu Municipal do Funchal:

Presidente � Manuel José da Conceição Biscoito, director de
departamento.

Vogais efectivos:

João Trindade Pereira Neto e Ilídio Américo da Silva,
directores de departamento.

Vogais suplentes:

João José Sales Fernandes Correia e Ana Maria de Jesus
e Silva Pais, chefes de divisão.

14.5 � Os presidentes do júri serão substituídos, nas suas faltas
e impedimentos, pelos 1.os vogais efectivos.

7 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 591

Aviso n.º 549/2000

Por meus despachos datados de 11 de Dezembro, na sequência
de aprovação nos respectivos concursos internos gerais de acesso,
foram feitas as seguintes nomeações definitivas para lugares do
quadro de pessoal desta Câmara Municipal:

Maria Alexandra Gonçalves Gouveia � para a categoria de
arquitecto assessor principal.

Herberto Bruno de Freitas Mendes � para a categoria de ar-
quitecto principal.

Luís Manuel Xavier Xavier � para a categoria de arquitecto
de 1.ª classe.

Susana Maria Rebelo Andrade de Freitas Figueiredo � para
a categoria de técnico superior principal (jurista).

Rosa Natália Pontes Vieira Marques � para a categoria de téc-
nico superior de 1.ª classe (área de línguas e literaturas mo-
dernas).

João José Nascimento Rodrigues � para a categoria de enge-
nheiro civil de 1.ª classe.

11 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 586

Aviso n.º 550/2000

Por meu despacho datado de 11 de Dezembro, autorizei a con-
tratação, em regime de contrato administrativo de provimento, de
Luís Filipe Olim Rodrigues como estagiário da carreira de técnico
superior (área de geografia).

O contratado deverá iniciar funções no prazo de 20 dias úteis a
contar da publicação deste aviso.

11 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 587

Aviso n.º 551/2000

Por meu despacho datado de 11 de Dezembro, autorizei a con-
tratação, em regime de contrato administrativo de provimento, de
Andreia Micaela Freitas como estagiária da carreira de técnico su-
perior (área de política social).

A contratada deverá iniciar funções no prazo de 20 dias úteis a
contar da publicação deste aviso.

11 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 588

Aviso n.º 552/2000

Por meu despacho datado de 11 de Dezembro, na sequência de
aprovação no concurso externo de ingresso, nomeei provisoriamente
para a categoria de pintor de automóveis Luís Filipe Fernandes
Nunes.

O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso.

11 de Dezembro de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-103 590

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 70.º do Estatuto
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central,
Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro, faz-se público que, por despacho de 21 de Novembro de
2000 da presidente da Câmara Municipal da Guarda, foi aplicada
a pena de aposentação compulsiva ao director do Departamento
Administrativo e Financeiro, Daniel Augusto Esteves, do qual foi
notificado em 23 de Novembro de 2000.

4 de Dezembro de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 5-1-31 361

Aviso

Nomeação

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

Para efeitos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, se torna público que, de acordo com o artigo 39.º
do já referido diploma legal, foi homologada a acta que contém a
lista de classificação final do candidato ao concurso interno geral
de acesso para provimento de um lugar de técnico profissional �
área de animação cultural � técnico auxiliar especialista, grupo de
pessoal técnico-profissional, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 237, de 13 de Outubro de 2000,
encontrando-se a mesma afixada no placard do Departamento de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal.
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O candidato foi notificado nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

De acordo com o n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, o candidato Américo Jorge Monteiro Rodrigues foi
nomeado para ocupar o respectivo lugar e deverá tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

4 de Dezembro de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 5-1-31 362

Aviso

Concurso externo geral de ingresso para provimento de
um técnico de contabilidade e administração de 2.ª clas-
se � nomeação.

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

Para os devidos efeitos torna-se público que, na sequência do
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de téc-
nico de contabilidade e administração de 2.ª classe estagiário, aberto
nos termos do aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 179, de 5 de Agosto de 1998, foi homologada, por deliberação
do júri de 22 de Novembro de 2000, a classificação de 18 valores
atribuída à estagiária Maria Joaquina Antunes Barbeira Afonso.

Mais se torna público que, por meu despacho de 22 de Novem-
bro, procedi à nomeação da candidata estagiária para o lugar de
técnica de contabilidade e administração de 2.ª classe, da carreira
técnica, do grupo de pessoal técnico, devendo esta aceitar a no-
meação no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente
aviso.

(A presente nomeação não está sujeita a fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

5 de Dezembro de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 5-1-31 360

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 238/2000-D

Abertura de concurso externo de ingresso para provi-
mento de três lugares da carreira de fiscal municipal na
categoria de 2.ª classe � estagiários.

1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, faz-se público que, por meu despacho de 17 de Novembro do
ano em curso, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concurso externo de ingresso para provimento de
lugares da carreira de fiscal municipal de 2.ª classe � estagiários,
tendo em vista o preenchimento de três lugares vagos do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Leiria.

2 � O cargo é remunerado pelo índice 166, durante o período
de estágio, do sistema retributivo da função pública, previsto no
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações que
lhe foram introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 404-A/98 e 412-A/
98, de 18 e 30 de Dezembro, respectivamente, e 70-A/2000, de 5
de Maio.

3 � O concurso é válido para os lugares postos a concurso e para
as vagas que ocorrerem no prazo de um ano, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

4 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 238/99, de 25 de Junho, 204/98, de 11 de Julho, 353-A/89, de
16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 248/85, de 15 de Ju-
lho, 247/87, de 17 de Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2000, de 2 de Se-
tembro.

5 � O local de trabalho abrange a área do município de Leiria.
6 � A composição do júri será a seguinte:

Presidente � vereador engenheiro Fernando Brites de Car-
valho.

Vogais efectivos:

Director do Departamento de Obras Particulares, em re-
gime de substituição, engenheiro António Carlos Batista

da Costa, e chefe da Divisão de Fiscalização e Instru-
ção de Processos, engenheiro José Manuel Barrinhas
Ferreira do Quintal.

Vogais suplentes:

Engenheiro civil de 1.ª classe João Carlos Mendes Pinto
e engenheiro civil de 2.ª classe Paulo Alexandre de
Almeida Laginhas.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

6.1 � O júri do concurso é também o júri do estágio.
7 � Descrição de funções � o constante do Despacho n.º 20/94,

do Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110,
de 12 de Maio de 1994.

8 � O provimento no lugar fica dependente da prévia aprova-
ção em estágio a realizar durante um ano, com a classificação não
inferior a Bom (14 valores), e de acordo com o ordenamento na
correspondente lista de classificação final, nos termos do disposto
na alínea f) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28
de Julho.

9 � O estágio tem carácter probatório, com a duração de um ano,
devendo, em princípio, integrar a frequência de cursos de forma-
ção directamente relacionados com as funções a exercer.

9.1 � A frequência do estágio será feita em regime de contrato
além do quadro no caso de indivíduos não vinculados à função
pública e em regime de requisição nos restantes casos, conforme
alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, conjugado com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro.

9.2 � A avaliação e classificação final do estágio traduzir-se-á
na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples
dos seguintes elementos:

a) Relatório de estágio � em que serão considerados como
parâmetros de ponderação obrigatória a estruturação, as
características relevantes do trabalho exercido pelo esta-
giário, a profundidade da análise e a capacidade de sín-
tese;

b) Classificação de serviço referente ao período de estágio, a
qual será atribuída com observância das regras previstas no
Regulamento da Classificação de Serviço na Função Pú-
blica;

c) Avaliação dos cursos de formação que vierem a ter lugar no
decurso do estágio.

10 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários e agentes da função pública.

11 � Requisitos de candidatura � podem candidatar-se ao con-
curso os indivíduos, vinculados ou não à função pública, que sa-
tisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos gerais, fixados no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações académicas e ou profissionais legal-

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

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

11.1 � Constitui habilitação académica legalmente exigida o 12.º
ano de escolaridade.

12 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a avaliação e classificação
dos candidatos far-se-á através de prova escrita de conhecimentos
(PEC) e entrevista profissional de selecção (EPS).

13 � Critérios de classificação:
13.1 � O programa da prova de conhecimentos foi aprovado por

meu despacho de 24 de Novembro do ano em curso.
13.1.1 � Prova escrita de conhecimentos � a prova de conhe-

cimentos será escrita, cotada em 20 valores, terá a duração de duas
horas, com carácter eliminatório quando a classificação nela ob-
tida for inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por ar-
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redondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores, e ver-
sará sobre:

Código do Procedimento Administrativo:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro;
Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Atribuições das autarquias locais e competência dos respecti-
vos órgãos:

Lei n.º 155/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agen-
tes da Administração Pública:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Loteamentos urbanos:

Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro;
Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto;
Decreto Regulamentar n.º 63/91, de 29 de Novembro;

Regime Jurídico do Licenciamento Municipal de Obras Parti-
culares:

Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15
de Outubro;

Decreto-Lei n.º 92/95, de 9 de Maio;

Regulamentos municipais:

Regulamento Municipal da Publicidade, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 200, apêndice n.º 126,
de 30 de Agosto de 2000;

Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Higiene e
Salubridade, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 236, apêndice n.º 129, de 13 de Outubro de
1998;

Regulamento Municipal de Obras Particulares, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 10 de Fe-
vereiro de 1997.

13.2 � Entrevista profissional de selecção � será conduzida de
modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para
o exercício do cargo de fiscal municipal, mediante a ponderação de
parâmetros prefixados:

EPS =
 a + b + c + d + e + f

6

em que:

a = conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
b = capacidade de comunicação;
c = capacidade de inovação;
d = sentido de responsabilidade;
e = segurança demonstrada em relação ao desempenho do cargo

a prover;
f = motivação demonstrada em relação ao desempenho do cargo

a prover.

Cada um dos parâmetros será valorado de acordo com a seguinte
tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � de 16 a 19 valores;
Favorável � de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 11 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

13.3 � Classificação final � será adoptada a seguinte fórmula
de classificação final dos candidatos:

CF =
 PEC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13.3.1 � Em caso de igualdade de classificação, serão observa-
dos os critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13.3.2 � Se ainda assim subsistir empate, o júri adoptará, ao
abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, como critério de desempate, a nota final do 12.º ano de escola-
ridade.

13.3.3 � Os critérios de classificação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifi-
cativa, constam da acta da reunião do júri do concurso realizada em
27 de Novembro de 2000, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

14 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, feito no modelo tipo existente nesta Câmara Municipal, ou
em folhas de papel branco ou de cores pálidas, formato A4, ou em
papel contínuo, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 135/
99, de 22 de Abril, dirigido à presidente da Câmara Municipal de
Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria. O requerimento, bem
como os documentos que o devam acompanhar, poderá ser entre-
gue pessoalmente na Repartição Administrativa da mesma Câmara
Municipal, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expe-
dido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso, no
qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número
e data e serviço emissor do bilhete de identidade, número
de contribuinte fiscal, situação militar, profissão, residência,
código postal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

14.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações académicas;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte.

14.2 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acom-
panhados da documentação que comprove os requisitos gerais exi-
gidos no n.º 11 deste aviso, podendo ser substituídos por declara-
ção no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, da situação precisa em que o candidato se encon-
tra relativamente a cada um dos requisitos.

14.3 � A falta de documentos que devem acompanhar o reque-
rimento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candida-
to, em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresenta-
ção da documentação comprovativa das suas declarações.

15.1 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
16 � A relação de candidatos admitidos e excluídos e a lista de

classificação final poderão ser consultadas na Divisão de Recursos
Humanos, publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou serem
os candidatos notificados no âmbito do exercício do direito de par-
ticipação dos interessados, conforme as situações previstas nos ar-
tigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

28 de Novembro de 2000. � A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 10-1-103 595

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de
2000/10/11 da Sr.ª Vereadora da Área de Gestão de Recursos Hu-
manos, proferida no uso da competência subdelegada pelo despa-
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cho n.º 151/P/99, foi deferida a licença sem vencimento de longa
duração, ao abrigo do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31
de Março, do Engenheiro Civil de 1.ª classe, Eduardo Maria Ma-
chado Abranches de Soveral, devendo ser desligado a partir de 16
de Outubro de 2000.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 10-1-103 569

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de
2000/10/25 da Sr.ª Directora de Departamento de Gestão de Recur-
sos Humanos, proferida no uso da competência subdelegada pelo
despacho n.º 53-A/P/2000, foi deferida a exoneração do Carpintei-
ro de Limpos, José António Condessa Negrão Carvalho, a partir de
9 de Novembro de 2000.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 10-1-103 570

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de
2000/10/24 da Sr.ª Vereadora da Área de Gestão de Recursos Hu-
manos, proferida no uso da competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 151/P/99, foi deferida a licença sem vencimento de longa
duração, ao abrigo do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31
de Março, do Técnico Profissional Desenhador de Arqueologia de
2.ª classe, Carlos Jorge Lemos Fernandes da Silva, devendo ser
desligado a partir de 23 de Outubro de 2000.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 10-1-103 571

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de
2000/10/03 da Sr.ª Vereadora da Área de Gestão de Recursos Hu-
manos, proferida no uso da competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 151/P/99, foi deferida a licença sem vencimento de longa
duração, ao abrigo do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31
de Março, do Engenheiro Técnico Civil Especialista, Jorge Manu-
el de Sousa Vieira Repolho, devendo ser desligado a partir de 24
de Setembro de 2000.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 10-1-103 572

Aviso

Reclassificações profissionais

Por despacho de 11 de Dezembro de 2000, da Senhora Verea-
dora da Área de Gestão de Recursos Humanos (Delegação
de 29 de Janeiro de 1998, Boletim Municipal, n.º 206, de 29
de Janeiro de 1998):

António Eduardo de Ceia Marques, desenhador de 1.ª classe, Car-
los Manuel da Silva Gabriel, técnico profissional de organização
e métodos de 2.ª classe, Carmen Dolores Cabrita Rodrigues, téc-
nica de contabilidade e administração de 2.ª classe, Daniel João
da Costa Alves, fiscal municipal (obras) de 2.ª classe, e José Luís
Guerreiro Delgado, técnico de contabilidade e administração prin-
cipal � reclassificados profissionalmente, nos termos do ar-
tigo 15.º do Dec.-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Se-
tembro, para a categoria de técnico superior (economia, finanças
e gestão) de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior, do
Quadro de Pessoal deste Município.

António Joaquim Plancha Romão, fiscal municipal (abastecimen-
tos) principal, e José Carlos dos Reis Coelho, assistente adminis-
trativo � reclassificados profissionalmente, nos termos do ar-
tigo 15.º do Dec.-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Se-
tembro, para a categoria de técnico superior (jurista) de 2.ª clas-
se, do grupo de pessoal técnico superior, do Quadro de Pessoal
deste Município.

Dina Maria Neves Martins, técnica profissional (animação cultural)
de 2.ª classe � reclassificada profissionalmente, nos termos do
artigo 15.º do Dec.-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicá-
vel à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de
Setembro, para a categoria de técnica superior (antropologia) de
2.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior, do Quadro de
Pessoal deste Município.

João Alberto Meireles Neto, desenhador de 1.ª classe � reclassifi-
cado profissionalmente, nos termos do artigo 15.º do Dec.-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração Lo-
cal pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro, para a cate-
goria de arquitecto de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico
superior, do Quadro de Pessoal deste Município.

Cristina Maria Valente Raposo Claro, operadora de sistema de 2.ª
classe � reclassificada profissionalmente, nos termos do ar-
tigo 15.º do Dec.-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Se-
tembro, para a categoria de programador de 2.ª classe, do grupo
de pessoal informática, do Quadro de Pessoal deste Município.

Sílvia Alexandra Ferreira da Cruz Costa Pereira da Costa, técnica
profissional (analista) de 1.ª classe � reclassificada profissional-
mente, nos termos do artigo 15.º do Dec.-Lei n.º 497/99, de 19
de Novembro, aplicável à Administração Local pelo Dec.-Lei
n.º 218/2000, de 18 de Setembro, para a categoria de engenheira
(química) de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior, do
Quadro de Pessoal deste Município.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 03-1-31 941

Aviso

CONCURSO EXTERNO, DE INGRESSO, PARA TÉCNICO
SUPERIOR DE 2.ª CLASSE (ÁREA DE PROTECÇÃO CIVIL)

1 � Nos termos do n.º 1 do art.º 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, e no uso da competência que me foi subdelegada em maté-
ria de Gestão de Recursos Humanos, pelo Despacho n.º 151/P/99,
publicado no Boletim Municipal, n.º 297, Suplemento, de 1999-10-
-28, faço público que, pelo prazo de 20 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, se encontra
aberto concurso externo, de ingresso, para a categoria de técnico
superior de 2.ª classe, do grupo de pessoal Técnico Superior, com
vista ao preenchimento de 5 lugares vagos, do Quadro de Pessoal
do Município de Lisboa, publicado no Apêndice n.º 51/2000, II
Série, do Diário da República n.º 80, Suplemento, de 2000-04-04.

1.1 � O ingresso nesta carreira, fica condicionado à aprovação,
em estágio, com carácter probatório, com classificação não inferior
a Bom (14) valores, previsto pela alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à Admi-
nistração Local com as adaptações constantes do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro e regulado pelo artigo 5.º do De-
creto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

1.2 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move efectivamente uma política de igualdade de oportunidade 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.

2 � Conteúdo funcional:

Concepção e definição de conteúdos temáticos dos programas
de formação sobre medidas de autoprotecção;

Concepção e definição do conteúdo temático do material audio-
-visual de suporte às campanhas de divulgação no âmbito da
segurança;

Realização de acções de informação, sensibilização e forma-
ção na área de Protecção Civil dirigido às populações;

Participação na elaboração de Planos de Emergência Externos;
Apoio técnico à elaboração de Planos de Emergência Internos;
Participação nas acções de gestão de Emergência na área da

Protecção Civil.

3 � Área funcional � Protecção Civil.
4 � Prazo de validade �  concurso é válido pelo período de seis

meses, a contar da data da publicação da respectiva Lista de Clas-
sificação Final.

5 � Local, condições de trabalho e vencimento:
5.1 � O local de trabalho situa-se na circunscrição do Municí-

pio de Lisboa.
5.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as ge-

nericamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da
Administração Local.

5.3 � O vencimento corresponderá ao escalão da categoria de
estagiário, durante o período probatório. Os estagiários aprovados
com classificação igual ou superior a Bom (14 valores), que venham
a ser providos, a título definitivo, na categoria de ingresso, 2.ª classe
da referida carreira, vencerão pelo escalão 1 desta categoria, de
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acordo com o Mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

6 � Requisitos de admissão:
6.1 � Requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

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

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

ao exercício das funções e ter cumprido as leis da vacina-
ção obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais:

Possuir Licenciatura;
Ter disponibilidade permanente para qualquer situação de

emergência que venha a ocorrer.

7 � Métodos de selecção.
7.1 � Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) de natureza

teórica e escrita, com carácter eliminatório, com duração de 30
minutos, em que será avaliado o nível de conhecimentos académi-
cos e profissionais dos candidatos sobre matérias relacionadas com
o sistema de protecção civil, sendo a classificação expressa na es-
cala de 0 a 20 valores.

Legislação para estudo:

Lei de Bases da Protecção Civil, Lei n.º 113/91, de 29 de
Agosto;

Lei Orgânica do Serviço Nacional de Protecção Civil, Decre-
to-Lei n.º 203/93, de 3 de Junho;

Regulamento dos Centros Operacionais de Emergência de Pro-
tecção Civil a nível nacional, regional, distrital e municipal,
Decreto-Lei n.º 222/93, de 18 de Junho;

Serviços e Instituições de Investigação Técnica e Científica que
cooperam com o Sistema Nacional de Protecção Civil, De-
creto Regulamentar n.º 20/93 de 13 de Julho;

Regulamento sobre a composição e funcionamento da Comis-
são Nacional de Protecção Civil, Decreto Regulamentar
n.º 23/93, de 19 de Julho;

Competência para coordenar a protecção civil a nível munici-
pal, Lei 169/99, de 18 de Setembro.

7.2 � Avaliação curricular (AC), com carácter eliminatório, em
que serão considerados os seguintes factores em função das exigên-
cias correspondentes ao conteúdo funcional do lugar posto a con-
curso, com base na análise do respectivo currículo profissional:

7.2.1 � Habilitação Académica de Base (HAB), onde se ponde-
rará a média final da licenciatura;

7.2.2 � Formação profissional (FP) � entender-se-á como for-
mação profissional o conjunto de acções de formação directamente
relacionadas com a área funcional dos lugares a prover, partindo-
-se de uma base de 10 valores e com limite máximo de 20 valores
a seguinte pontuação, em função da natureza e da duração das ac-
ções de formação:

Sem acções de formação ou acções não documentadas � 10
Valores;

Até 15 horas � 12 Valores;
Até 30 horas � 13 valores;
Até 60 horas � 14 Valores;
Até 100 horas � 16 Valores;
Superior a 100 horas � 20 Valores.

A duração e a natureza das acções de formação deverão ser de-
vidamente comprovadas.

7.2.3 � Experiência Profissional (EP) � entender-se-á como
experiência profissional o tempo e as características de trabalho que
os candidatos tenham desenvolvido, dentro da área directamente
relacionada com a protecção civil, em momento anterior ou poste-
rior à obtenção da HAB, numa escala de ponderação de 0 a 20 va-
lores do modo seguinte:

Quanto à duração:

Sem experiência profissional � 0 Valores;
Experiência até 2 anos � 12 Valores;

Experiência até 3 anos � 14 Valores;
Experiência superior a 3 anos � 16 Valores

Quando à Natureza:

Aos candidatos que, na área da protecção civil, tenham:

Monitoragem acções de formação acresce � 2 Va-
lores;

Participação na concepção, dinamização e execução
de projectos de protecção civil acresce � 2 Va-
lores.

7.3 � Entrevista Profissional de Selecção (EPS), com duração de
15 minutos, com vista a avaliar de forma objectiva e sistemática,
numa relação interpessoal, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos.

8 � Classificação Final � A Classificação Final (CF) e o cor-
respondente ordenamento dos candidatos derivará da fórmula se-
guinte, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores.

CF =
 AC (HAB + FP + 2EP) + PCE + 2EPS

7

em que:

CF = Classificação final;
HAB = Habilitação académica de base;
FP = Formação Profissional;
EP = Experiência Profissional;
PCE = Prova de Conhecimentos Específicos;
EPS = Entrevista Profissional de Selecção.

8.1 � Os critérios de apreciação e de ponderação da avaliação
curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do
Júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sem-
pre que solicitadas.

8.2 � Em caso de igualdade de classificação, será aplicado o
constante do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Regime de estágio:
9.1 � O estágio obedece às seguintes regras:

a) A admissão a estágio faz-se de acordo com as normas esta-
belecidas para os concursos de ingresso, definidas pelos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 265/88, de 28
de Julho;

b) O estágio tem carácter probatório e deverá, em princípio,
integrar a frequência de cursos de formação directamente
relacionados com as funções a exercer;

c) O número de estagiários não pode ultrapassar em mais de
30% o número de lugares vagos existentes na categoria de
ingresso da respectiva carreira;

d) A frequência do estágio será feita mediante a celebração de
contrato administrativo de provimento, salvo se o candida-
to já possuir nomeação definitiva, caso em que será no-
meado em comissão de serviço extraordinária;

e) O estágio tem a duração mínima de um ano, findo o qual
os estagiários serão ordenados em função da classificação
obtida;

f) Os estagiários aprovados com classificação não inferior a
Bom (14 valores) serão providos a título definitivo, de
acordo com o ordenamento referido na alínea anterior;

g) O tempo de serviço legalmente considerado como estágio,
para ingresso na carreira técnica superior, conta para efei-
tos de progressão e promoção na categoria de ingresso da
respectiva carreira, desde que o funcionário ou agente, nela
obtenha nomeação definitiva, nos termos do Decreto-Lei
n.º 159/95, de 6 de Julho;

h) A não admissão, quer dos estagiários não aprovados, quer
dos aprovados que excedam o número de vagas, implica o
regresso ao lugar de origem ou a imediata rescisão do con-
trato, sem direito a qualquer indemnização, consoante se
trate de indivíduos vinculados ou não à função pública;

i) O disposto na alínea anterior não prejudica a possibilidade
de nomeação do estagiário aprovado, desde que a mesma se
efective dentro do prazo de validade do concurso para ad-
missão a estágio.

9.2 � A avaliação e classificação final dos estagiários, respei-
tará os seguintes princípios gerais:

a) A avaliação e classificação final competem ao júri do con-
curso, que será, simultaneamente, o júri do estágio;
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b) A avaliação e classificação final terão em atenção o relató-
rio de estágio, a apresentar por cada estagiário, a classifi-
cação de serviço obtida durante o período de estágio e, sem-
pre que possível, os resultados da formação profissional;

c) A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 va-
lores.

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento elaborado em folhas normalizadas, brancas ou de co-
res pálidas, de formato A4, ou papel contínuo, dirigido ao Presi-
dente da Câmara Municipal de Lisboa e entregue pessoalmente no
Departamento de Gestão de Recursos Humanos, à Rua Castilho,
n.º 213, 1070-051 Lisboa � ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para a morada indicada, no prazo fixado.

10.2 � O requerimento de admissão, a apresentar nos moldes e
com o teor do anexo n.º 1 ao presente aviso, deverá ser acompa-
nhado dos documentos seguintes:

a) Curriculum Vitae detalhado, do qual deve constar a identi-
ficação pessoal, habilitações literárias e profissionais, forma-
ção profissional e experiência profissional, com indicação
das funções com maior interesse para o lugar a que se can-
didata e quaisquer outros elementos que o candidato enten-
da dever apresentar, por considerar relevantes para a apre-
ciação do seu mérito;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso, referidos nas alíneas a), b), d), e)
e f) do 6.1 do presente aviso (fotocópia do bilhete de iden-
tidade, documento comprovativo do cumprimento dos deve-
res militares ou do serviço cívico, quando obrigatório, cer-
tificado do registo criminal e atestado comprovativo dos
requisitos de robustez e aptidão física, passado por médico
no exercício da sua profissão;

c) Documentos comprovativos do requisito habilitacional re-
ferido no ponto 6.2 do presente aviso (original ou fotocó-
pia).

10.2.1 � É dispensada a apresentação dos documentos indica-
dos na alínea b) do ponto 10.2, desde que os candidatos declarem,
no requerimento, sob compromisso de honra e por alíneas separa-
das, a situação precisa em que se encontram, relativamente a cada
um dos requisitos gerais de admissão.

10.2.2 � Os candidatos deverão juntar os documentos compro-
vativos das declarações prestadas no Curriculum Vitae, sob pena de
estas não serem consideradas. Os funcionários e agentes ao servi-
ço da Câmara Municipal de Lisboa, estão dispensados da junção
dos referidos documentos, desde que os mesmos se encontrem ar-
quivados no respectivo processo individual, no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, devendo fazer essa menção, relati-
vamente a cada caso, no Curriculum Vitae.

10.3 � As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos
da lei.

11 � A Lista de Candidatos Admitidos, será afixada no Depar-
tamento de Gestão de Recursos Humanos nos termos do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho e a notifica-
ção dos candidatos excluídos será realizada de acordo com o dis-
posto no artigo 34.º do mesmo diploma. A publicitação da Lista de
classificação final processar-se-á nos termos do artigo 40.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 � Composição do júri:
12.1 � O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Directora de Departamento, Dr.ª MARIA DE AL-
MEIDA FIGUEIRINHAS.

Vogais efectivos:

Chefe de Divisão, Dr.ª ANA MARIA BRÁS OLIVEIRA
TITO DE LENCASTRE e Técnico Superior (Químico)
Assessor, Dr. CARLOS ANTÓNIO SERZEDELLO
BOTELHO PALHARES.

Vogais suplentes:

Técnica Superior (Serviço Social) Assessora Principal,
Dr.ª MARIA DAS NEVES BARCELOS COSTA e
Técnica Superior (Serviço Social) de 1.ª classe,
Dr.ª MARIA DO CARMO SOUSA AREZ.

12.2 � A 1.ª vogal efectiva substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.

13 � Quaisquer esclarecimentos relativos ao presente concurso
serão prestados durante o horário de expediente, no Departamento
de Gestão de Recursos Humanos, à Rua Castilho, n.º 213, 1070-
-051 Lisboa, ou pelo telefone 213710800.

ANEXO N.º 1

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa:

(Nome) ...
(estado civil ..., profissão ..., Portador do Bilhete de Identidade

n.º ..., emitido em .../.../... pela Direcção dos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa (ou Delegação dos Serviços de Identificação
Civil de ...1 ou ainda, Conservatória do registo Civil ... 2), Contri-
buinte fiscal n.º  ..., residente em ... (indicar Rua, n.º de polícia, an-
dar, localidade e código postal), com o telefone n.º ..., requer a V.
Ex.ª se digne admiti-lo(a) ao concurso externo, de ingresso, para
Técnico Superior de 2.ª classe, do grupo de pessoal Técnico Supe-
rior, a que se refere o Aviso publicado no Diário da República
n.º ..., III Série, de .../.../..., declarando por sua honra, em relação
às alíneas a), b), d), e) e f) do ponto 6.1 do Aviso de Abertura do
concurso:

a) Ter nacionalidade ...;
b) Ter ... anos de idade;
d) Ter cumprido (referir a situação relativa a cada caso: deve-

res militares 3, serviço militar ou serviço cívico, obrigatóri-
os)4, ou não estar abrangida pela obrigatoriedade do cum-
primento dos deveres militares (tratando-se de concorrente
do sexo feminino);

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-
terdito para o exercício das funções a que se candidata5;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício das funções e ter cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

Pede deferimento.
Lisboa, ... de ... de 2000.
(Assinatura do requerente.)

Anexa os documentos seguintes:
1) ...
2) ...
3) ...
4) ...

1 Porto ou Coimbra.
2 Outras localidades.
3 Quando se trate de recenseado (nos termos da Lei do Recense-

amento Militar).
4 Consoante e quando seja o caso.
5 Quando seja o caso.

14 de Dezembro de 2000. � A Vereadora, Margarida Maga-
lhães. 03-1-31 942

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 9 de Novembro de 2000, foi deferido o pedido de resci-
são de contrato administrativo de provimento na categoria de auxi-
liar de acção educativa, com efeitos a partir de 2 de Novembro de
2000, celebrado com Ângela Mendes Correia Maricato.

20 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 597

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 13 de Novembro de 2000, foi deferido o pedido
de rescisão de contrato administrativo de provimento na catego-
ria de auxiliar de acção educativa, com efeitos a partir de 2 de
Novembro de 2000, celebrado com Ana Paula Marques Faria
Correia.

20 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 598
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Aviso

Para os devidos se torna público que, por meu despacho datado
de 14 de Novembro de 2000, foi deferido o pedido de rescisão de
contrato a prazo renovável na categoria de auxiliar administrativo,
com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2000, celebrado com José
Pereira Duarte.

20 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 599

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 6 de Novembro de 2000, foi
nomeada, em regime de comissão de serviço, na sequência da apro-
vação em concurso interno geral para provimento do cargo de che-
fe da Divisão de Acção Social do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé, aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 114, de 17 de Maio de 2000, a licenciada
Maria de Fátima Pereira de Carvalho Martins no cargo de chefe da
Divisão de Acção Social, nos termos e ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, por urgente conveniência de serviço, em conformidade com o
estipulado no n.º 7 do artigo 18.º da citada Lei n.º 49/99, produzin-
do efeitos a partir de 6 de Novembro de 2000.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 600

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 14 de Novembro de 2000,
foi determinada a prorrogação, por novo período de seis meses,
do regime de substituição no cargo de directora do Projecto
ITAR da engenheira do ambiente Paula Maria Lúcio Mendes,
com efeitos a partir de 16 de Novembro de 2000, nos termos e
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, e artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 601

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 11 de Novembro de 2000,
foi deferido o pedido de regresso antecipado ao serviço, a partir de
14 de Novembro de 2000, da assistente administrativa do quadro
de pessoal desta Câmara Municipal Telma Luísa Mendes Guerrei-
ro, ao abrigo do n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, que se encontrava na situação de licença sem venci-
mento por um ano desde 12 de Julho de 2000.

20 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 602

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 14 de Novembro de 2000,
foi determinada a prorrogação, por novo período de seis meses, do
regime de substituição do arquitecto paisagista Carlos Jorge Men-
des André no cargo de chefe da Divisão de Ambiente e Espaços
Verdes, com efeitos a partir de 16 de Novembro de 2000, nos ter-
mos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, e artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24
de Novembro.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 604

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 10 de Novembro de 2000, foi deferido o pedido de res-
cisão de contrato administrativo de provimento na categoria de
auxiliar de acção educativa, com efeitos a partir de 9 de Outubro
de 2000, celebrado com Maria Inês Ribeiro Borges Vale.

20 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 606

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que em 30 de Outubro
de 2000 foram celebrados contratos administrativos de provimento,
com produção de efeitos a partir de 1 de Outubro de 2000, na ca-
tegoria de auxiliar de acção educativa, ao abrigo das disposições
constantes no n.º 2 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 234-A/2000, de 25 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 515/99, de
24 de Novembro, com:

Ana Paula Marques Faria Correia.
Anália Costa Gonçalves.
Ângela Mendes Correia Maricato.
Carla Maria Mendes Gonçalves.
Célia Maria Viegas Henrique.
Maria da Graça Guerreiro Ramos Gonçalves.
Maria de Fátima Santiago Caeiro Xavier.
Maria de Jesus Maria João Contreiras.
Maria do Céu Marques Gonçalves.
Maria Elizabete Veríssimo Martins.
Maria Eugénia Reis Rodrigues.
Maria Inês Ribeiro Borges Vale.
Maria Rogélia Viegas Amado Cutrine.
Sílvia Maria Reis Narciso Martins.

(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 603

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 17 de Novembro de 2000, foi autorizada a transferência,
ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, da cantoneira de limpeza do quadro de pessoal desta
autarquia Ana Maria das Dores da Encarnação Silva, que se encon-
trava na situação de licença sem vencimento por um ano desde 1
de Outubro de 2000, para exercer funções na Câmara Municipal de
Lisboa, com a mesma categoria, a partir de 1 de Dezembro de 2000.

21 de Novembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 605

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da ve-
readora dos Serviços Administrativos desta Câmara Municipal datado
de 13 de Novembro de 2000, foi autorizada a transferência, ao abrigo
do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, da técnica superior de 1.ª classe da carreira de engenheiro do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Portimão Maria Filomena
Martins Raposo para exercer funções nesta autarquia, com a mesma
categoria, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2001.

A referida funcionária deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias
úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República.

7 de Dezembro de 2000. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-103 596

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 24 de Outubro de 2000, foi nomeado para o lugar de
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calceteiro, vago neste quadro de pessoal, Paulo Jorge Graúdo Par-
reira, único candidato ao concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de calceteiro, aberto por aviso inserido no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 143, de 26 de Junho de 2000.

A nomeação em causa foi por urgente conveniência de serviço e
tem início no dia 15 de Novembro de 2000.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.)

15 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João José
de Almeida. 10-1-103 609

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
meu despacho datado de 27 de Outubro de 2000, foi celebrado, nos
termos do disposto no artigo 7.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, e da alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, contrato de tarefa com Maria João
Afonso Brás da Silva.

O contrato teve início no dia 1 de Novembro de 2000.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João José
de Almeida. 10-1-103 610

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 26 de Outubro de 2000, foi nomeada para o lugar de
auxiliar de serviços gerais, vago neste quadro de pessoal, Cecília
Maria Fernandes Caetano Carregosa, candidata classificada em 46.º
lugar no concurso externo de ingresso para provimento de um lu-
gar de auxiliar de serviços gerais, aberto por aviso inserido no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 186, de 13 de Agosto de 1997.

Deve a mesma tomar posse do referido lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.)

15 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João José
de Almeida. 10-1-103 611

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 21 de Novembro de 2000, foram nomeados para os lu-
gares de jardineiro principal os candidatos classificados do 1.º ao
7.º lugares, Ivone Maria Oliveira Camacho, Domingos Máximo
Silva Santos, António Abranches Lopes, Bartolomeu António
Bentes, Emílio António Silva, Helena Guerreiro Kristinas Silva
e António Rui Faria Oliveira, candidatos ao concurso interno de
acesso limitado para provimento de sete lugares de jardineiro
principal, aberto por aviso afixado nos serviços em 17 de Julho
de 2000.

Devem os mesmos aceitar os referidos lugares no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.)

21 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João José
de Almeida. 10-1-103 607

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 22 de Novembro de 2000, foram nomeados para os lu-
gares de técnico profissional de biblioteca e documentação princi-
pal os candidatos classificados do 1.º ao 6.º lugares, Ana Maria
Carreto Pôla Pratas, Maria de Lurdes Gonçalves da Silva, Anabela
da Silva Regula Tomás, Maria José Gonçalves de Almeida, Maria
Angélica Grilo Marcos e Anália Maria Esperança Romão Leal
Soares, candidatos ao concurso interno de acesso limitado para
provimento de seis lugares de técnico profissional de biblioteca e
documentação principal, aberto por aviso afixado nos serviços em
18 de Agosto de 2000.

Devem os mesmos aceitar os referidos lugares no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.)

22 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João José
de Almeida. 10-1-103 608

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 26 de Outubro de 2000, foi nomeada para o lugar de
auxiliar de serviços gerais, vago neste quadro de pessoal, Maria
Judite das Neves Moreira Brito, candidata classificada em 43.º lu-
gar no concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de auxiliar de serviços gerais, aberto por aviso inserido no Diário
da República, 3.ª série, n.º 186, de 13 de Agosto de 1997.

A nomeação em causa é por urgente conveniência de serviço e
teve início em 22 de Novembro de 2000.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.)

22 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João José
de Almeida. 10-1-103 612

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Pedido de exoneração

Para os devidos efeitos se torna público que foi deferido o pedido
de exoneração de funções apresentado pelo cantoneiro de limpeza
Pedro Miguel da Costa, funcionário da Divisão de Serviços Urbanos
e Ambiente/Sector de Higiene Urbana desta Câmara Municipal.

Pediu exoneração de funções a partir de 24 de Agosto do cor-
rente ano.

4 de Dezembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Gestão de
Recursos Humanos, Miguel José Tavares Cardoso. 10-1-103 613

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Aviso

Contrato administrativo de provimento, nos termos
do Decreto-Lei n.º 234-A/2000, de 25 de Setembro

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara datado de 23 de Outubro de 2000, foram
contratadas, em regime de contrato administrativo de provimento,
para a categoria de auxiliar de acção educativa, por aplicação do
n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 234-A/2000, de 25 de Setem-
bro, Helena Maria Miranda Simões Abade Rodrigues e Sofia Isa-
bel Mendes de Almeida, com efeitos reportados ao dia 1 de Outu-
bro do corrente ano.

Os processos estão isentos de visto do Tribunal de Contas, nos
termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

4 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Afonso
Sequeira Abrantes. 5-1-31 359

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 20 de Outubro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para
três lugares de cantoneiro da carreira de operário semiqualificado.

O concurso é válido para as vagas referidas e para as que ocor-
rerem no prazo de um ano a contar da data de publicação ou afi-
xação da lista de classificação final.

Remunerações e condições de trabalho � escalão 1, índice 127,
com a remuneração de 74 200$, sendo as condições de trabalho e
regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

O conteúdo funcional dos lugares a prover será o definido no
Despacho n.º 1/99, do SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.
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O local de trabalho será na área do município de Salvaterra de
Magos.

Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Ju-
lho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de 7
de Dezembro, e 353-A/89, de 16 de Outubro, com as respectivas
alterações.

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimen-
to, dirigido à presidente da Câmara Municipal, devidamente assi-
nado, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá
ser entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal, ou remetido
pelo correio, com aviso de recepção, para Praça da República, 2120-
-072 Salvaterra de Magos.

Do requerimento deve constar o nome, estado civil, filiação, na-
turalidade, data de nascimento e residência, com indicação de mo-
rada e telefone, e ainda as habilitações literárias, experiência e si-
tuação profissional, referência ao concurso a que se candidata com
indicação do aviso do Diário da República.

Os requisitos gerais de admissão são os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designada-
mente:

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 legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido o serviço militar ou serviço cívico, quando

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

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

exercício de funções e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatórias.

São ainda requisitos gerais os constantes no artigo 12.º do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, es-
colaridade obrigatória de harmonia com respectiva idade: 4.ª classe,
para os nascidos antes de 1967, 2.º ciclo básico ou equivalente, para
os nascidos após Janeiro de 1967, e o 9.º ano ou equivalente, para
os nascidos após 1 de Janeiro de 1976, e comprovada formação ou
experiência profissional adequada ao exercício da respectiva pro-
fissão de duração não inferior a um ano.

Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser obriga-
toriamente acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação: certificado de habilitações literárias, comprovativos dos
requisitos gerais a que se refere o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, salvo se os candidatos declararem no seu re-
querimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram relativamente às alíneas a),
b), d), e) e f), e fotocópia do bilhete de identidade. As falsas de-
clarações serão punidas nos termos da lei geral.

Os métodos de selecção a utilizar serão uma prova prática de
conhecimentos específicos, com carácter eliminatório, e uma entre-
vista profissional de selecção:

1.ª fase � prova prática de conhecimentos específicos, que
abordará a conservação de pavimento e limpeza de valetas,
tendo em vista a avaliação dos seguintes parâmetros:

a) Domínio de técnicas, ferramentas e materiais;
b) Rapidez de execução;
c) Qualidade da tarefa executada.

2.ª fase � entrevista profissional de selecção, que terá os se-
guintes factores de apreciação: nível e conteúdo de comu-
nicação, motivação, atitude profissional, interesse e dinamis-
mo, apetência para o exercício da função e sentido de
responsabilidade.

Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profissio-
nal de selecção, bem como o sistema de classificação final, inclu-
indo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta de reuni-
ões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos concorrentes
sempre que solicitada.

Afixação e publicitação das listas de candidatos e de classifica-
ção final � serão afixadas e publicitadas nos prazos e termos es-
tabelecidos nos artigos 34.º, 35.º, 36.º, 37.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem classifica-
ção final inferior a 9,5 valores.

O júri do concurso será constituído pelos seguintes membros:

Presidente � João António Abrantes da Silva, vereador, subs-
tituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal efec-
tivo.

Vogais efectivos:

Manuel Monteiro, encarregado geral.
António Luís Vasco Figueiredo, fiscal municipal.

Vogais suplentes:

Hélder Manuel Ramalho Sousa Esménio, chefe da DOMSU.
Fortunato Apolinário Ferreira, encarregado.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

6 de Dezembro de 2000. � A Presidente da Câmara, Ana Cris-
tina Ribeiro. 10-1-103 614

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário da carreira técnica superior de economia

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, torna-se público que, por despacho de 29 de Novembro de
2000 do vereador do pelouro de administração e finanças, no uso
da competência delegada, foi nomeada para o lugar de estagiário da
carreira técnica superior de economia Sónia Marisa Lopes Azeve-
do, candidata classificada em 1.º lugar no concurso em epígrafe,
conforme consta da lista de classificação final, a qual foi notifica-
da aos candidatos em 7 de Novembro de 2000.

A candidata nomeada deverá iniciar funções no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Não sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas, com base no
disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do ar-
tigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

4 de Dezembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Admi-
nistração e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva. 5-1-31 358

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 80/DGRH/RRH/SGC/00

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
profissional de comunicação de 2.ª classe, do grupo de
pessoal técnico profissional.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho
n.º 413/DGRH/RRH/SR/2000, do vereador do pelouro de recursos
humanos, proferido no uso da competência delegada, datado de 10
de Novembro de 2000, foi nomeada a 1.ª classificada para o lugar
vago e posto a concurso:

Helena da Conceição Gamito Alves Ferreira Soares.

Através dos despachos n.os 414 e 415/DGRH/RRH/SR/00, da
mesma data, foram nomeadas as 2.ª e 3.ª classificadas para os lu-
gares que entretanto vagaram por motivo de criação de lugares:

Gabriela Maria Caiadas Morais.
Ana Alexandra Santa Bárbara Ramos.

Estas candidaturas devem aceitar os lugares no prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
(O processo não carece de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Dezembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Recur-
sos Humanos, João Alberto Machado Guerreiro. 10-1-103 615
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CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 217 DRH/SR-2000

Concurso n.º 34/99 � Concurso externo de ingresso para
13 lugares de arquitecto de 2.ª classe (estagiário) � al-
teração do júri de concurso.

Por lapso, não foi publicado na altura oportuna o aviso de alte-
ração do júri do concurso supramencionado.

Assim, torna-se público que a 1.ª vogal suplente, arquitecta Isa-
bel Maria Benito Clemente, foi substituída pela arquitecta Carla
Maria Rebelo Jardim Lopes Miranda.

4 de Dezembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Admi-
nistração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de com-
petências), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-31 936

Aviso n.º 218 DRH/SR-2000

Concurso n.º 52/99 � Concurso externo de ingresso para
um lugar de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) �
área de gestão de recursos humanos.

Por lapso não foi publicado na altura oportuna o aviso de acei-
tação de um lugar de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) �
área de gestão de recursos humanos, na sequência de concurso ex-
terno de ingresso através do aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 223.

Assim, torna-se público que Manuel António Oliveira dos San-
tos assinou termo de aceitação de nomeação, em comissão de ser-
viço extraordinária, para a categoria supra-referida, com efeitos a
2 de Maio de 2000.

5 de Dezembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Admi-
nistração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de com-
petências), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-31 937

Aviso n.º 219 DRH/SR-2000

Concurso n.º 35/99 � Concurso interno de acesso limita-
do para provimento de um lugar na categoria de tesou-
reiro especialista.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 5 de Dezembro de 2000, e na
sequência de concurso interno de acesso limitado aberto através do
aviso afixado a 5 de Junho de 2000, foi nomeado definitivamente,
nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, na categoria de tesoureiro especialista o funcionário
José Augusto Carlos Ferreira, devendo o mesmo tomar posse no
prazo de 20 dias contados a partir da data de publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

11 de Dezembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Admi-
nistração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de com-
petências), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-31 938

Aviso n.º 220 DRH/SR-2000

Concurso n.º 12/2000 � Concurso externo de ingresso
para técnico superior de biblioteca e documentação de
2.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 15 de Dezembro de 2000, e na
sequência de concurso externo de ingresso aberto através de aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 68, de 21 de Mar-
ço de 2000, foi nomeado provisoriamente com a categoria de téc-
nico superior de biblioteca e documentação de 2.ª classe, escalão 1,
índice 400, Pedro Miguel Estácio dos Santos, devendo o mesmo to-
mar posse no prazo de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

15 de Dezembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Admi-
nistração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de com-
petências), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-31 939

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Aviso

Conversão de nomeação provisória em definitiva

Conforme determinam os artigos 6.º e 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal datado de 26 de Outubro de
2000, se converte em definitiva a nomeação da funcionária Isabel
Cristina Pereira Martins da Silva na categoria de auxiliar adminis-
trativa, a partir da data em que completou um ano de serviço efec-
tivo, a 27 de Outubro de 2000.

10 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Vítor
Miguel Martins Arnaut Pombeiro. 10-1-103 618

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.º 75/DAGP/2000

Torna-se público que, por despacho de 3 de Novembro de 2000,
foi autorizada a transferência da assistente administrativa Teresa
Maria Moita Ribeiro Mascarenhas, da Câmara Municipal de
Carrazeda de Ansiães, para idêntico lugar do quadro desta Câmara
Municipal, devendo tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República.

28 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel
do Nascimento Martins. 06-1-030 075

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVOR

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de cantoneiro de limpeza

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
de 27 de Novembro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concurso externo de ingresso para provimento de
dois lugares de cantoneiro de limpeza.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � O concurso é válido unicamente para as vagas postas a con-
curso, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � O local de trabalho é a área do município de Portimão e o
lugar a prover será remunerado pelo escalão 1, índice 147, previs-
to na tabela (anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, com as alterações efectuadas pelo Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio).

5 � Conteúdo funcional � procede à remoção de lixos e equi-
parados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, lavagem
das vias públicas, limpeza do chafariz, remoção de lixeiras e extir-
pação de ervas.

6 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos gerais � podem candidatar-se ao presente con-
curso os indivíduos que reúnam as seguintes condições, previstas
no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Ter como habilitações literárias a escolaridade mínima obri-

gatória;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Os candidatos devem reunir os requisitos gerais menciona-
dos até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidatu-
ras (n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).
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9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Alvor, o
qual, bem como a documentação que o deverá acompanhar, pode-
rá ser entregue pessoalmente nesta Junta de Freguesia ou remetido
pelo correio, em carta registada com aviso de recepção, expedido
até ao termo do prazo fixado, do qual deverão constar os seguintes
elementos de identificação:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, nacio-
nalidade, data de nascimento, naturalidade, residência actual,
com a indicação do código postal, número, data e serviço
emissor do bilhete de identidade e número de contribuinte
fiscal);

b) Habilitações literárias;
c) Menção ao concurso a que se candidata, bem como referên-

cia ao número, data e série do Diário da República onde se
encontra publicado o presente aviso.

Os requerimentos deverão ser acompanhados:

a) Certificado de habilitações literárias, autêntico ou autenti-
cado, ou fotocópia conferida pelo serviço onde é entregue
a candidata;

b) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso) e do
cartão de contribuinte.

A não apresentação do documento referido na alínea a) é motivo
de exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os documentos comprovativos dos restantes requi-
sitos a que se refere o n.º 7 do presente aviso, salvo se os candida-
tos declararem nos mesmos, sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente às alíneas a), b), e) e f)
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � A selecção dos candidatos será feita por prova prática de
conhecimentos e entrevista profissional de selecção.

A classificação final dos candidatos traduzir-se-á numa escala
de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (2 × PPC + 1 × E)

3

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
E = entrevista profissional de selecção.

A prova prática de conhecimentos, que terá a duração máxima
de trinta minutos, consistirá na limpeza e conservação de instala-
ções.

A prova de entrevista tem em vista avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais dos candidatos, tendo como duração máxima trinta mi-
nutos cada, sendo os factores a considerar para esta prova os se-
guintes:

Capacidade de relacionamento;
Motivação e interesse profissional;
Conhecimento da função;
Capacidade de iniciativa.

12 � Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminató-
rio, constando todos os critérios de apreciação e ponderação de
ambas as provas, bem como o sistema de classificação final, inclu-
indo a respectiva fórmula classificativa, da acta da reunião do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada, conforme estabelece a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � A relação de candidatos e a lista de classificação final se-
rão afixadas, para consulta, no edifício da Junta de Freguesia de
Alvor, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � O júri de selecção terá a seguinte constituição:

Presidente � Renato Dias Mendes, presidente da Junta de
Freguesia de Alvor.

Vogais efectivos:

Joaquim António da Costa Morais, tesoureiro da Junta de
Freguesia de Alvor, e Maria da Glória de Jesus Reis
Pedro dos Santos Eduardo, secretária da Junta de Fre-
guesia de Alvor.

Vogais suplentes:

Ilídio Joaquim Pereira Lourenço, presidente da Assem-
bleia de Freguesia de Alvor, e Artur Humberto Diogo
Santana, vogal da Assembleia de Freguesia de Alvor.

4 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Renato Dias
Mendes. 10-1-103 630

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS

Aviso

Armindo Pires Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de
Caneças, município de Odivelas:

Torna público que foi aprovada, em reunião de Junta realiza-
da no dia 16 de Outubro de 2000, a transferência do funcioná-
rio Augusto José Alves Pereira da Junta de Freguesia de Famões
para a Junta de Freguesia de Caneças, com efeitos a partir do
dia 1 de Dezembro de 2000, exercendo as funções de cantoneiro
de limpeza.

5 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Armindo Pi-
res Fernandes. 4-1-7711

JUNTA DE FREGUESIA DE GAVIÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 12
de Dezembro de 2000, e na sequência de concurso externo de in-
gresso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 230, de 4 de Outubro de 2000, foi nomeado para o lugar
de pedreiro o candidato Francisco de Matos Calado e para o lugar
de tractorista o candidato Luís Gonzaga de Matos Alves.

A lista de classificação final foi homologada em 9 de Novembro
de 2000 e afixada no placard da Junta de Freguesia de Gavião nesta
data.

Os candidatos nomeados deverão tomar posse do respectivo car-
go no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Luís Canha
Couteiro. 10-1-103 619

JUNTA DE FREGUESIA
DE GERAZ DO LIMA � SANTA LEOCÁDIA

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Manuel Rodrigues Lourenço, presidente da Junta de Freguesia de
Geraz do Lima � Santa Leocádia, do município de Viana do
Castelo:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Geraz do Lima � Santa Leocádia, do mu-
nicípio de Viana do Castelo, considerando o parecer emitido em
11 de Setembro de 2000 pela Comissão de Heráldica da Associ-
ação dos Arqueólogos Portugueses. Em 29 de Novembro de 2000,
o parecer, por proposta desta Junta de Freguesia, foi aprovado em
sessão da Assembleia de Freguesia de Geraz do Lima � Santa
Leocádia:

Brasão � escudo de verde, castelo de prata lavrado de negro,
aberto e iluminado de vermelho, assente sobre um monte de
ouro, movente da ponta; em chefe, esfera armilar de ouro
entre duas cruzetas de prata. Coroa mural de prata de qua-
tro torres. Listel branco, com a legenda a negro: «GERAZ
DO LIMA � SANTA LEOCÁDIA»;

Bandeira � esquartelada de branco e verde. Cordão e borlas
de prata e verde. Haste e lança de ouro,

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Fregue-
sia de Geraz do Lima � Santa Leocádia».

29 de Novembro de 2000. � O Presidente da Junta, Manuel
Rodrigues Lourenço. 10-1-103 620
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JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTA IRIA

Aviso

Concurso externo para três vagas de cantoneiro
de limpeza

Lista de classificação final

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que no concurso em epígrafe, aberto por aviso desta Junta
de Freguesia datado de 11 de Outubro de 2000, publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 247, de 25 de Outubro de 2000, foi
atribuída a seguinte classificação:

Valores

Gracinda Alice Rodrigues Peralta ................................. 9,8
Carla Cristina Sequeira Conceição ................................ 11,5
Carlos Manuel Oliveira Marques .................................. 11,6
Teresa Ferreira Pinto Tecedeiro ..................................... 12,6
Cidália Maria Marques Oliveira Ramos ........................ 12,2
Ana de Jesus Fernandes Carvalho ................................. 12,8
Maria Emília de Freitas Lemos ..................................... 13,1
Maria Margarida Martins Santos Rosa .......................... 13,5
Maria Isabel Rosa Vitorino Guerreiro ........................... 13,6
Antonieta Maria Fernandes Lopes ................................. 13,7

Faz-se ainda público que, por despacho do presidente da Junta
de Freguesia de 7 de Dezembro do corrente ano, foi homologada a
acta de classificação final e as restantes actas.

Desta lista cabe recurso hierárquico para a Junta de Freguesia, a
apresentar no prazo de oito dias úteis.

7 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Júri, António Ma-
nuel Dias Almeida. 10-1-103 621

Aviso

Concurso externo para uma vaga de aprendiz
de serralheiro

Lista de classificação final

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que no concurso em epígrafe, aberto por aviso desta Junta
de Freguesia datado de 11 de Outubro de 2000, publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 247, de 25 de Outubro de 2000, foi
atribuída a seguinte classificação:

Bruno Filipe Pereira Pinto � 11,4 valores;
Manuel João Mataloto Mestre � 9,4 valores.

Faz-se ainda público que, por despacho do presidente da Junta
de Freguesia de 7 de Dezembro do corrente ano, foi homologada a
acta de classificação final e as restantes actas.

Desta lista cabe recurso hierárquico para a Junta de Freguesia, a
apresentar no prazo de oito dias úteis.

7 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Júri, António Ma-
nuel Dias Almeida. 10-1-103 622

Aviso

Concurso externo para uma vaga de coveiro

Lista de classificação final

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que no concurso em epígrafe, aberto por aviso desta Junta
de Freguesia datado de 11 de Outubro de 2000, publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 247, de 25 de Outubro de 2000, foi
atribuída a seguinte classificação:

António Valério Gabriel � 11,2 valores.

Faz-se ainda público que, por despacho do presidente da Junta
de Freguesia de 7 de Dezembro do corrente ano, foi homologada a
acta de classificação final e as restantes actas.

Desta lista cabe recurso hierárquico para a Junta de Freguesia, a
apresentar no prazo de oito dias úteis.

7 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Júri, António Ma-
nuel Dias Almeida. 10-1-103 623

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE ALMADA

Aviso

Nomeação de três operadores de sistema principal

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, faz-se público que pelo meu despa-
cho n.º 208/CA/2000, de 13 de Dezembro, foram nomeados defi-
nitivamente no lugar de operador de sistema principal os funcioná-
rios Arsénio Vasques Caraça, Carla Maria Brás Vieira da Silva
Fernandes e Leonel Joaquim da Silva Gonçalves, na sequência de
concurso interno de acesso limitado.

A aceitação dos lugares deverá ocorrer no prazo máximo de 20
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

14 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Henrique Rosa Carreiras. 03-1-31 948

Aviso

Nomeação de três operadores de sistema de 1.ª classe

Torna-se público que pelo meu despacho n.º 208/CA/2000, de 13
de Dezembro, foram nomeados definitivamente no lugar de opera-
dor de sistema de 1.ª classe (nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro) os funci-
onários José Manuel Amaral Sanguinetti, Ibrahimo Raichande Jú-
nior e José António Ventura Duarte, na sequência de concurso
interno de acesso limitado.

A aceitação dos lugares deverá ocorrer no prazo máximo de 20
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

14 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Henrique Rosa Carreiras. 03-1-31 949

Aviso

Nomeação de três técnicos superiores
de informática principal

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que pelo meu despacho n.º 211/CA/2000, de 13 de Dezem-
bro, foram nomeados definitivamente no lugar de técnico superior
de informática principal os funcionários Maria Helena de Matos
Valente Gonçalves, José Carlos Sotto-Mayor Gancho e Maria Ma-
nuela Nobre Simões, na sequência de concurso interno de acesso
limitado.

A aceitação dos lugares deverá ocorrer no prazo máximo de 20
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

14 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Henrique Rosa Carreiras. 03-1-31 950

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE ESPOSENDE

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de assistente administrativo principal � nomea-
ção.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados em sua
reunião de 2 de Novembro de 2000, e na sequência da abertura do
concurso em epígrafe, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 295, de 21 de Dezembro de 1999, foi nomeada, por urgente
conveniência de serviço, nos termos dos n.os 3 e 7 do artigo 45.º da
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Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, com efeitos a partir de 2 de No-
vembro de 2000, a única candidata ao concurso:

Cristina Maria Guerra Ferreira Pérola Cunha.

A candidata nomeada deverá assinar o termo de aceitação do
lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Dezembro de 2000. � Pelo Presidente do Conselho de
Administração, (Assinatura ilegível.) 10-1-103 624

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados em sua
reunião de 30 de Novembro de 2000, foram dispensados do está-
gio e nomeadas para os lugares de técnica superior de 2.ª classe da
carreira de engenheiro civil, na sequência de concurso externo de
ingresso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 148, de 29 de Junho de 2000, as seguintes agentes:

Marta Maria de Sá Fernandes e Maria Raquel de Resende
Cascão.

As nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias úteis a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

4 de Dezembro de 2000. � Pelo Presidente do Conselho de
Administração, (Assinatura ilegível.) 10-1-103 625

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 71/2000

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados em reu-
nião de 21 de Novembro de 2000, foi deliberado nomear os candi-
datos abaixo indicados, aprovados no concurso externo de ingres-
so para provimento de 20 lugares na categoria de motorista de
pesados:

António Elias Estevão Assis.
José Henrique Lourenço.
José Pereira da Rua.

[Processos não sujeitos a visto do Tribunal de Contas, ao abrigo
da alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

Mais se torna público que os nomeados deverão assinar os ter-
mos de posse no prazo de 20 dias úteis contado da data da publi-
cação deste aviso no Diário da República.

23 de Novembro de 2000. � O Vogal do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Abrantes. 03-1-31 952

Aviso n.º 73/2000

Concurso externo de ingresso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados de 17
de Outubro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
contado a partir do dia útil seguinte à data da publicação deste aviso
no Diário da República, o concurso externo de ingresso mencio-
nado no n.º 5.

1 � Este concurso rege-se pelo 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.

Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11

de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes
requisitos:

2.1 � Gerais:

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

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

te 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 in-

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

3 � Os candidatos deverão entregar pessoalmente na secretaria-
-geral dos SMAS, ou remeter pelo correio, com aviso de recepção,
até ao prazo máximo referido, para os Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento da Câmara Municipal de Loures, Rua da Ilha
da Madeira, 2, 2674-504 Loures, requerimento de admissão ao
concurso pretendido abaixo mencionado, em minuta própria, exis-
tente no Sector de Recrutamento e Selecção da Divisão de Recur-
sos Humanos, ou em folha A4.

O requerimento de candidatura deverá ser dirigido ao presidente
do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Loures, do qual deverão constar os seguin-
tes elementos de identificação: nome completo, filiação, naturalida-
de, estado civil, profissão, data de nascimento, número, data de
emissão e de validade do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, morada, código
postal e telefone.

Será dispensada a apresentação de documentos comprovativos das
situações acima descritas desde que os candidatos declarem no re-
querimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram relativamente às alíneas a),
d), e) e f) referidas no n.º 2.1, com assinatura.

Os candidatos deverão anexar ao requerimento de candidatura
certidão de habilitações literárias, em original, ou fotocópia auten-
ticada, fotocópia do bilhete de identidade actualizado, bem como
quaisquer outros elementos que entendam dever apresentar por se-
rem relevantes para apreciação do seu mérito, juntando prova dos
mesmos.

Os candidatos devem reunir os requisitos acima mencionados até
ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas (n.º 3
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão exigíveis constantes no presente aviso de abertura
determina a exclusão do concurso (n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

4 � O local de trabalho é na área dos concelhos de Loures e
Odivelas.

5 � Concurso externo de ingresso para provimento de 37 luga-
res na categoria de cantoneiro de limpeza, carreira de cantoneiro de
limpeza, grupo de pessoal auxiliar, Divisão de Resíduos Sólidos.

O concurso é de provimento, válido para as vagas indicadas e
para as que se vierem a verificar no prazo de um ano após a publi-
cação da lista de classificação final (n.º 1 do artigo 10.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � de entre indivíduos habilitados com a
escolaridade obrigatória, acrescida, consoante os casos, de habili-
tação profissional específica (n.os 1 e 2 do artigo 38.º do Decreto-
-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho).

Descrição sumária das funções � procede à remoção de lixos,
limpeza de lixeiras e lavagem de contentores.

A remuneração é de 85 900$, correspondente ao índice 147 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pública.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do con-
selho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Divi-
são Municipal de Recursos Humanos, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.
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2.º Engenheira Maria de Fátima de Almeida Néo, che-
fe da Divisão Municipal de Resíduos Sólidos.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior de
psicologia principal.

2.º Júlio Manuel Santos Barreiro, chefe de serviços de
limpeza.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova teórica de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico com carácter eliminatório a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais:

Forma � escrita;
Duração � trinta minutos.

Programa � responder a um questionário versando:

Férias, faltas e licenças:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

Estatuto disciplinar:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

A prova teórica de conhecimentos gerais será com consulta e
classificada de 0 a 20 valores.

Prova teórica de conhecimentos específicos:

Forma � escrita;
Duração � sessenta minutos.

Programa � responder a um questionário sobre a competência
dos Serviços Municipalizados de Loures na área dos resíduos sóli-
dos urbanos e sobre as funções inerentes à categoria de cantoneiro
de limpeza.

A prova teórica de conhecimentos específicos será classificada
de 0 a 20 valores.

Entrevista profissional de selecção � a entrevista profissional de
selecção será classificada de 4 a 20 valores, sendo cada factor ava-
liado da seguinte forma:

Atitude profissional � interesse, motivação, dinamismo, cria-
tividade, responsabilidade, visão de conjunto;

Relacionamento interpessoal � segurança, espontaneidade e
poder de comunicação;

Capacidade de análise e síntese � capacidade de organização
e planeamento;

Clareza de raciocínio � clareza e profundidade de ideias e
rapidez de raciocínio.

Cada um dos factores será classificado da seguinte forma:

Muito bom � 5 valores;
Bom � 4 valores;
Suficiente � 3 valores;
Regular � 2 valores;
Mau � 1 valor.

6 � Relativamente às listas de candidatos admitidos e excluídos e
de classificação final do concurso, proceder-se-á nos termos dos arti-
gos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local via Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7 � Os candidatos admitidos serão convocados para realizar os
métodos de selecção nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promo-
ve 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.

4 de Dezembro de 2000. � O Vogal do Conselho de Adminis-
tração, José Manuel Abrantes. 03-1-31 953

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MATOSINHOS

Aviso

A Assembleia Municipal de Matosinhos, em sessão ordinária de
23 de Fevereiro de 2000, deliberou, por unanimidade, aprovar as
seguintes taxas/preços para 2000:

Taxas � preços para 2000

(Valores em escudos)

Descrição Valores para 2000

Taxa de reaferição ............................................... 2 440
Taxa de restabelecimento .................................... 2 330
Taxa de fiscalização ............................................ 4 770
Taxa da 1.ª vistoria ............................................. 1 380
Taxas das segundas vistorias e restantes ........... 2 860
Taxa de inscrição de picheleiro .......................... 9 550
Taxa de inscrição de trolha ................................ 9 550

7 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Guilherme Pinto. 10-1-103 123

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS  DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PENICHE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar da categoria de estagiário da carreira técnica de
biotecnologia � técnico de biotecnologia de 2.ª classe
(estagiário).

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por delibera-
ção do conselho de administração de 26 de Junho último, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia imediato
ao da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo para técnico de biotecnologia de 2.ª classe (estagiá-
rio), da carreira técnica, ao qual corresponde a remuneração men-
sal resultante do índice 215 (125 600$) da escala indiciária para as
carreiras do regime geral da função pública.

2 � O estágio obedece às regras do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

2.1 � A duração do estágio será de um ano.
2.2 � A frequência do estágio será feita em regime de contrato

além do quadro.
2.3 � A avaliação e classificação final do estágio serão efectu-

adas numa escala de 0 a 20 valores, tendo em atenção o relatório
do estágio a apresentar pelo estagiário, classificação de serviço ob-
tida durante o período do estágio e, se possível, os resultados da
formação profissional apresentados.

2.4 � Desde que aprovado com a classificação final não infe-
rior a 14 valores, o estagiário será provido, a título definitivo, no
lugar de técnico de 2.ª classe � técnico de biotecnologia.

3 � O concurso é externo de ingresso, válido para a vaga posta
a concurso.

4 � As funções a desempenhar serão prestadas na área do mu-
nicípio de Peniche e serão desenvolvidas no âmbito da sua compe-
tências profissional.

5 � O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, 442/91, de 15 de Novembro, com as alte-
rações que lhe foram conferidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31
de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

6 � Poderão concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes
requisitos:

6.1 � Gerais � só serão admitidos ao concurso os candidatos
que possuam os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, originária ou adquirida, nos
termos da lei;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

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

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

terdito para o exercício das funções a que se candidata;
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f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.2 � Especiais � curso superior em Biotecnologia que confira
o grau de bacharelato.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimen-
to, dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados da Câmara Municipal de Peniche e apresentados,
até ao termo do prazo fixado para apresentação de candidaturas, na
sede dos Serviços Municipalizados, sita na Rua do 13 de Infanta-
ria, 19, 2520-256 Peniche, sendo entregues pessoalmente ou pelo
correio, com aviso de recepção, atendendo-se neste último caso à
data do registo.

7.1 � No requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, estado civil, profissão, número e data de emis-
são e validade do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, número de
telefone e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publica-

ção do respectivo aviso no Diário da República;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem

passíveis de influenciarem na apreciação do seu mérito ou
constituírem motivo de preferência legal, as quais só serão
tidas em consideração se devidamente comprovadas;

e) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas sepa-
radas, da situação em que se encontram em relação a cada
um dos requisitos mencionados no n.º 6.

7.1.1 � Relativamente à alínea b) do n.º 7.1, deverá ser apresen-
tado documento comprovativo, bem como curriculum vitae, a fim
de ser apreciado pelo júri.

7.1.2 � O processo de candidatura deverá ser instruído também
com apresentação de fotocópias do bilhete de identidade e cartão
de contribuinte.

7.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

8 � Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes: avalia-
ção curricular, entrevista profissional de selecção e prova de conhe-
cimentos.

A classificação final será determinada pela aplicação da seguin-
te fórmula:

CF = 0,2AC + 0,2EP + 0,1FP + 0,25EPS + 0,25PC

sendo:

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

8.1 � Avaliação curricular, em que se visa avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, onde serão ponderados os seguintes
factores:

a) Habilitação académica � onde se ponderará a titularidade
de um grau académico ou a sua equiparação legalmente re-
conhecida:

Bacharelato � nota final de 10-13 � 14 valores;
Bacharelato � nota final de 14-16 � 16 valores;
Bacharelato � nota final > a 16 � 18 valores;
Licenciatura � 20 valores;

b) Formação profissional � onde se ponderará as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar posto a concurso:

Sem formação � 10 valores;
Até 30 horas de formação � 15 valores;
> 30 horas < 60 horas de formação � 17 valores;
> 60 horas de formação � 20 valores;

c) Experiência profissional � onde se ponderará o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade em causa:

Sem experiência � 10 valores;
Experiência até um ano � 14 valores;

Experiência até dois anos � 16 valores;
Experiência até quatro anos � 18 valores;
Experiência > quatro anos � 20 valores.

8.2 � Entrevista profissional de selecção � em que se visa ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos concorrentes.

Na entrevista serão ponderados os seguintes critérios:

Conhecimento demonstrado sobre as funções a exercer;
Capacidade de autonomia;
Facilidade de comunicação e exposição de raciocínio.

8.3 � Prova de conhecimentos � que será de forma oral, a re-
alizar conjuntamente com a entrevista profissional de selecção, e
versará questões relacionadas com a área da especialidade, desig-
nadamente no que se refere a tratamento de águas para abastecimen-
to público e tratamento de águas residuais.

A pontuação atribuída aos factores 8.2 e 8.3 será numa escala em
que os candidatos serão agrupados nos seguintes níveis:

Muito bom � 17 a 20 valores;
Bom � 13 a 16 valores;
Suficiente � 9 a 12 valores;
Insuficiente � 0 a 8 valores.

9 � A lista de candidatos será afixada, para consulta, no edi-
fício sede dos Serviços Municipalizados de Peniche, ou envia-
da para publicação no Diário da República, conforme as situa-
ções previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

10 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � engenheiro João Vilhena Raminhos, director-de-
legado.

Vogais efectivos:

Engenheira Sofia Cecílio Barradas, técnico superior de
2.ª classe, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e engenheiro José Marcolino Martins
Pires, director de projecto da Câmara Municipal de
Peniche.

Vogais suplentes:

Engenheira Herménia Cristina de Sousa Coelho, técnica
de 2.ª classe, e engenheiro Nuno Manuel Malheiros
Cativo, chefe da DVO da Câmara Municipal de Pe-
niche.

11 � O júri do estágio terá a mesma composição da do presente
concurso.

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

27 de Novembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, João Paulo Oliveira Teófilo. 10-1-103 627

Aviso

Concurso externo de ingresso para sete lugares
de operador de estações elevatórias e tratamento

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por delibera-
ção do conselho de administração de 16 de Novembro último, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia ime-
diato ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para sete lugares de operador de es-
tações elevatórias e tratamento, da carreira auxiliar, ao qual corres-
ponde a remuneração mensal resultante do índice 132 (77 100$)
da escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

2 � O concurso é externo de ingresso e válido para as vagas
postas a concurso e as que ocorrerem no prazo de um ano.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante do
Despacho n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990, e será desempenhado na área do
município de Peniche.
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4 � O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, com aplicação à administração local
através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e demais legislação aplicável.

5 � Ao concurso podem ser admitidos indivíduos que obedeçam
aos requisitos gerais de admissão mencionados no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, ou seja:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir como habilitações literárias a escolaridade obriga-

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

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimen-
to, dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados da Câmara Municipal de Peniche e apresentado até
ao termo do prazo fixado na sede dos Serviços Municipalizados,
sita na Rua do 13 de Infantaria, 19, 2520-256 Peniche, sendo en-
tregue pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recepção,
atendendo-se neste último caso à data do registo.

6.1 � No requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, estado civil, profissão, número e data de emis-
são e validade do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, número de
telefone e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publica-

ção do respectivo aviso no Diário da República;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem

passíveis de influenciarem na apreciação do seu mérito ou
constituírem motivo de preferência legal, as quais só terão
tidas em consideração se devidamente comprovadas;

e) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas sepa-
radas, da situação em que se encontram em relação a cada
um dos requisitos mencionados no n.º 5.

6.1.1 � Relativamente à alínea b) do n.º 6.1, deverá ser apresen-
tado documento comprovativo.

6.1.2 � O processo de candidatura deverá ser instruído também
com apresentação de fotocópias do bilhete de identidade e cartão
de contribuinte.

6.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

7 � A selecção dos candidatos será feita através de uma prova
de conhecimentos de natureza teórica, complementada com uma
entrevista profissional de selecção e avaliação curricular, todas clas-
sificadas de 0 a 20 valores.

A classificação final (CF) resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

CF =
 8 × PC + 7 × EPS + 5 × AC

20

7.1 � A prova de conhecimentos (PC), que será de forma oral,
a realizar conjuntamente com a entrevista profissional de selecção,
e versará questões relacionadas com a área da função a desempe-
nhar, designadamente no que se refere a operação e manutenção de
estações de elevação e tratamento de águas para abastecimento
público e tratamento de águas residuais.

7.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS) versará sobre
cultural geral, experiência profissional relativa à função pretendi-
da, iniciativa e responsabilidade, convertendo-se a opinião forma-
da pelo júri para a escala adoptada de acordo com a seguinte ta-
bela:

A pontuação atribuída aos factores 7.1 e 7.2 será numa escala em
que os candidatos serão agrupados nos seguintes níveis:

Não favorável � 0 a 9 valores;
Suficiente � 10 a 13 valores;

Bom � 14 a 16 valores;
Muito bom � 17 a 20 valores.

7.3 � A avaliação curricular, em que se visa avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, onde serão ponderados os seguintes
factores:

a) Habilitações literárias (HL), onde se ponderará a titularidade
de um grau académico ou a sua equiparação legalmente re-
conhecida:

Escolaridade obrigatória � 10 valores;
12.º ano de escolaridade � 14 valores;
Superior ao 12.º ano � 20 valores;

b) Formação profissional (FP), onde só será considerada, de-
pois de comprovada, a formação profissional na área de
actividade, designadamente em operação e manutenção de
estações de trabalho, manutenção e operação de equipamen-
to eléctrico e mecânico e mecânico e em informática:

Sem formação � 10 valores;
Formação até 20 horas � 12 valores;
> 20 horas < 100 horas � 14 valores;
> 100 horas < 200 horas � 16 valores;
> 200 horas de formação � 20 valores;

c) Experiência profissional (EP), onde se ponderará o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade em causa:

Sem experiência � 10 valores;
Experiência até um ano � 14 valores;
Experiência entre um e dois anos � 16 valores;
Experiência > dois anos � 20 valores.

A avaliação curricular (AC) resultará da aplicação da seguinte
fórmula:

AC =
 5 × HL + 5 × FP + 10 × EP

20

8 � A lista de candidatos será afixada, para consulta, no edifí-
cio sede dos Serviços Municipalizados de Peniche, ou enviada para
publicação no Diário da República, conforme as situações previs-
tas no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

9 � O júri será constituído pelo engenheiro João Vilhena
Raminhos, director-delegado, que presidirá; como vogais efectivos:
engenheira Sofia Cecílio Barradas, técnico superior de 2.ª classe,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Már-
cia Maria Vagos dos Reis Carvalho, técnico de biotecnologia; como
vogais suplentes: engenheira Herménia Cristina de Sousa Coelho,
técnico de 2.ª classe, e engenheiro José Marcolino Martins Pires,
director do projecto da Câmara Municipal de Peniche.

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

28 de Novembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, João Paulo Oliveira Teófilo. 10-1-103 626

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E SANEAMENTO DO PORTO

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
torna-se público que, por deliberação do conselho de administração
destes Serviços de 27 de Novembro de 2000, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
geral para a categoria e carreira abaixo indicadas, nos seguintes
termos e condições:

1 � Categoria e carreira � categoria de técnico especialista, da
carreira de engenheiro técnico � um lugar.
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2 � O presente concurso é de provimento e visa unicamente
o preenchimento do lugar colocado a concurso.

3 � As funções inerentes à categoria e carreira em concurso se-
rão desempenhadas em quaisquer das instalações destes Serviços
Municipalizados e dentro do município do Porto.

4 � Legislação aplicável � a estes concursos aplicam-se os
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
248/85, de 15 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de 7 de
Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 218/98, de 17 de Julho, 175/
98, de 2 de Julho, 353-A/98, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18
de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Lei n.º 44/99, de
11 de Junho.

5 � Requisitos de admissão:

Gerais � são requisitos gerais a todos os concursos os defini-
dos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho;

Especiais � são requisitos especiais a concurso os seguintes:

a) Ser funcionário de qualquer entidade da administração
local ou central,

b) Possuir a antiguidade de, pelo menos, três anos na ca-
tegoria de técnico principal, da carreira de engenheiro
técnico, classificados de Muito bom, ou cinco anos,
classificados de Bom;

c) Possuir bacharelato em Engenharia Civil.

6 � Método de selecção � no presente concurso será utilizado
como método de selecção a avaliação curricular, complementada
com entrevista profissional de selecção.

6.1 � Na avaliação curricular serão utilizados os seguintes fac-
tores de apreciação:

Habilitação académica de base;
Experiência profissional;
Formação profissional;
Classificação de serviço.

6.1.1 � Cada um dos factores da avaliação curricular será ava-
liado numa escala de 0 a 20 valores.

6.2 � Nas entrevistas profissionais de selecção serão utilizados
os seguintes factores de apreciação:

Experiência profissional na função;
Capacidade de iniciativa;
Interesse e motivação profissional;
Conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional dos

cargos a prover;
Atitude perante a entrevista.

6.2.1 � Os candidatos serão avaliados em cada um dos factores
da entrevista numa escala de 0 a 4 valores, de acordo com a seguinte
escala gradativa:

Favorável preferencialmente � 4 valores;
Bastante favorável � 3 valores;
Favorável � 2 valores;
Favorável com reservas � 1 valor;
Não favorável � 0 valores.

6.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula de
classificação final, constam da acta de reunião do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que so-
licitada, por escrito.

6.4 � Todas as fases do método de selecção serão graduadas
numa escala de 0 a 20 valores.

7 � Classificação final � a classificação final será calculada de
acordo com a seguinte fórmula:

CF = (0,75 × AC) + (0,25 × E)

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
E = entrevista.

8 � Constituem elementos preferenciais em caso de igualdade de
classificação os constantes do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

9 � A relação de candidatos, lista de classificação final, bem a
realização da entrevista profissional de selecção, serão divulgadas
nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, sendo as respectivas listas afixadas nos átrios do
refeitório e Divisão de Recursos Humanos destes Serviços.

10 � Formalização � para efeito de candidatura, os interes-
sados devem apresentar até ao fim do período de abertura dos pre-
sentes concursos requerimento, dirigido ao presidente do conselho
de administração dos Serviços Municipalizados de Água e Sanea-
mento do Porto, a entregar pessoalmente na Secção de Recrutamento
e Formação Profissional destes Serviços ou a remeter pelo correio,
através de carta registada com aviso de recepção e endereçada à
Divisão de Recursos Humanos, Rua de Barão de Nova Sintra, 285,
4031-654 Porto, conforme minuta que pode ser levantada na Sec-
ção atrás referida.

10.1 � Do requerimento de admissão referido no número ante-
rior devem constar os seguintes elementos:

a) Nome completo, filiação, nacionalidade, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e ar-
quivo de emissão, número fiscal de contribuinte, número de
telefone, residência e código postal, com indicação da sé-
rie, número e data de publicação do presente aviso no Diá-
rio da República;

b) Declaração, sob compromisso de honra, quanto à situação
em que se encontram relativamente às condições de admis-
são previstas nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

c) Quaisquer outras circunstâncias que reputem susceptíveis de
influenciarem o mérito da sua candidatura.

10.2 � Sob pena de exclusão, os requerimentos de admissão a
concurso devem ser acompanhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia actualizada do bilhete de identidade;
b) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida do

certificado de habilitações legalmente exigido para o provi-
mento do lugar em concurso;

c) Declaração, passada e autenticada pelo organismo de origem,
especificando o tempo de serviço na categoria, carreira e
serviço público e a classificação de serviço, reportada aos
anos relevantes para efeitos de promoção.

10.3 � Os candidatos que forem funcionários dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento do Porto são dispensados
da apresentação dos documentos que constem dos respectivos pro-
cessos individuais.

10.4 � A restante documentação necessária à comprovação dos
elementos declarados no requerimento de admissão e das condições
exigidas será apresentada no processo de provimento, quando este
tenha lugar.

10.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos impli-
cam a sua exclusão, mesmo que já provido, independentemente de
procedimento criminal adequado.

10.6 � Os júris podem exigir, até à conclusão do processo de
classificação, a apresentação dos documentos comprovativos da si-
tuação descrita pelos candidatos no requerimento de admissão.

11 � Constituição do júri:

Presidente � directora do Departamento Técnico de Águas e
Saneamento, engenheira Ofélia Rodrigues Parente.

Vogais efectivos:

1.º Chefe da Divisão de Fiscalização e Vistorias, enge-
nheiro Carlos Alberto B. Medeiros, que substitui o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Chefe da Divisão de Exploração e Conservação de
Redes de Saneamento, engenheiro António Martins
Ramos.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro técnico especialista principal José Lima
Barbosa.

2.º Engenheiro técnico especialista principal Jorge Manuel
M. Carvalho Maia.

13 de Dezembro de 2000. � Pelo Presidente do Conselho de
Administração, o Director-Delegado, Adolfo M. V. Lima.

06-1-030 076
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião
de 24 de Novembro de 2000, deliberou nomear provisoriamen-
te, pelo período 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 condutor de máquinas pesadas e veículos especiais,
escalão 1, índice 147, o candidato classificado em 9.º lugar no
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, José Luís da
Silva Filipe.

6 de Novembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Renato Leitão. 03-1-31 943

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO
DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de leitor-cobrador de consumos, do grupo de
pessoal auxiliar � n/n.º P-5/228.

Para os devidos efeitos torna-se público que, em conformidade
com a deliberação do conselho de administração destes Serviços
Municipalizados em sua reunião de 31 de Outubro de 2000, se
encontra aberto, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de 10 dias úteis
contados a partir da data da publicação deste aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de leitor-cobrador de consumos do quadro de pessoal
destes Serviços Municipalizados, nos termos que a seguir indi-
camos:

1 � O concurso destina-se ao preenchimento das vagas postas
a concurso e daquelas que vierem a vagar no prazo de seis meses.

2 � O concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � O conteúdo funcional é o que consta do Despacho n.º 38/
88, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Viana
do Castelo.

5 � O vencimento é o correspondente à respectiva categoria (es-
calão 1, índice 166) da tabela do regime geral anexa ao Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo as condições de tra-
balho e regalias sociais as genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

6 � Os requisitos de admissão são os previstos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e ainda os previstos no
artigo 38.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

7 � Os documentos comprovativos de possuir os requisitos do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, deverão
acompanhar os respectivos requerimentos, salvo se os candidatos
declararem nos mesmos, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um desses requisitos.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, dirigido ao presidente do conselho de administração dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Cas-
telo, entregue directamente na sede destes Serviços Municipaliza-
dos, à Rua de Frei Bartolomeu dos Mártires, 4901-878 Viana do
Castelo, ou remetido por correio registado, com aviso de recepção,
expedido até ao último dia do prazo de candidatura fixado, nele
devendo constar os seguintes elementos: identificação completa do
candidato (nome, estado civil, filiação, naturalidade, data de nasci-
mento, número e data de emissão do bilhete de identidade, ser-
viço de identificação que o emitiu, residência, número de contri-
buinte fiscal e telefone, caso exista).

9 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguin-
tes documentos:

a) Certidão comprovativa das habilitações literárias ou foto-
cópia da mesma, autenticada;

b) Curriculum vitae detalhado e devidamente comprovado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade.

10 � Os métodos de selecção constarão de três etapas, a saber:

a) Prova teórica oral de conhecimentos gerais e específicos
(PC1);

b) Avaliação curricular (AC), com carácter eliminatório, onde
serão avaliadas as habilitações literárias, formação profissio-
nal e experiência profissional;

c) Entrevista profissional de selecção (EPS).

11 � A classificação final será atribuída numa escala de 0 a 20
valores, tendo por base a seguinte fórmula:

CF =
 AC + PC1 + EPS

3

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova teórica oral de conhecimentos gerais e específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Em todas as etapas de classificação (AC, PC1 e EPS) os
candidatos serão valorizados de 0 a 20 valores, de acordo com as
regras estabelecidas nos números seguintes:

13 � A avaliação curricular (AC) será valorizada por aplicação
da fórmula e dos critérios a seguir indicados:

AC =
 HA + 4EP + FP

6

Habilitação académica (HA):

Igual ou superior ao 9.º ano de escolaridade � 20 valores;
Possuir o 6.º ano de escolaridade � 15 valores;
Possuir o 4.º ano de escolaridade � 10 valores.

Experiência profissional na área de actividade de leituras e co-
brança de água (EP):

Sem experiência � 0 valores;
Até um ano � 10 valores;
Até dois anos � 13 valores;
Até três anos � 16 valores;
Superior a três anos � 20 valores.

Formação profissional (FP):

FP =
 2FSA + 3FCA

5

Frequência de cursos, acções de formação e estágios sem avalia-
ção final ou com avaliação final qualitativa (FSA) � por cada dia
de formação, correspondente cada período de seis horas a um dia,
serão atribuídos 0,5 valores, até ao máximo de 20 valores.

Frequência de cursos, acções de formação e estágios com avali-
ação final quantitativa (FCA) � a pontuação será calculada atra-
vés da divisão do somatório das respectivas notas finais pelo nú-
mero de participações.

14 � A prova de conhecimentos oral de natureza teórica e de
conhecimentos gerais e específicos (PC1), pontuada numa escala
de 0 a 20 valores, terá a duração de quinze minutos e incidirá so-
bre:

14.1 � Estatuto Disciplinar, publicado pelo Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro.

14.2 � Regime de Férias, Faltas e Licenças, publicado no De-
creto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto.

14.3 � Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 21 de Janeiro.
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15 � Entrevista profissional de selecção (EPS):
15.1 � A entrevista deve ser realizada de modo a permitir ava-

liar, de forma objectiva e sistemática, as aptidões pessoais e pro-
fissionais dos concorrentes para o lugar a prover e incluirá, entre
outros, os seguintes aspectos gerais:

a) Preocupação pela valorização e actualização profissionais,
que tem por objectivo detectar as capacidades do concorren-
te para resolver casos pontuais (hipoteticamente determina-
dos e de forma comum a todos os concorrentes) que pos-
sam ocorrer no exercício das funções do lugar posto a
concurso;

b) Participação na discussão dos problemas e sentido crítico,
que tem por objectivo avaliar, através de intervenções opor-
tunas, a capacidade de comunicação, o interesse pelas situa-
ções, as capacidades de síntese e de análise e o aprofun-
damento ou fuga na abordagem dos problemas.

15.2 � A realização da entrevista profissional de selecção tem
natureza privada. Cada membro do júri atribuirá a valoração, até
20 valores, de cada critério objecto da entrevista ao concorrente, que
através de média aritmética simples conduzirá a uma classificação.

Os critérios a aplicar à entrevista serão os seguintes:

Favorável preferencialmente � 17 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 16 valores;
Favorável � 9 a 12 valores;
Favorável com reservas � 5 a 8 valores;
Não favorável � 0 a 4 valores.

16 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam das actas de reunião do
júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sem-
pre que por estes solicitadas.

17 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
publicitadas nos termos estabelecidos nos artigos 34.º, 35.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � O júri do presente concurso é constituído por:

Presidente � presidente do conselho de administração, Paulo
Jorge Costa Laíns.

Vogais efectivos:

Técnica superior principal Isabel Maria Lima Araújo Silva
e técnico superior de 1.ª classe José Luís Gonçalves
Afonso Rego.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Águas, José João Machado Garcez
Moreira, e chefe da Divisão de Águas Residuais, Au-
gusto Manuel Silva Dias.

19 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

5 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Paulo Jorge Costa Laíns. 10-1-103 628

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho de administração de 7 de Dezembro do ano de 2000, foi
nomeada provisoriamente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar de au-
xiliar administrativa a candidata Ainda Maria Cruz Campeão Pe-
reira, sujo concurso foi aberto através de publicação no Diário da
República, 3.ª série, n.º 192, de 21 de Agosto do ano 2000.

A candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República.

O processo de nomeação não está sujeito a fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado
com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

11 de Dezembro de 2000. � O Administrador-Delegado, Miguel
de Matos Esteves. 10-1-103 629

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso de rectificação n.º 247/2000-D

Para os devidos efeitos se rectifica o nosso aviso n.º 65/2000-D,
de 15 de Março, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 176, de 1 de Agosto de 2000, referente à abertura de concurso
externo para admissão a estágio de um engenheiro técnico agrário
de 2.ª classe.

Assim, onde se lê «Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de Maio, e Por-
taria n.º 528/99, de 11 de Julho: estabelece o condicionamento de
arborização e rearborização com espécies florestais de rápido cres-
cimento;» deve ler-se «Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de Maio, e
Portaria n.º 528/89, de 11 de Julho: estabelece o condicionamento
de arborização e rearborização com espécies florestais de rápido
crescimento;».

4 de Dezembro de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, Ví-
tor Manuel Domingues Lourenço. 10-1-103 593
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CONVOCATÓRIAS

ATHENAEUM � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Estrada da Luz, 90, 3.º, G, em Lisboa

Capital social: 1 495 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 7802.

Pessoa colectiva n.º 504245880.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 27.º do contrato de sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da Athenaeum, S. G. P. S., S. A., para reunirem em
assembleia geral extraordinária no Hotel Altis, na Rua de Castilho,
em Lisboa, no dia 31 de Janeiro de 2001, pelas 18 horas e 30 mi-
nutos, com a seguinte ordem do dia:

1) Informações;
2) Cedência da posição contratual a outra sociedade do con-

trato de leasing relativo à propriedade do Porto, sita na
Avenida do Marechal Gomes da Costa, 1131, celebrado pela
sociedade em Novembro de 1998 com a Comercial Leasing;

3) Eleição do conselho de administração.

Só podem participar na assembleia geral accionistas titulares de,
pelo menos, 100 acções registadas em seu nome ou depositadas numa
instituição de crédito, devendo, neste último caso, comprová-lo
através de declaração emitida pela instituição depositária, apresen-
tada na Sociedade dentro daquele prazo.

A cada acção corresponde um voto.

19 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Assembleia Geral,
José Carlos Ferreira Proença. 01-2-16 810

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO CEGONHA BRANCA

Certifico que, por escritura de 17 de Novembro de 2000, lavrada
a fl. 38 do livro de notas n.º 8-D do Cartório Notarial de Alcoutim,

3. Diversos
foi constituída uma associação sem fins lucrativos que adoptou a
denominação de Associação Cegonha Branca, com sede na rua da
Alagoa, freguesia de Altura, concelho de Castro Marim, tendo como
objectivos o apoio a crianças e jovens, à família e à integração social
e comunitária, a protecção dos cidadãos na velhice, invalidez e em
todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou
de capacidade para o trabalho, a promoção e protecção da saúde, a
educação e formação profissional dos cidadãos e a resolução dos pro-
blemas habitacionais da população, sendo que o seu âmbito de acção
abrange as freguesias de Altura e Castro Marim, concelho de Castro
Marim.

São órgãos da Associação a mesa da assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal.

Está conforme.

21 de Novembro de 2000. � A Ajudante, em exercício, Áurea
Maria Reis Nobre Pinto. 10-2-120 788

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No 2.º suplemento ao Diário da República,
3.ª série, n.º 253, de 2 de Novembro de 2000, a p. 23 240-(157),
saiu com inexactidão a publicação relativa à Caixa Geral de Depó-
sitos. Assim, onde se lê «Capital social: 30 000 000 000$» deve ler-se
«Capital social: 451 084 500 000$». E, no «Activo», no n.º 13 �
Outros activos, col. 30 de Junho de 1999, onde se lê «125511640»
deve ler-se «124511640». 19-1-5340

NACIONAL � COMPANHIA INDUSTRIAL
DE TRANSFORMAÇÃO DE CEREAIS, S. A.

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 291, de 19 de Dezembro de
2000, a p. 26 648, saiu com inexactidão a publicação relativa à
sociedade em epígrafe. Assim, onde se lê «pelas 14 horas e 30 mi-
nutos do dia 31 de Janeiro de 2001» deve ler-se «pelas 14 horas e
30 minutos do dia 30 de Janeiro de 2001». 19-1-5348
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4. Empresas � Registo comercial

LISBOA
LISBOA � 3.A SECÇÃO

SADOMAR � AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2466/910527; identificação de pessoa colectiva n.º 500238065;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 6/001123.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao n.º 1 do 2.º e n.º 1 do 18.º que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Emenda, 13,
2.º, freguesia da Encarnação.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois administradores,
ou pela assinatura de um administrador e um procurador, nas condições
e limites das respectivas procurações, ou ainda pela assinatura do admi-
nistrador delegado, nos limites dos poderes que lhe forem confiados.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118025

VINITRADE � PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2784/930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503025470;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 20/001121.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros cada,
pertencentes ao sócio Filipe de Brito Comercial � Distribuição, S. A.

2 � (Inalterado.)
3 � (Inalterado.)

Gerente designado: Maria Carlota Cirne de Vasconcelos Araújo de
Brito, casada, Rua dos Navegantes, 11, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, apresentação n.º 28/
001123 � Cessação das funções da gerência de Joaquim José Guedes
de Queiroz Guimarães, por renúncia em 20 de Outubro de 2000.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118467

OREL � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2785/910306; identificação de pessoa colectiva n.º 502511842;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 23/001122.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato, quanto aos artigos 4.º, 6.º e 8.º que passaram a
ter a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 2 000 000$, dividido em três quotas: uma de

1 200 000$, pertencente ao sócio José Alfredo Vieira Machado, uma
de 600 000$, pertencente ao sócio João Adérito Amaral Jorge, e
outra de 200 000$, pertencente à própria sociedade OREL �
Serviços, L.da

2 � Qualquer aumento de capital deverá ter a aprovação de pelo
menos 90% dos votos correspondentes ao capital social.

6.º

A cessão de quotas total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade em primeiro lugar
e dos sócios não cedentes em segundo, os quais têm o direito de
preferência.

8.º

1 � A gerência da sociedade incumbe aos sócios José Alfredo
Vieira Machado, e João Adérito Amaral Jorge, já designados geren-
tes, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � A gerência pode constituir mandatários da sociedade para fins
específicos nos termos da lei.

3 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com a assinatura de um gerente.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, apresentação n.º 24/
001122 � Cessação das funções da gerência de José Alfredo Vieira
Machado, por renúncia em 29 de Setembro de 2000.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118106

TERRARMAZ IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4096/930212; identificação de pessoa colectiva n.º 502925990;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 14/001123.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2000.
Período: quadriénio de 2000/2003.
Conselho de administração: presidente � Isabel Maria Ferreira

Batista; vogais: Humberto Ferreira Batista, casado, residente na Rua
de João Abel Manta, Urbanização das Urmeiras, Loures, e Filomena
Ferreira Batista.

Fiscal único: Leopoldo Alves & Associados, SROC; su-
plente: António Baltazar Murtal (ROC).

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12179604

R & R � RODRIGUES & RÉFEGA � SERVIÇOS
ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5804/950324; identificação de pessoa colectiva n.º 503379484;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/001123.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 10 000 euros, com redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro e nos diversos
valores do activo, é de 10 000 euros, e corresponde à soma das se-
guintes quotas: uma, de 5000 euros, do sócio Vítor José Ricardo Réfega;
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uma, de 2000 euros do sócio Luís Simões da Silva de Jesus Rodrigues;
uma, de 2000 euros, do sócio Luís Pedro Simões da Silva de Jesus
Rodrigues; e, uma, de 1000 euros da sócia Maria Paula de Sousa Si-
mões da Silva de Jesus Rodrigues.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14125455

TERMINAL PAPELEIRO DE LISBOA � ARMAZENAGEM,
TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7252/970117; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 34/
001010.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 14.º que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que terá um
suplente, eleitos quadrienalmente pela assembleia geral.

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 35/
001010 � Cessação das funções da fiscalização de Afonso Diz e
Santos Silva, SROC e de Silva Gomes e Vieira Sanchez, SROC, por
renúncia em 31 de Agosto de 1998;

Pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 36/001010 � Designação do
fiscal único e suplente, em 30 de Setembro de 1998.

Período: até ao final do mandato em curso (1997/2000).
Fiscal único: Afonso Diz e Santos Silva, SROC; suplente; Joaquim

dos Santos Silva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12588636

OPERADORA NACIONAL DE INTERACTIVOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 668/000905; identificação de pessoa colectiva
n.º 504968386; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 29 e 30/001123.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções do administrador Mário Cristina de Sousa, por
renúncia em 14 de Setembro de 2000 e a seguinte designação:

Designação de membros do conselho de administração em 30 de
Outubro de 2000.

Período: até ao final do mandato em curso (2000-2002).
Francisco de La Fuente Sanchez, casado, residente na Avenida dos

Estados Unidos da América, 97, 5.º, esquerdo, Lisboa; Jorge Manuel
Jardim Gonçalves, casado, residente na Quinta da Azenha, Sintra;
Alexandre Alberto Bastos Gomes, casado, residente na Avenida dos
Estados Unidos da América, 80, 9.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14124688

ÓRTIGÃO, DIAS & MORGADO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 935/001124; identificação de pessoa colectiva n.º 505138417;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ortigão, Dias & Morgado �
Consultores, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, no Campo Grande, 35,
6.º, letra C, freguesia de Campo Grande.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria em recursos huma-
nos, em estudos remunerativos, em formação, em recrutamento e em
selecção profissional.

ARTIGO 3.º

Por deliberação de assembleia geral poderá ser deslocada a sede
da sociedade dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais, de 5000 euros
cada uma, pertencendo uma delas ao sócio Carlos Augusto Morgado
Ferreira, a outra ao sócio Fernando dos Santos Rodrigues Dias e a
terceira ao sócio Manuel José da Câmara Ramalho Ortigão.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado, é exercida por três gerentes, sócios ou não sócios, eleitos
em assembleia geral.

§ 1.º Os actos de mero expediente poderão ser firmados por qual-
quer dos gerentes.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos ou contra-
tos é necessária a assinatura de dois dos gerentes que venham a ser
eleitos.

§ 3.º É proibida à gerência obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor e em quaisquer actos e ou documentos alheios
aos negócios da sociedade, a menos que haja parecer favorável da
assembleia geral, tomado por unanimidade.

ARTIGO 6.º

Por simples deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital, as quais deverão ser efectuadas
em montantes iguais por cada um dos sócios e até ao limite global,
no total dos sócios, de 100 000 euros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos onerosos à sociedade, quando
ela deles careça, nos termos, condições e prazos que vierem a ser
deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � Além dos casos previstos na lei, compete à assembleia geral
decidir sobre:

a) Exigência e restituição de prestações suplementares de capital;
b) Aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
c) Aquisição de participações em quaisquer sociedades, nacionais

ou estrangeiras, de objecto social igual ou similar ao da sociedade;
d) Contratação de empréstimos com prazo de reembolso superior

a três anos ou de montante superior ao do dobro do capital social e,
bem assim, a aprovação das respectivas condições e das garantias a
prestar;

e) Realização de investimentos, de qualquer natureza que excedam
de 50 000 euros;

f) Celebração de contratos de aluguer, arrendamento ou locação
financeira de prazo superior a cinco anos ou cuja renda anual exceda
50 000 euros;

g) Estabelecimento ou encerramento de filiais, sucursais, agências
ou outras formas locais de representação, em território nacional ou
no estrangeiro;

h) Designação de um Revisor Oficial de Contas, quando a lei o exija;
i) Contratação de quadros superiores e de trabalhadores cuja remu-

neração global anual exceda 25 000 euros;
j) Pagamento de quaisquer comissões, subsídios ou prémios a traba-

lhadores ou a terceiros;
k) Concessão de empréstimos a sócios, trabalhadores ou a terceiros.
2 � Os montante referidos nas alíneas d), e), f) e i) do n.º 1 anterior

poderão ser actualizados em assembleia geral ordinária.

ARTIGO 9.º

A divisão e cessão, total ou parcial, das quotas é livremente permi-
tida entre os sócios, dependendo de autorização da sociedade quando
feita a terceiros.

§ 1.º A sociedade e os sócios, com prioridade absoluta para aquela,
têm direito de preferência na cessão de quotas a terceiros.
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§ 2.º O sócios que pretender ceder a sua quota, no todo ou em parte,
a terceiro, tem de o comunicar à sociedade e aos outros sócios, por
carta registada com aviso de recepção, para que aquela e estes decla-
rem, também por escrito, se pretendem preferir, entendendo-se que
renunciam a esse direito se o não fizerem nos prazos de 20 dias para
a sociedade e 25 dias para os outros sócios, prazos estes que correm
simultaneamente e têm início na data da recepção da respectiva co-
municação.

 § 3.º Se o direito de preferência for exercido pela sociedade ou
por apenas um dos sócios, o preço da cessão será o valor da quota
alienada resultante do último balanço aprovado, tendo em conta as
reservas e fundos existentes, aumentado ou reduzido em função do
resultado do exercício em curso, calculado até ao último dia do mês
anterior àquele em que a cessão for ajustada, valor esse ainda acres-
cido do montante de suprimentos pertencentes ao cedente.

§ 4.º Se mais de um sócio pretender usar do direito de preferência,
abrir-se-ão licitações entre os sócios preferentes, com base no preço
fixado nos termos do parágrafo imediatamente anterior.

ARTIGO 10.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer das quotas
que for arrolada, penhorada, arrestada, incluída em massa falida ou
insolvente ou, por qualquer forma, judicialmente apreendida, e, tam-
bém se, em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a quota
deixar de pertencer ao sócio.

§ único. A amortização será efectuada pelo respectivo valor nomi-
nal, acrescido dos direitos patrimoniais a ela inerentes, ficando o preço
da amortização à guarda da sociedade e à ordem da respectiva
autoridade judicial.

ARTIGO 11.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, os
seus herdeiros ou representantes legais terão de nomear, no prazo de
60 dias, um de entre si que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 12.º

Salvo autorização concedida, caso a caso, por deliberação da as-
sembleia geral, tomada por unanimidade, nenhum sócio poderá exer-
cer por si, associado a outrém ou por interposta pessoa, actividades
idênticas à da sociedade, sob pena de esta, a todo o tempo, lhe
amortizar a respectiva quota, ou quotas, pelo seu valor nominal, a
liquidar em 12 prestações trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se
a primeira 30 dias após a data da correspondente deliberação.

ARTIGO 13.º

Os lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percentagem
para o fundo de reserva legal, poderão ser distribuídos aos sócios ou,
no todo ou em parte, destinados à constituição, reintegração ou reforço
de reservas ou provisões, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência de 15 dias,
salvo os casos em que a lei exija outra forma de convocação.

ARTIGO 15.º

A liquidação e dissolução da sociedade reger-se-ão pelas disposições
legais aplicáveis e pelas deliberações tomadas em assembleia geral.

§ único. Na falta de acordo entre os sócios, o activo será adjudica-
do àquele que, obrigando-se pelo pagamento do passivo, oferecer o
melhor preço.

ARTIGO 16.º

Quaisquer divergências ou dúvidas sobre a interpretação, aplicação
e ou execução de qualquer dos dispositivos do presente pacto social,
suscitadas entre os sócios, seus herdeiros e representantes, ou entre
qualquer deles e a sociedade, serão resolvidas por arbitragem, segundo
o direito mas sem recurso.

§ 1.º O processo constará de petição e contestação, sendo esta
apresentada no prazo de 20 dias, saneador, especificação e questioná-
rio e toda aprova, documental ou qualquer outra, será apresentada e
requerida com o respectivo articulado.

§ 2.º O Tribunal será constituído por três árbitros, indicando cada
uma das partes um deles e o terceiro que presidirá, será designado por
acordo dos árbitros de parte e, na falta de acordo no prazo de um
mês a contar da data em que ambos tiverem sido indicados, por sor-
teio de uma lista de seis para a qual cada uma das partes indicará três.

§ 3.º O prazo para conclusão da arbitragem é de seis meses
improrrogáveis, o foro será o da Comarca de Lisboa e a decisão ar-
bitral será proferida segundo o direito vigente à data em que se veri-
ficaram os factos que originaram o recurso à arbitragem.

§ 4.º Os encargos com a arbitragem serão suportados pelo vencido,
na proporção em que o for, sendo as remunerações dos árbitros de
parte satisfeitas por quem os tiver designado.

§ 5.º A remuneração do árbitro presidente será suportada pela so-
ciedade.

§ 6.º Nos casos omissos serão aplicáveis à arbitragem os dispositi-
vos legais constantes da Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

ARTIGO 17.º

1 � Valendo como primeira deliberação da assembleia geral, fi-
cam, desde já, eleitos como gerentes da sociedade os sócios Carlos
Augusto Morgado Ferreira, Fernando dos Santos Rodrigues Dias e
Manuel José da Câmara Ramalho Ortigão.

2 � Valendo como segunda deliberação da assembleia geral, os
sócios autorizam os gerentes a efectuarem imediatamente levanta-
mentos da conta da sociedade onde está depositado o capital social a
fim de procederem à aquisição de equipamento necessário para a so-
ciedade e pagar as respectivas despesas de instalação e funcionamento.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118700

S.C.A.N.E. � SOCIEDADE DE CONSULTORIA,
AUDITORIA E NORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 938/001127; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 11/001127.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação S.C.A.N.E. � So-
ciedade de Consultoria, Auditoria e Normalização de Empresas, L.da,
e fica com a sede na Avenida de António Augusto de Aguiar, 21, 4.º,
direito, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira e durará
por tempo indeterminado a partir da data da sua constituição.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119960

RAQUEL COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 860/880224; identificação de pessoa colectiva
n.º 501939687; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 28/001122.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede: Rua de Carolina Michaelis de Vasconcelos, 30,
7.º, esquerdo, Lisboa.

Em 4 de Dezembro de 2000 � Com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos res-
peitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

4 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 10962182

SISTEMA DE INTERCÂMBIO TURÍSTICO,
TURISMO INTERNACIONAL E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 680/890622; identificação de pessoa colectiva n.º 502177691;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/001123.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede: Avenida das Descobertas, 32, freguesia de São
Francisco Xavier, Lisboa.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118211

REFUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4046/930128; identificação de pessoa colectiva n.º 502913290;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 14 e 15/001121.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções do administrador António Infante da Câmara
Trigueiros de Aragão, por renúncia em 19 de Setembro de 2000 e a
seguinte designação:

Designação de administrador, em 31 de Outubro de 2000 por coop-
tação Jorge Manuel de Mira Amaral, casado, Rua dos Eucaliptos, 30,
Lisboa.

4 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12542130

TEXOLI, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9692/991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504526480;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 42/001124.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de David Manuel Rogado dos San-
tos, por renúncia em 13 de Novembro de 2000:

Pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 43/001124 � Designação de
gerente, em 13 de Novembro de 2000, Isabel Baião Rogado Martins.

Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 44/001124 � Foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente à sócia Isabel Baião Rogado Martins; uma
do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio José Carlos
Chaparro Carrasco.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14124653

SOFT � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 921/001121; identificação de pessoa colectiva n.º 505239515;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/001121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOFT � Comércio de Ves-
tuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, Edi-
fício Península, 20, loja 1, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário, calçado,
acessórios e adornos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócia.

2 � Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

São suas sócias, Isaura Maria Constâncio Pereira Castanheira Ro-
drigues e Juliana Setten Guiaro.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118319

SALÃO DE NOIVA, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 922/001121; identificação de pessoa colectiva n.º 505234416;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/001121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Salão de Noiva, Comércio de
Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de São Francisco de Assis,
2-B, Carnide, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de artigos de
vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pertence aos sócios que desde já ficam
nomeados gerentes com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida
se defere aos sócios não cedentes.

São seus sócios, Sandra Sofia Pedroso Henriques Guerreiro, e Luís
Filipe Portela Vera Guerreiro.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118300

UNIQUE HOMES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 934/001123; identificação de pessoa colectiva
n.º 505239558; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
001123.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Unique Homes � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões,
147, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Alcântara, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

São seus sócios, José Joaquim Cunha Afonso, e Elisabete Maria
Simões Marecos Afonso.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14124726

VECTOR NULO � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 937/001124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505188996; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
001124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vector Nulo � Soluções
Informáticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Roma, 74, 7.º,
esquerdo, -2, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de hardware e sof-
tware, prestação de serviços de informática e manutenção de siste-
mas, elaboração de portais na internet, desenvolvimento de software
e conteúdos para a internet móvel e fixa. Projectos e soluções infor-
máticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 3000 euros titulada pelo sócio João Paulo Rosas e
Silva Brito Costa e duas no valor nominal de 1000 euros cada, titu-
ladas uma por cada sócio Nuno Filipe Antunes Rocha e Pedro Miguel
Gaspar Frederico.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Paulo Rosas e
Silva Brito Costa.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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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 legi-
timários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118726

RBMDC � LIVROS E ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6373/951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503538302;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 46/001129.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 30 000 euros, com redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 30 000 euros e corresponde à soma de sete quotas: duas do valor
nominal de 7500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, Ma-
ria Ana Jacinto Silva Dias e Tiago Jacinto Silva Dias; duas iguais do
valor nominal de 3300 euros, pertencente uma a cada uma das sócias
Isabel Maria Cruz de Almeida e Melo e Maria de Lurdes Cruz de Al-
meida Melo; uma do valor nominal de 1800 euros, pertencente ao
sócio Alexandre João Infante dos Santos Reis; duas, uma do valor
nominal de 1097,36 euros e outra do valor nominal de 5502,64 eu-
ros, ambas pertencentes à sócia Maria Margarida Magalhães Colaço.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119862

STATUS-CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 948/001128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505168669; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
001128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STATUS-CAR � Comércio de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Coronel Eduardo
Galhardo, 30, loja, freguesia da Penha de França, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de automóveis, mo-
tos e acessórios, importação, exportação e representação de auto-
móveis, motos e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3300 euros titulada pela sócia Clube do Frango � Activi-
dades Hoteleiras, L.da e uma do valor nominal de 1700 euros titulada
pelo sócio Vítor Jorge César Gouveia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Jorge César
Gouveia.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119579

OURIVESARIA-RELOJOARIA � CRUZ & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 944/001128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505170582; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
001128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ourivesaria-Relojoaria � Cruz &
Cruz, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almeida e Sousa, 49 B,
freguesia de Santo Condestável, 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 re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e reparação de ouri-
vesaria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no va-
lor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios  não cedentes.

São seus sócios Marlene da Cruz de Oliveira da Cruz, e Ernesto
Manuel Costa da Cruz.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119765

TÁXIS MAIO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 945/001128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505204568; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
001128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Maio & Macedo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na 3.ª Rua Particular, 812, fregue-
sia de Campolide, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros - transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel António da
Nóbrega Macedo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

São seus sócios, Manuel António da Nóbrega Macedo, e Maria
Alcina Mourão Maio.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119544

TRANSPORTES PEDRO & JORGE DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 946/001128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505204630; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
001128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Pedro & Jorge
Duarte, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Rampa do Mercado,
lote A, 5.º, esquerdo, Quinta do Reguengo, freguesia da Charneca,
concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes de
mercadorias nacional e internacional, em veículos de peso bruto igual
ou inferior a 3500 quilos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 10 000 euros cada uma e uma de cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Jorge Fer-
reira Duarte.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

São seus sócios, Fernando Jorge Ferreira Duarte, e Pedro Miguel
Mota Duarte.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119552

URBANO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 947/001128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505217015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
001128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Urbano & Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 4-A,
freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no va-
lor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Correia Urbano.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

São seus sócios José Correia Urbano, e Maria Odete da Silva
Urbano.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119560

TECHNITUDE � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 943/001128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505150000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
001128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TECHNITUDE � Infor-
mática, L.da e tem a sua sede na Rua de Augusta, 89, 3.º, esquerdo, em
Lisboa, freguesia de São Nicolau.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou de concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços no
desenvolvimento de programas informáticos, na área de hotelaria,
fornecimento de soluções electrónicas e desenvolvimento de progra-
mas no âmbito da internet.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e acha-se dividido nas seguintes quotas: uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Andrej Cuckov; e uma do valor no-
minal de 1250 euros, pertencente ao sócio Paul Andrew Wilsher.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficará a cargo
do gerente Andrej Cuckov.

2 � Aos gerentes são concedidos poderes para confessar, transigir
ou desistir em qualquer acção, adquirir, onerar ou alienar bens móveis
ou imóveis, adquirir, alienar, onerar e locar estabelecimentos e subscre-
ver, adquirir, alienar e onerar participações noutras sociedades.

3 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado em assem-
bleia geral.

 4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sempre
do consentimento prévio da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamen-

to ou outra providência que possibilite a sua venda judicial ou forem
dadas em caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que
a prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

b) Em caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudicadas a
este;

c) Por interdição do respectivo titular;
d) Por falecimento do seu titular;
e) Se o respectivo titular as ceder em infracção ao disposto no

artigo 7.º;
f) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da
sociedade.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea e)
do n.º 1 deste artigo será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � No caso da alínea d) do n.º 1 deste artigo, o valor da quota
será o que resultar do balanço especial elaborado para o efeito.

4 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posterior-
mente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

5 � Nas assembleias gerais que deliberem sobre amortização de
quota nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1, não serão
admitidos a votar os titulares das referidas quotas.

ARTIGO 8.º

No caso de exclusão de sócio, nos termos do artigo 242.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, o sócio excluído apenas terá direito ao
valor nominal da sua quota.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119676

SENAMA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 942/001129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505183579; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SENAMA � Sociedade Imobiliária
e de Construção, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Berna, 3, 2.º, C,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 � A Sociedade tem por objecto a indústria de construção civil,
empreitadas de obras públicas e particulares, compra e venda de pré-
dios rústicos e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � A Sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
ainda que com o objecto diferente do seu, em agrupamentos comple-
mentares de empresas ou reguladas por lei especial.

3.º

1 � O capital social é de 10 000 000$, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
5 500 000$, da sócia Século XVIII � Sociedade de Restauro e
Construção, S. A.; uma de 3 000 000$, da sócia Amaral & Filhos �
Distribuição, S. A.; e uma de 1 500 000$, do sócio José António Pin-
to do Nascimento.

2 � Os sócios não são obrigados a efectuar prestações suplemen-
tares, mas podem fazer à Sociedade suprimentos, nas condições a
definir em assembleia geral.
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4.º

1 � A divisão e cessão de quotas, entre sócios, é livre, porém a
favor de estranhos depende do consentimento da Sociedade, à qual é
reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência, a
quota será dividida entre eles na proporção das quotas que então
possuírem.

5.º

A Sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante dos
herdeiros do sócio falecido.

6.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

7.º

A administração da Sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, quer activa quer passivamente, ficam a cargo do sócio José
António Pinto do Nascimento e dos não sócios Domingos José
Marques Lopes, casado, com domicílio na Avenida de Berna, 3, 2.º
C, em Lisboa e José Joaquim Borges, casado, com domicílio na Rua
de Pêro de Alenquer, lote 4, Paço de Arcos, desde já nomeados
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

8.º

1 � A Sociedade obriga-se pelas assinaturas de:
a) Dois gerentes;
b) Um gerente e um procurador no âmbito dos poderes que lhe

forem conferidos.
2 � Os gerentes não podem obrigar a Sociedade em fianças, abo-

nações, letras de favor e outros actos semelhantes e estranhos aos
negócios da Sociedade.

9.º

1 � A Sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que
lhe corresponder no último balanço aprovado, se outro não resultar
imperativamente da Lei, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Por falência ou insolvência de sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

10.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formali-
dades ou prazos, deverão ser convocadas por meio de cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

11.º

Em quaisquer futuros aumentos de capital é reservado aos sócios o
direito de manterem as proporções de capital que tiverem à data em
que for deliberado o aumento.

12.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações so-
ciais que admitam tal representação, pode ser conferida a qual-
quer pessoa.

13.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deter-
minar.

14.º

Fica, desde já, admitida, por deliberação dos sócios, a derrogação
dos preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12090433

TÁXIS QUARESMA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 647/000824; identificação de pessoa colectiva
n.º 504907875; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/
001129.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 15 de Outubro de 2000: António Go-
mes.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119927

SABORES DA REPÚBLICA� RESTAURAÇÃO,
CATERING E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 531/000711; identificação de pessoa colectiva
n.º 504967304; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/001129.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de José Augusto Mira Pais Rovisco
e de Ana Cristina da Silva Fernandes Rovisco, por renúncia em 2 de
Junho de 2000.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119846

VISION HYDRON � PRODUTOS ÓPTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9257/990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504663496;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/001127.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede: Avenida de 5 de Outubro, 115, 6.º, D, fregue-
sia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119013

VIGOINVESTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5427/941026; identificação de pessoa colectiva
n.º 502484055; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 32/001129.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 22 de Setembro de 1999, Manuel Se-
bastião Duarte Lopes, casado, Largo de General Guerra, 28, 1.º, Al-
meirim.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119528

TRIPUL � SOCIEDADE DE GESTÃO DE NAVIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3386/920429; identificação de pessoa colectiva n.º 502761105;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/001127.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte: Deslocação de sede: Rua do Açúcar, 86, freguesia de Mar-
vila, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14120003

SMR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3060/911226; identificação de pessoa colectiva n.º 502690925;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/001124.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte: Deslocação de sede: Rua de Francisco Baia, 20, 4.º H, fre-
guesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12597139

TELECEL � COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2424/910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502544180;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 36 e inscrição n.º 44; números e
data das apresentações: 10 e 11/001130.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções dos membros do conselho geral Tomas Isaksson,
Roberto Artur da Luz Carneiro e de Jeffrey David Clark, por renúncia
em 25 de Maio de 2000, 4 de Janeiro de 2000 e 8 de Junho de 2000,
respectivamente e a seguinte designação:

Designação de membros do conselho geral, em 30 de Junho de
2000.

Período: até ao final do mandato em curso de 1999/2001, Daniel
Hess, Greeneways, Garden Close Lane, NewBury, Berkshire RG146PP,
Englaud, casado; George Koronias, Kifusias, Ave Marasi Atheus,
Greece, casado; Thomas Geitner, Arudtstrasse 14, Cologne, Germany,
casado.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119366

RORASIDI � SUBEMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 821/001024; identificação de pessoa colectiva
n.º 505065665; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
001024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RORASIDI � Subempreitadas de
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde Redondo, 82,
4.º, direito, freguesia de Coração de Jesus, Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do país.

ARTIGO 2.º

Tem por objecto a execução de subempreitadas de construção civil.

§ único. Pode a sociedade em qualquer momento, livremente subs-
crever ou adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espécie
em sociedade com objecto social idêntico ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 500 000$
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral será exercida por todos os sócios que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura individual de
um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos depende
do consentimento da sociedade que em primeiro lugar e em segundo
os sócios não cedentes terão sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade, em
actos e contratos estranhos aos negócios e interesses sociais designa-
damente em aceite e saque de letras de favor, prestar fianças, subfian-
ças, cauções e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio desde
que a mesma seja:

a) Arrestada, arrolada, penhorada ou sujeita a qualquer outro pro-
cedimento cautelar ou administrativo;

b) Cedida com desrespeito do estabelecido no artigo 5.º;
c) Acordo do titular;
d) Quando, por motivo de divórcio ou separação judicial de pes-

soas e bens, a quota não ficar na titularidade do sócio.
2 � A contrapartida da amortização salvo disposição legal em

contrário será a resultante do último balanço aprovado em assem-
bleia geral ou outro feito especialmente para o efeito e paga em qua-
tro prestações trimestrais iguais e sucessivas, sem vencimento de juro
vencendo-se na primeira na data da deliberação.

3 � A quota poderá figurar no balanço como quota a amortizada, ser
dividida e criada uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a
sócio ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Os lucros de exercício depois de deduzida a reserva legal, terão o
destino que for deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

São seus sócios, Rohitkumar Gulabchande, Ragenda Kumar Metichande,
Shirish Kumar Gulabchande, e Dinis Dharmendra Gulabchande.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14167735

SLS (INFORMATION SYSTEMS) LIMITED
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6973/960912; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 13/001123.

Certifico que com relação à representação permanente de socie-
dade estrangeira (sucursal) em epígrafe foi registado o seguinte:

Alteração dos estatutos: termos da alteração: firma: Innovative
Interfaces, Limited, sucursal em Portugal.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14125498
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REGIONAL PRESS � EDIÇÃO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9080/990204; averbamento n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 8/001120.

Certifico a rectificação ao anúncio n.º 08483922, no Diário da
República, 3.ª série, n.º 200, de 27 de Agosto de 1999.

A denominação correcta da sociedade é Regional Press � Edição e
Serviços, S. A. e não Regional Press � Edições e Serviços, S. A., como
saiu no respectivo anúncio.

4 de Dezembro de 2000. � O Ajudante, Carlos Alberto de Almeida
Homem. 10559221

REGIFORUM � EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 187/841022; identificação de pessoa colectiva
n.º 501527761; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 5 e 6/001124.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Carlos Maria Cunha Horta e Costa,
Maria do Rosário Carvalho da Costa Lopes, Pedro Manuel Moutinho
Girão de Oliveira e de Eduardo Augusto Marques Henriques Martins,
por renúncia em 10 de Novembro de 2000, 11 de Abril de 2000, 2 de
Junho de 2000 e 10 de Novembro de 2000, respectivamente e a
seguinte designação:

Designação de gerentes em 15 de Novembro de 2000.
Período: triénio de 2000/2002, Manuel Correia de Barros de

Lencastre, casado, Avenida de Salvador Allende, 4, moradia 1, Caxi-
as, Paço de Arcos; Paula de Campos Alves, casada, Herdade da Aroeira,
10.45.56, Charneca da Caparica; Fernando Álvaro Mendes Marques,
casado, Rua de João de Deus, 3, rés-do-chão, Linda-a-Velha, Oeiras;
e Manuel Inácio Coelho Pereira, viúvo, Rua 12, 7, Bairro da
Encarnação, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14124629

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DOS ARADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 164/881118; identificação de pessoa colectiva n.º 502065699;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 27/001116.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$ para 150 000 000$ tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 150 000 000$, integralmente subscrito e realiza-
do e dividido em 150 000 acções, do valor nominal de 1000$ cada uma.

Inscrição n.º7, apresentação n.º 28/001116 � Designação do con-
selho de administração e fiscal em 14 de Novembro de 2000.

Período: triénio de 2000/2002.
Conselho de administração: presidente � António Vicente de Oli-

veira Gomes; administradores: Artur Lopes do Amaral, casado, Rua
de Alexandre Rey Colaço, 4, Lisboa; Luís Eleutério de Oliveira Go-
mes, Urbanização de Soltróia, lote 415, bloco P, 2.º, esquerdo, Tróia.

Conselho fiscal: presidente � Reinaldo Knitell Dias, casado, Ave-
nida de Aida, 25, sala 39, Estoril; vogais: Rosemar Admar Santana,
casado, 51 Pownall Road, E8, Londres; Adelino Lopes Aguiar, (ROC),
casado, Rua de D. Luís de Noronha, 41, rés-do-chão, esquerdo, Lis-
boa; suplente: António Manuel Castanho Miranda Ribeiro, (ROC),
casado, com a mesma morada anterior.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12103845

SOCIEDADE DE TÁXIS MIRAGAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 562/681115; identificação de pessoa colectiva
n.º 500417288; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
001117.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros (1 002 410$) e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12103829

OLIVEIRAS, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 959/001121; identificação de pessoa colectiva
n.º 504969919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
001121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Oliveiras, Participações e In-
vestimentos, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede social na cidade de Lisboa, na Rua de
Miguel Bombarda, 61, 6.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
podendo o conselho de administração mediante deliberação deslocá-la
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências, ou qualquer outra
forma de representação permanente, em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedade como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e está dividido em 50 000 acções com o valor nominal de
1 euro cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas nos termos gerais da lei sem pre-
juízo do que se dispõe no n.º 4 deste artigo.

2 � O conselho de administração determinará o número de acções
representadas por título ou espécie de títulos, bem como quando achar
conveniente emitirá títulos provisórios previamente aos definitivos
representativos de qualquer número de acções.

3 � Os títulos de acções emitidos quer provisórios quer definitivos
serão assinados pelo presidente do conselho de administração, po-
dendo a respectiva assinatura ser aposta por meio de chancela, au-
tenticada com selo branco da sociedade.
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4 � O capital social poderá ser elevado por uma ou mais vezes até
ao montante de 20 000 000 euros por deliberação do conselho de
administração que, nos termos legais, fixará a forma, o prazo, as
condições de subscrição e as categorias de acções a emitir e os demais
termos em que se processará esse aumento.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas em primeiro lugar e a sociedade em segundo
têm direito de preferência na transmissão onerosa de acções, sendo a
preferência exercida pelo valor e nas condições da transmissão
projectada.

2 � Sendo a transmissão a título gratuito, a preferência será exer-
cida pelo valor que, para cada acção, resultar do último balanço
aprovado, sem qualquer correcção dos seus elementos activos e pas-
sivos.

3 � Havendo lugar a direito de preferência, o accionista que pre-
tenda transmitir todas ou parte das suas acções deverá comunicar essa
intenção ao conselho de administração, indicando a pessoa do
adquirente, o número das acções a transmitir e todas as condições da
transmissão.

4 � O conselho de administração, dentro do prazo de oito dias a
contar do recebimento da comunicação, dará conhecimento do con-
teúdo ela aos demais accionistas detentores de acções.

5 � Esses accionistas deverão declarar, nos cinco dias posteriores
ao recebimento da comunicação do conselho de administração, se
pretendem exercer o direito de preferência, entendendo-se que a ele
renunciam se não fizerem essa declaração atempadamente.

6 � O conselho de administração, dentro de 10 dias posteriores
ao termo do prazo estabelecido no n.º 5, deverá comunicar ao trans-
mitente e aos preferentes os resultados do exercício da preferência e
do eventual rateio que será sempre feito com base na posição accio-
nista de cada preferente.

7 � No caso de ser exercida a preferência, as compras e vendas
dela resultantes deverão ser realizadas dentro do prazo de 30 dias
contados da última comunicação prevista no n.º 6.

8 � O direito de preferência estabelecido neste contrato social tem
eficácia real e a transmissão efectuada sem a observância do nele
disposto é ineficaz perante a sociedade e os seus accionistas, salvo
para efeito de amortização.

9 � As cláusulas limitativas da transmissão das acções devem ser
transcritas nos títulos delas representativos.

10 � Em derrogação ao disposto no presente artigo das acções
nominativas será livre e não sujeita a direito de preferência se for a
favor do cônjuge, descendentes, ascendentes e colaterais até ao ter-
ceiro grau do transmitente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial e

administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienadas independentemente da sua
vontade;

b) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato so-
cial;

c) Terem sido objecto de penhora ou arresto.
2 � Salvo deliberação em contrário, as acções serão amortizadas

pelo seu valor contabilístico apurado através do último balanço apro-
vado, sem qualquer correcção dos seus elementos activos e passivos,
sendo a contrapartida da amortização paga pela sociedade no prazo de
um ano a contar da data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá por deliberação da assembleia geral e nos termos
previstos na lei, emitir obrigações e acções próprias e adquiri-las e
realizar sobre umas e outras as operações que se mostrarem
convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais, assembleia geral,
conselho de administração e fiscal

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

ARTIGO 10.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, qualquer descendente ou ascendente,
accionista, membro dos órgãos sociais ou no caso de pessoas colecti-
vas serão representadas pela pessoa a quem legal ou voluntariamente
couber a respectiva representação.

4 � As acções penhoradas ou arrestadas ou por qualquer forma
sujeitas a depósito ou administração judicial não conferem ao respec-
tivo mandatário, credor, depositário ou administrador o direito de
tomar parte nas assembleias gerais.

5 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um ou dois secretários eleitos para a assembleia geral pelo período
de quatro anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser
reeleitos.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral reúne em cada ano civil nos termos da lei,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade,

manifestando, se for caso disso, a sua desconfiança relativamente aos
administradores e destituindo-os, no todo ou em parte, ainda que tal
não conste da respectiva ordem de trabalhos;

d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-
buídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por vir-
tude de ocorrências determinadas, nomeadamente a prevista na parte
final da alínea anterior;

e) Estabelecer as remunerações dos membros que constituem a
administração.

2 � Extraordinariamente, sem prejuízo do disposto no artigo 54.º
do Código das Sociedades Comerciais, a assembleia geral reunirá sem-
pre que a administração ou o fiscal único solicitem a sua convocação
ao presidente da mesa ou quando essa convocação for requerida por
accionistas em petição fundamentada e nos termos legalmente admi-
tidos.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito de voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham averbado em seu nome nos registos da sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibera-
ções logo em primeira convocação qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados, salvo o disposto no número
seguinte.

2 � Sobre matérias relacionadas directamente com a alteração de
estatutos, nomeação ou destituição de administradores, fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada, as deliberações deverão ser tomadas por unani-
midade pela totalidade dos accionistas representativos de todo o ca-
pital social.

ARTIGO 14.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas ou por anúncios pu-
blicados com um mês de antecedência, ou com prazo menor quando
permitido por lei, num jornal nacional ou da localidade da sede so-
cial, ou mediante carta registada enviada a todos os accionistas nas
condições e antecedência supra mencionada caso sejam nominativas
todas as acções da sociedade e poderá ter lugar em qualquer localidade
dentro da Comarca Judicial de Lisboa ou da sede social.

2 � Podem ainda os accionistas deliberar e reunir-se em assem-
bleia geral nos termos previstos no artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três membros eleitos em assembleia
geral que poderão ser accionistas ou não, para exercer o seu mandato
durante quatro anos, um dos quais será eleito presidente, podendo ser
reeleitos por uma ou mais vezes.
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2 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, por tri-
mestre, e além disso todas as vezes que o presidente o convoque, de-
vendo constar das respectivas actas as deliberações que serão toma-
das por maioria de votos.

3 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais dos
seus membros a gestão corrente da sociedade, fixando os limites da
delegação.

ARTIGO 16.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do con-
selho de administração que fica dispensado de prestação de caução
pelo exercício das respectivas funções.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administra-

ção.
b) Pela assinatura de um administrador se o acto estiver compreen-

dido dentro dos poderes que nele hajam sido delegados por delibera-
ção do conselho de administração.

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-
pectivo mandato.

ARTIGO 18.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos poderes
de gerência dos negócios sociais e ainda:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transgredir e desistir das mesmas e compro-
meter-se em árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam
contrárias à lei ou aos presentes estatutos;

c) Nomear procuradores ou mandatários inclusive nos termos do
artigo 256.º do Código Comercial, mesmo estranhos à sociedade,
sempre sem quebra da responsabilidade, bem como encarregar ou
designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exercício
de cargos sociais em empresas participadas;

d) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros esco-
lher quem deva preencher as vagas até à primeira assembleia geral
que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;

e) Alienar adquirir ou onerar imóveis, móveis, participações so-
ciais e direitos nos termos das deliberações que forem tomadas em
assembleia geral;

f) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras
empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto social
ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar mais
conveniente;

g) Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos órgãos
sociais de empresas singulares ou colectivas, fixando as matérias sobre
as quais os representantes deverão, antes de tomar decisões, ouvir o
seu conselho de administração;

h) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra forma
de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas previstas
na alínea c) deste artigo;

i) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste ar-
tigo, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade nou-
tras empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quorum especial;

j) Adquirir, alienar ou onerar ou locar direitos ou bens imóveis ou
móveis, incluindo veículos motorizados.

§ único. Para efeitos do disposto nas alíneas c), g), h) e i), do pre-
sente artigo, as deliberações em questão devem ser tomadas por una-
nimidade pela totalidade dos membros do conselho de administração.

ARTIGO 19.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único efecti-
vo e outro suplente, eleitos nos termos da lei pela assembleia geral para
exercer o seu mandato durante quatro exercícios consecutivos e que
podem ser reeleitos.

ARTIGO 20.º

As remunerações dos elementos que constituem o conselho de ad-
ministração serão estabelecidos anualmente pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 21.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) 5 % para o fundo de reserva legal, enquanto não estiver preen-
chido;

b) Os quantitativos que a assembleia geral fixar para qualquer re-
serva;

c) O restante para dividendos aos accionistas.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração compete proceder à liquida-
ção social, quando o contrário não for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 24.º

Fica desde já autorizada a administração a proceder ao levantamento
e utilização do capital social a fim de fazer face às despesas de cons-
tituição e instalação da sociedade, proceder, nos termos e condições
que entender, à aquisição de participações sociais, subscrição de todo
ou parte do capital de sociedades a constituir, adquirir acções e quotas
ou participar no capital de sociedades anónimas ou por quotas, subs-
crevendo o capital que entender, podendo designar gerentes ou admi-
nistradores das respectivas sociedades.

Órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente � Joaquim da Silva Oliveira,

casado, com residência na Rua de São Francisco, 9, Souto do Meio,
em Leiria; vogal: Carlos da Silva Oliveira, casado, com residência em
Codriceira, em Leiria; vogal: Henrique António Inácio Ferreira, com
residência em Santo Antão, concelho de Batalha.

Fiscal único: Leal & Carreira, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, SROC n.º 65, com sede na Rua do Capitão de Mouzinho de
Albuquerque, 56, 2.º, porta C, em Leiria, representada por José Maria
de Jesus Carreira, ROC n.º 614; suplente: José Luís de Sousa Leal, ROC
n.º 616, com domicílio profissional na Avenida de Sá da Bandeira,
Edifício Avenida, porta 516, Coimbra.

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. José Manuel Mendes
Dinis Lucas, casado, com domicílio profissional na Avenida da Repú-
blica, 50, 7.º, A, em Lisboa; secretário: Dr. Armando Pinheiro, casa-
do, residente na Rua de Paulo Sexto, 44, 2 C, em Leiria.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118327

RIPAMEX � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 939/001127; identificação de pessoa colectiva
n.º 505053659; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
001127.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

CLÁUSULA 1.ª

A sociedade adopta a denominação RIPAMEX � Investimentos
Imobiliários, S. A.

CLÁUSULA 2.ª

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida das Forças
Armadas, 4, 8.º I, freguesia de Campo Grande.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação da administração,
deslocar ou transferir a sua sede social para o mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, quando o considerar conveniente e, quando
o julgar necessário para os interesses sociais, pode estabelecer sucur-
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sais, agências, delegações ou outras formas de representação social
em qualquer ponto do território ou no estrangeiro.

CLÁUSULA 3.ª

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim, arrendamento e cedência de espaços
e serviços conexos.

CLÁUSULA 4.ª

Nos termos do artigo 11.º, n.º 5, do Código das Sociedades Comer-
ciais, a sociedade pode adquirir participações em sociedades cujo
objecto não seja igual ao estipulado no parágrafo anterior desta cláu-
sula, mediante deliberação da administração.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

CLÁUSULA 5.ª

O capital da sociedade é de 50 000 euros, totalmente realizado em
dinheiro, dividido em 50 000 acções, com o valor nominal de 1 euro
cada uma.

CLÁUSULA 6.ª

1 � As acções são nominativas ou ao portador, escriturais ou não,
podendo estar representadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 100, 500,
1000, 5000 e 10 000 acções.

2 � Na subscrição de novas acções terão preferência, na propor-
ção das acções que possuírem, os que já forem accionistas, se a assem-
bleia geral, por deliberação que reuna pelo menos dois terços dos votos
correspondentes a todo o capital, não fixar outras condições.

CLÁUSULA 7.ª

1 � Os accionistas gozam do direito de preferência na aquisição
de acções.

2 � Para efeitos do disposto neste artigo o accionista que preten-
der ceder todas ou parte das suas acções deverá comunicar a sua
intenção por escrito à administração, informando-a ainda da identi-
dade do possível adquirente, do preço e das demais condições de trans-
missão.

3 � No prazo de 15 dias após receber a comunicação prevista no
parágrafo anterior, a administração dará dela conhecimento aos res-
tantes accionistas titulares de acções nominativas, informando-os ainda
de que só poderão exercer o seu direito de preferência relativamente
à totalidade das acções que se pretendem transmitir, no prazo de
30 dias a contar da expedição de carta pela administração.

4 � Se mais do que um accionista exercer o direito de preferência,
as acções a transmitir serão repartidas entre os preferentes nas pro-
porções das já detidas por cada um deles.

5 � No final do prazo de 30 dias previsto no parágrafo segundo
deste artigo, a administração informará o presumível transmitente de
todos os direitos de preferência exercidos, e se nenhum o for, assim
o comunicará àquele que poderá então efectuar a transmissão dentro
dos três meses seguintes à pessoa, e pelo preço e nas condições no-
tificadas à administração; após aquele prazo, não tendo sido efectua-
da a transmissão naqueles termos, deverá ser novamente observado o
disposto nos parágrafos anteriores, relativamente à mesma ou outra
transmissão.

6 � Todas as comunicações previstas neste artigo deverão ser efec-
tuadas por carta registada com aviso de recepção.

CLÁUSULA 8.ª

1 � É permitida a emissão de obrigações, nos termos da lei.
2 � Se a assembleia geral não deliberar o contrário, os accionistas

terão preferência na subscrição das obrigações.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração
e fiscalização da sociedade

CLÁUSULA 9.ª

1 � Os accionistas deliberam em assembleia geral nos termos da lei.
2 � Cada acção dá direito a um voto, e as deliberações serão to-

madas pela maioria dos votos dos accionistas presentes ou represen-
tados, sempre que a lei ou os estatutos não exijam número maior.

CLÁUSULA 10.ª

Salvo no caso dos accionistas que sejam pessoas colectivas, os ac-
cionistas só se poderão fazer representar na assembleia geral pelo côn-
juge, descendente, ascendente, administrador ou outro accionista.

CLÁUSULA 11.ª

1 � A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único.

2 � O mandato do administrador durará quatro anos, sendo per-
mitida a reeleição por uma ou mais vezes.

3 � A administração fica dispensada de prestar caução e não
receberá qualquer remuneração pelo exercício da sua função até que,
de outro modo, seja decidido em assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se com assinatura do administrador único
ou de mandatário constituído, nos termos e limites do respectivo
mandato.

CLÁUSULA 12.ª

Compete à administração:
1 � Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-

vamente;
2 � Adquirir, alienar, hipotecar ou por qualquer forma onerar bens

imobiliários, com prévia audição do conselho fiscal;
3 � Exercer os mais amplos poderes de gerência e de representa-

ção social e desempenhar as demais atribuições que lhe sejam confe-
ridas pelas disposições da lei ou por outras cláusulas destes estatutos;

4 � Adquirir e alienar participações em sociedades com objecto
diferente do referido na cláusula terceira, em sociedades reguladas por
leis especiais e associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente formar agrupamentos complementares de empresas.

CLÁUSULA 13.ª

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, eleito por
períodos de quatro anos pela assembleia geral, podendo ser reeleito
uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV
Dividendo

CLÁUSULA 14.ª

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidos
5 % para reserva legal, serão distribuídos pelos sócios ou terão qual-
quer outra aplicação, nos termos e percentagens que forem delibera-
dos em assembleia geral por maioria simples dos votos emitidos.

Disposição transitória

1 � Fica desde já designado para o quadriénio de 2000 a 2003,
como administrador único, Isabel Cristina Tenreiro dos Santos Mar-
tins, solteira, maior, com domicílio profissional em Lisboa, na Ave-
nida das Forças Armadas, 4, 8.º I.

2 � Fica desde já autorizado o administrador único, Isabel Cristina
Tenreiro dos Santos Martins, a movimentar a importância referente
ao capital social da aludida sociedade, para fazer face a despesas de
constituição da mesma, aquisição de bens e outros.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119935

OPUS LIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 940/001127; identificação de pessoa colectiva n.º 504873997;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/001127.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo
seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade, adopta a firma OPUS LIS � Investimentos
Imobiliários, S. A.
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ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua de Pascoal de Melo, 3, 1.º, sala 1.6,
em Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios, e poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
deliberação da administração.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria de construção
civil, recuperação de imóveis; compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações e lucros

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, dividido e representado por 10 000 acções
ordinárias com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão ao portador, mas poderão ser nominativas ou
ao portador registadas, tituladas ou escriturais e reciprocamente con-
vertíveis, a pedido de qualquer accionista, a cargo de quem ficam as
respectivas despesas de conversão.

3 � No entanto, a possibilidade de conversão fica dependente da
autorização a prestar pela administração que, para tanto, fica a dis-
por de plenos poderes.

4 � A sociedade poderá emitir todos os tipos de acções autoriza-
dos por lei.

5 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 100 e
1000 acções.

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral que deliberar aumento de capital decidirá
quais as categorias de acções a emitir, sendo livre de estabelecer
acções de todas as categorias permitidas por lei, incluindo acções
preferenciais sem voto, até ao montante representativo de metade
do capital.

2 � Nos aumentos de capital, a realização das entradas poderá ser
diferida nos termos legais, conforme vier a ser fixado pela assembleia
geral.

3 � Se vierem a ser emitidas acções preferenciais remíveis, a
remissão será efectuada nas condições que vierem a ser fixadas pela
assembleia geral que tiver deliberado o aumento, podendo ter direito
a concessão de prémio.

ARTIGO 6.º

A administração poderá deliberar aumentar o capital da sociedade,
por uma ou mais vezes, mediante novas entradas em dinheiro dos
accionistas, até ao montante total de 5 000 000 euros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, tituladas ou
escriturais, nos termos da lei e nas condições que para elas vierem a
ser fixadas pela administração que, para tanto, fica a ter plenos po-
deres.

ARTIGO 8.º

1 � Dentro dos limites legais, a sociedade poderá adquirir acções e
obrigações próprias, realizando relativamente a todas elas, as opera-
ções que a assembleia geral entender convenientes.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções próprias não
beneficiam de quaisquer direitos sociais, excepto o de participar em
aumentos de capital por incorporação de reservas.

ARTIGO 9.º

O lucro de cada exercício pode não ser distribuído sem o limite
imposto pelo n.º 1 do artigo 294.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, sendo afectado ao fim que para ele vier a ser aprovado pela
assembleia geral que sobre a matéria deliberará por maioria simples
dos votos presentes ou representados.

ARTIGO 10.º

A administração poderá deliberar, com o consentimento do fis-
cal único ou do conselho fiscal, fazer, no segundo semestre de cada
ano, um adiantamento sobre os lucros distribuíveis, nas condições
legais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto ou detentores de título de subscrição que, até oito dias
antes da realização da assembleia, tenham:

a) Registado as acções na sociedade, se forem nominativas;
b) Registado na sede da sociedade ou depositado nos cofres sociais

ou em instituição de crédito, as acções, se forem ao portador;
c) Entregue na sede da sociedade para efeito de conferirem o corres-

pondente voto ao seu detentor, também se forem acções ao portador.
2 � O depósito em instituição de crédito prova-se por carta emi-

tida pela respectiva instituição.
3 � Quer a carta referida no número anterior, quer qualquer ins-

trumento de representação voluntária, de entre os admitidos por lei,
terão de ser entregues na sede da sociedade até oito dias antes da
realização da assembleia, para conferência pelo presidente da mesa.

ARTIGO 12.º

A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral será eleita por um período de quatro
anos, sendo permitida a reeleição por um número indeterminado de
mandatos.

ARTIGO 15.º

O presidente da mesa determinará a forma do exercício de voto.

ARTIGO 16.º

1 � A remuneração dos titulares dos órgãos sociais será fixada em
assembleia geral.

2 � Se a alguns administradores vier a ser fixada, como remunera-
ção, uma percentagem sobre os lucros da sociedade, aquela não poderá
exceder os 5 %

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto por três ou cinco membros,
eleitos em assembleia geral.

2 � Poderá ser eleito um administrador suplente.
3 � Os mandatos durarão quatro anos, sem prejuízo da possibilida-

de de destituição de qualquer administrador em qualquer altura, por
deliberação tomada em assembleia geral, mesmo que sem justa causa,
sendo permitida a reeleição por um número indeterminado de
mandatos.

ARTIGO 18.º

1 � A administração reunirá uma vez por trimestre e, além, disso,
sempre que qualquer administrador a convoque.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar em reu-
niões do conselho por outro administrador através de carta dirigida
ao presidente.

3 � As reuniões extraordinárias do conselho de administração
devem ser convocadas por escrito, nos termos legais.

4 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente.

5 � Os administradores designados no contrato social e, bem as-
sim, os que forem posteriormente eleitos em assembleia geral com
essa menção expressa, ficam dispensados da prestação de caução.

6 � Os administradores eleitos posteriormente sem expressa dis-
pensa de caução, caucionarão a sua responsabilidade com 5000 euros,
se a deliberação for omissa quanto ao valor da caução, podendo esta,
no entanto, obrigar a montante de caução superior.

ARTIGO 19.º

1 � Para obrigar a sociedade, serão necessárias as seguintes assinaturas:
a) De um administrador único, se o houver;
b) Do presidente do conselho de administração, caso seja delibe-

rado constituir um conselho de administração;
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c) De dois administradores nos termos dos poderes que lhe forem
conferidos;

d) De mandatários, em conformidade com os poderes constantes
dos respectivos mandatos.

2 � Os actos de mero expediente poderão ser assinados por um só
administrador.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização da sociedade é exercida por um fiscal único ou
por um conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um
suplente, eleitos em assembleia geral por um período de quatro anos,
renováveis.

2 � Um membro efectivo do conselho fiscal e o membro suplente
deverão ser obrigatoriamente revisores oficiais de contas ou Socieda-
des de Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por trimestre,
em data marcada pelo presidente, e, para além disso, sempre que
qualquer membro o convoque ou a pedido da administração.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119641

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VALE DE PERDITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 169; identificação de pessoa colectiva n.º 500253730; apre-
sentação: 001206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

7 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14126842

RECOLTE � RECOLHA, TRATAMENTO
E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6205; identificação de pessoa colectiva n.º 503505390; apre-
sentação: 001206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

7 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14126893

OLIMPIO MURTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 372; identificação de pessoa colectiva n.º 500655383; apresen-
tação: 001206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

7 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12248142

OCTOPUS SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 795; identificação de pessoa colectiva n.º 501941231; apre-
sentação: 001114.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

7 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12956384

TLG � TRANSPORTES LÍQUIDOS E GASOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula n.º 9671/
990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504336754; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/001124.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede: Rua de Tomás da Fonseca, torre C, freguesia
de São Domingos de Benfica, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 9/
001124 � Cessação das funções da gerência de Paulo de Oliveira
Ascenção, por renúncia em 10 de Julho de 2000.

Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 10/001124 � Designação de
gerente, em 30 de Agosto de 2000.

Período: até ao final do mandato em curso de 1999/2001, Ana Filipa
Nesbitt Rebelo da Silva Andrade e Sousa, casada, Rua de Calhariz, 168,
Monte Estoril, Estoril.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13744569

SOLVAY PORTUGAL � SERVIÇOS DE GESTÃO
E CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 434/000602; identificação de pessoa colectiva n.º 504842781;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/001120.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deliberação de manutenção de domínio total.
Data da deliberação: 21 de Setembro de 2000.
Sociedade dominante: Solvay Portugal � Participações (SGPS) , L.da

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118661

OREY & GOARMON � PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 512/000704; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 3/001124.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Rodrigo Goarmon Pedroso San-
tos Ferreira, por renúncia em 9 de Novembro de 2000.

4 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14125510

YGLÉSIAS & ABECASIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 862/880224; identificação de pessoa colectiva
n.º 501949038; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 38/001124.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Maria Madalena Garcia Yglésias
de Oliveira Abecassis, por renúncia em 31 de Julho de 2000.

4 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14124599
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SEGCIR � UNIÃO DE COOPERATIVAS
DE HABITAÇÃO, U. C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 557/980811; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
001129.

Certifico que com relação à cooperativa em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos membros da direcção e do conselho fiscal, em 17 de
Julho de 1998.

Período: quadriénio de 1998/2001.
Direcção: presidente � Vasco Manuel Abranches do Couto Mo-

niz, divorciado, Quinta da Nossa Senhora da Paz, São Pedro de
Penaferrim; vice-presidente: António Ribeiro Coelho, casado, Pra-
ceta de Carlos Pereira Calixto, 1, 3.º, esquerdo, Amadora;
vogal: Carlos Manuel Cardoso Lopes, casado, Avenida de Paulo VI,
lote 5, 6.º, B, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � Fernando da Cruz Dias, casado,
Avenida de Paulo VI, 6, 9.º B, Lisboa; vice-presidente: Alice Mabília
Santos Silva, solteira, Rua de Guiomar Torresão, 57, cave, esquerda,
Lisboa; vogal: João António Pinheiro de Lima, casado, Rua do Coronel
Campos Gonzaga, 2, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14186691

SEQUEIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2497/820831; identificação de pessoa colectiva n.º 501353437;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 11/001129.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a cessação das funções da gerência de Maria Cristina Paradanta da
Cunha Gomes Ribeiro da Silva, por renúncia em 21 de Maio de
1997:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 10/
001129 � Cessação das funções da gerência de Luís Filipe Paradanta
da Cunha Alves, por renúncia em 21 de Maio de 1997.

Pela inscrição n.º 15, apresentação n.º 14/001129, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de duas quotas de 200 000$ cada,
pertencendo uma ao sócio Adelino Gomes de Oliveira, e outra à só-
cia Laurentina Gomes de Oliveira Dinis.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos são necessárias as assinaturas em conjunto de dois
gerentes.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119811

SIENT � SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3693/920904; identificação de pessoa colectiva n.º 502834137;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 24/001121.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 60 000 000$ para 90 000 000$, tendo sido alte-

rado parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 4.º que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social, é de 90 000 000$, representado por
90 000 acções, do valor nominal de 1000$ cada uma, está realizado
em dinheiro, já entrado na caixa social.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14118386

OS CAÇADORES � RESTAURANTE CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6844/960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503671632;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/001129.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 600 000$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social de 600 000$, integralmente realizado em dinhei-
ro, está representado por três quotas iguais, no valor de 200 000$
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for acordado em assembleia geral, pertence a todos os sócios que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119897

TECNOVOX, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6958/960906; identificação de pessoa colectiva n.º 503713201;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 34 e 35/001129.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de António Eduardo Moreira Garret,
por renúncia em 17 de Outubro de 2000 e foi alterado parcialmente
o contrato, quanto aos artigos 3.º e 9.º que passaram a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
3 500 000$, dividido em duas quotas iguais de 1 750 000$, ambas em
nome do sócio.

9.º

1 � A gerência remunerada ou não, pertence ao sócio que conti-
nua nomeado gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assinatura
do gerente.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119501
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VIRGÍLIO VAZ � UROCLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7023/961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503726028;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/001129.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 500 000$ para 3 000 000$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, n.º 1 do 2.º, n.os 1 e 2 do 4.º, e n.º 3 do 5.º
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Bairro da Calçada
dos Mestres, Rua Sete, 23, na freguesia de Campolide.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 3 000 000$.

2 � O capital social encontra-se dividido em duas quotas, sendo
uma com o valor nominal de 2 100 000$, pertencente ao sócio Vir-
gílio Aleixo Vaz, e outra quota do valor nominal de 900 000$, per-
tencente à sócia Francisca Julieta Afonso.

3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção do ge-

rente ou de um procurador da sociedade, nos termos e limites dos
poderes que lhe tenham sido conferidos.

4 � (Mantém-se.)
5 � (Mantém-se.)

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119803

ROTAÇÃO 2000 � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 941/001127; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/001127.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ROTAÇÃO 2000 � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rodrigues Sampaio, 134,
Lisboa, freguesia de Coração de Jesus, do concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 2000 euros cada, 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 necessária a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

São seus sócios, António Pedro Parames Paz, Carlos Olavo Mes-
quita da Silva e João Salvador Ribeiro Pinto de Magalhães.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14119633

SERVIPLEX � GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 950/001129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505221861; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
001129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SERVIPLEX � Gestão de Recur-
sos Humanos, S. A. e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da
República, 53, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

2 � A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do
conselho de administração, a quem competirá, também, sobre a cria-
ção em território nacional ou no estrangeiro, de escritórios, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social onde e pelo
tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços a empresas,
nomeadamente nas áreas de manutenção de edifícios, limpezas e
vigilância, gestão de recursos humanos e organização, tais como
recrutamento, selecção e colocação de pessoal, gestão de refeitórios,
bem como todas aquelas actividades que estejam relacionadas com o
desenvolvimento do seu objecto social. Formação profissional e de
reciclagem quer em moldes próprios, quer sob planeamento para ter-
ceiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, representado por acções com o valor nomi-
nal de 1 euro, é de 250 000 euros e encontra-se totalmente subscrito
e realizado.

2 � A sociedade poderá, nos termos e com sujeição aos limites
legalmente fixados, emitir acções de qualquer tipo, nomeadamente
acções preferenciais, sem votos ou remíveis.

3 � Poderá, ainda ser deliberada a realização de prestações suple-
mentares e ou prestações acessórias pecuniárias onerosas, por uma
ou mais vezes, até ao limite máximo de 1 000 000 de euros.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social está dividido em 250 000 acções ao portador
ou nominativas, as quais são reciprocamente convertíveis, nos ter-
mos da lei.

2 � Salvo eventual futura desmaterialização, as acções represen-
tativas do capital social são incorporadas em títulos de 1, 10, 100,
1000 ou mais acções, os quais poderão ser desdobrados ou concentra-
dos a pedido dos accionistas.

3 � As despesas com a conversão das acções, bem como as de
desdobramento e de concentração de títulos correm por conta dos
accionistas interessados.

4 � Os títulos representativos das acções são assinados por dois
administradores, sendo admitida a reprodução das assinaturas por meios
mecânicos.

ARTIGO 5.º

1 � Nos termos e com sujeição aos limites fixados, é permitido à
sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações
que o conselho de administração entenda serem adequadas à prosse-
cução do interesse social.
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2 � A sociedade pode ainda por simples deliberação do conselho
de administração, subscrever e adquirir participações em qualquer outra
sociedade, ainda que subordinada a um direito estrangeiro ou com um
objecto diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis
especiais e participar em quaisquer formas de cooperação entre em-
presas, nomeadamente em consórcios, associações em participação e
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir quaisquer valo-
res representativos da dívida, nomeadamente qualquer tipo ou moda-
lidade de obrigações e papel comercial.

2 � Salvo nos casos em que a lei imperativamente o proíba, a
emissões de valores representativos da dívida, designadamente obri-
gações, poderão ser deliberadas pelo conselho de administração.

3 � A sociedade poderá adquirir os valores representativos da dí-
vida que tenha emitido, nos termos e condições permitidos por lei.

4 � Os valores representativos da dívida poderão ser titulados ou
assumir forma meramente escritural.

5 � O conselho de administração poderá, nos casos em que a lei o
permita, decidir converter valores representativos da dívida escritu-
ral em titulados, bem como, a todo o tempo, deliberar a
desmaterialização dos valores da dívida titulados.

6 � Os títulos representativos de valores de dívida são assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser reproduzidas por
meios mecânicos.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração poderá, quando julgar conveniente
e obtido o parecer favorável do fiscal único, deliberar aumentar o capi-
tal, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao montante
igual ao dobro do capital social realizado à data da deliberação.

2 � O conselho fixará as condições das novas emissões, bem como
os prazos e as formas em que poderá ser exercido o direito de prefe-
rência dos accionistas.

3 � Os poderes conferidos neste artigo são válidos pelo prazo
máximo legalmente permitido, podendo ser renovados, por uma ou
mais vezes, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 � O conselho de administração poderá designar um secretário

da sociedade e o respectivo suplente, cujas competências serão as
determinadas no Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e os titulares dos
restantes órgãos sociais são designados por períodos de três anos.

2 � Nos casos em que a lei não o proíba, é permitida a recondu-
ção por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais, incluindo a
do fiscal único, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto a este, serão
fixadas por deliberação da assembleia geral ou de comissão por esta
designada para o efeito.

2 � As funções de administração poderão ser ou não remuneradas.
Se o forem, as remunerações dos membros do conselho de adminis-
tração, ou as de alguns deles, podem ser constituídas por uma parte
fixa e por uma parte variável, traduzida esta numa participação que
não exceda 5% dos lucros do exercício.

3 � Os administradores poderão ser dispensados de prestar caução.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode constituir mandatários, os quais terão os
poderes que o conselho de administração deliberar atribuir-lhes.

2 � Nos poderes do mandatário compreendem-se sempre os de
executar as deliberações do conselho de administração, podendo pra-
ticar todos os actos necessários a tal execução.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um único administrador, em actos e contra-

tos relativamente aos quais tenha sido expressamente deliberado em
acta do conselho de administração;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários nas condições e limi-
tes estabelecidos no mandato.

2 � Adicionalmente, nos actos que não envolvam contracção de
obrigações pela sociedade, pode esta ser representada por qualquer dos
seus administradores, assinando isoladamente.

ARTIGO 13.º

1 � Têm direito a participar nas reuniões da assembleia geral os
accionistas com direito a voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio para terem direito a voto poderão agrupar-se de modo a obterem
aquele número, devendo, nesse caso, designar por acordo um só de
entre eles para os representar na assembleia geral.

3 � A participação dos accionistas que sejam pessoas colectivas
depende da designação, por escrito e com a antecedência mínima de
três dias úteis, de uma pessoa singular que os represente.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por um membro da administração, pelo seu côn-
juge, pelos parentes na linha recta ou por outros accionistas,
aplicando-se os requisitos de forma e prazo de designação previstos
no número anterior.

5 � Sem prejuízo do disposto no n.º 1 deste artigo, poderão ainda
assistir às reuniões da assembleia geral o representante comum dos
obrigacionistas e as pessoas cuja presença seja autorizada pelo
presidente da mesa, sob proposta do conselho de administração, téc-
nicos da sociedade, para esclarecimento de questões específicas sujei-
tas a apreciação da assembleia.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista comprovadamente titular
de, pelo menos, 1000 euros de capital social, cabendo um voto a cada
1000 acções.

2 � A prova de qualidade de accionista far-se-á:
a) Tratando-se de acções escriturais, mediante carta subscrita e

emitida por intermediário financeiro autorizado e recebida na so-
ciedade ao menos três dias úteis antes da data designada para as reu-
niões da assembleia geral, certificando a inscrição ou registo das
acções em nome do accionista, em conta dos valores mobiliários
escriturais aberta junto desse intermediário financeiro, pelo menos
desde o 10.º dia útil anterior à data designada para a reunião da
assembleia geral;

b) Tratando-se de acções tituladas, através do seu depósito nos
cofres da sociedade ou mediante carta subscrita e emitida por institui-
ção de crédito e recebida na sociedade ao menos três dias úteis antes
da data designada para a reunião da assembleia geral, certificando que
as acções estão depositadas no seu cofre em nome do accionista.

3 � As acções deverão manter-se registadas ou depositadas, em
nome do accionista, até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas
ou outras pessoas.

2 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reuniões
e elaborar as respectivas actas.

3 � Ao presidente incumbe convocar, com observância das for-
malidades legais, as reuniões da assembleia geral.

4 � Na ausência ou impedimento do presidente, as suas funções
serão exercidas pelo secretário.

ARTIGO 16.º

1 � Para além das reuniões decorrentes da lei, a assembleia geral
reúne sempre que tal seja solicitado ao presidente da mesa por algum
dos órgãos sociais ou por accionistas, nos termos legalmente estabe-
lecidos.

2 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei e na convocatória pode, desde logo, ser marcada segunda data de
reunião, com intervalo superior a 15 dias, no caso de a assembleia
não poder funcionar na primeira data marcada por falta de quórum,
aplicando-se à assembleia que reúna na segunda data as regras relati-
vas à assembleia de segunda convocatória.

3 � Não podendo a assembleia geral, por falta de quórum, funcio-
nar em primeira convocação e não havendo sido designada na con-
vocatória uma segunda data de reunião, será convocada, nos termos
legais, nova reunião que poderá funcionar e validamente deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o quan-
titativo do capital a que as respectivas participações correspondam.
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ARTIGO 17.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto por um número ímpar de membros, no mínimo
de três e máximo de cinco, accionistas ou não, eleitos pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez em cada dois meses e sempre que for convocado pelo seu presi-
dente ou dois administradores.

2 � As reuniões terão lugar na sede, se outro lugar não for esco-
lhido por conveniência do conselho.

3 � O conselho só pode validamente deliberar desde que esteja
presente a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria simples dos membros presentes.

5 � Em caso de empate nas votações, o presidente ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

6 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 19.º

1 � Para além das atribuições gerais derivadas da lei e destes
estatutos, compete ao conselho de administração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções inseríveis no seu objecto social.

b) Adquirir, onerar, locar, arrendar e alienar quaisquer bens sociais
e direitos, móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis, sempre
que entenda conveniente para a sociedade.

c) Contratar os empregados da sociedade, fixar os seus vencimen-
tos, regalias sociais ou outras prestações pecuniárias e exercer o cor-
respondente poder directivo e disciplinar.

d) Constituir mandatários ou procuradores, com ou sem a faculda-
de de subestabelecimento.

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

f) Delegar nos seus membros nos termos do artigo seguinte.
g) Negociar e contrair financiamentos.
h) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passi-

vamente, podendo apresentar participações criminais e desistir delas,
contrair obrigações, propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em
processo, comprometer-se em sede de arbitragem, assinar termos de
responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos os assuntos que
não caibam na competência de outros órgãos.

2 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento. in-
cluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais dos seus
membros ou numa Comissão Executiva, formada por um número ímpar
de membros, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização de todos os negócios da sociedade será exercida
por um fiscal único que será um revisor oficial de contas ou uma
sociedade de revisores oficiais de contas, designado pela assembleia
geral por um período de três anos e reelegível.

2 � A assembleia geral designa ainda um revisor oficial de contas
ou uma sociedade de revisores oficiais de contas suplente.

3 � Cabem ao revisor oficial de contas ou uma sociedade de revi-
sores oficiais de contas os poderes que a lei atribui ao conselho fiscal.

ARTIGO 22.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplica-
ção que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que por
lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de
reserva.

2 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia geral
ponderará em cada ano social a conveniência e a oportunidade de
serem constituídas, reforçadas ou diminuídas reservas destinadas à
estabilização de dividendos.

3 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

4 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso de um exercício, nos termos e com os limites previstos na lei.

ARTIGO 24.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 25.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ções sociais.

Designação dos órgãos sociais.
Período: triénio de 2000/2002.
Conselho de administração: presidente � João Carlos Cardoso e Matos

Lima, casado, Avenida de Roma, 56, 4.º, esquerdo, Lisboa; vogais: Pedro
Miguel Norton dos Reis de Arrochela Alegria, casado, Rua de Silva Carva-
lho, 208, rés-do-chão, Lisboa e Manuel Carlos Miranda Simões, casado, Rua
do Dr. António Garcia Vasconcelos, 7, 3.º, D, Massamá, Queluz, Sintra.

Fiscal único: J. Monteiro & Associados, SROC, Rua do Padre Amé-
rico, 18-F, escritório 6, Lisboa; suplente: Mendes e Ferreira, SROC,
Rua do Professor Correia Araújo, 593, Praceta Privada, entrada 3,
sala 3, Porto.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12219711

LISBOA � 4.A SECÇÃO

COTECO � SOCIEDADE DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 773/800214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500898596; entrada e data: 17 490/000704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14204720

CASA DE ANTIGUIDADES CALENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 091/820702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500996989; entrada e data: 17 185/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14204711

PINTO BASTO V � SERVIÇOS DE GESTÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9650/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505231433;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/001204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pinto Basto V � Serviços de Gestão
Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede na Avenida de 24 de Julho, 1-D,
freguesia de São Paulo, concelho de Lisboa.
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2 � Por simples deliberação da gerência poderá ser alterado o lu-
gar da sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações ou
outras formas legais de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto da Sociedade consiste na consultadoria não jurídica, rea-
lização de estudos, prestação de serviços de gestão, de assistência
comercial e financeira e participações.

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma única quota do valor nominal
de 5 000 euros, pertencente à sócia Pinto Basto � SGPS, S. A.

ARTIGO 5.º

A sócia e a Sociedade podem celebrar entre si negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do objecto da Sociedade.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua cria-
ção, mesmo que com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da Sociedade bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa ou passivamente, será exercida por dois a
seis gerentes, designados pela sócia única, com ou sem remuneração,
conforme por ela for decidido.

2 � Para obrigar validamente a Sociedade são suficientes as assi-
naturas de dois gerentes ou a assinatura de um gerente e a de um
mandatário no âmbito dos poderes que lhe forem conferidos.

3 � É expressamente interdito aos gerentes obrigar a Sociedade
em fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos,
contratos ou documentos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
decidido pela sócia.

Ficam desde já nomeados gerentes:
Bruno Carlos Pinto Basto Bobone, casado, natural da freguesia do

Campo Grande, concelho de Lisboa, residente na Rua da Imprensa à
Estrela, 9, 3.º, esquerdo, em Lisboa.

Filipe Soares Franco, casado, natural da freguesia de Benfica, con-
celho de Lisboa, residente na Avenida de Emídio Navarro, 34, em
Cascais.

Jaime Nunes Pereira, casado, natural da freguesia de Piodão, con-
celho de Arganil, residente na Rua de Leitão de Barros, 9, 6.º, direito,
em Lisboa.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14186918

CEMENT TRADING ACTIVITIES � COMÉRCIO
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9645/001130; identificação de pessoa colectiva n.º 504625160;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/001130.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Cement Trading Activities �
Comércio Internacional, S. A. e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São José, 149, 159, em
Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucursais, fi-
liais, delegações ou outras formas de representação social, em qual-
quer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto social:
1 � A exploração de terminais cimenteiros e o comércio nacional

e internacional de importação e exportação de cimento e de clínquer
e outros materiais de construção, por si mesma ou por conta de
outrém, por todas as formas permitidas.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, em agrupamentos de interesse económico e, bem
assim, adquirir, originária ou subsequentemente acções ou quotas em
sociedades de responsabilidade limitada qualquer que seja o objecto desta
e ainda que sujeitas a leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 500 000 euros e encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O capital social divide-se em 100 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

3 � As acções são nominativas e poderão revestir a forma escri-
tural.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao
montante representativo de 20% do capital social.

2 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, fi-
car sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia ge-
ral.

3 � As acções serão objecto de remição pelo seu valor nominal
acrescido de um prémio, se assim for deliberado pela assembleia ge-
ral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações e outros instrumentos
de dívida titulada, legalmente admissíveis mediante deliberação do
conselho de administração que fixará as condições da emissão.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas a todos os accionistas prestações suplementa-
res até ao montante global igual ao do capital social, não sendo as
mesmas restituíveis.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode, dentro dos limites legais, adquirir acções e obri-
gações próprias e realizar sobre as mesmas quaisquer operações per-
mitidas por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal, ou o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais exercem as suas funções por
períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos.

3 � Por deliberação do conselho de administração poderá ser
designado um secretário e um suplente para desempenhar as funções
estabelecidas na lei.

4 � O secretário desempenhará as suas funções por um período
coincidente com o do mandato do conselho de administração que o
designar.

ARTIGO 10.º

Os montantes das remunerações dos membros dos órgãos sociais e
as modalidades e prestações para o esquema complementar de refor-
ma ou de invalidez serão fixados pela assembleia geral ou por quem
esta designar.
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SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
de voto, não sendo permitido que às reuniões assistam accionistas
sem direito de voto.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que

detenham pelo menos 100 acções inscritas em seu nome, até 15 dias
antes da data da realização da assembleia geral.

4 � Para efeitos do número anterior, as acções deverão manter-se
inscritas em nome do respectivo accionista, até ao encerramento da
reunião da assembleia geral.

5 � Para os efeitos dos números precedentes, os accionistas deve-
rão entregar ao presidente da mesa, até oito dias antes da data da
realização da assembleia geral, a declaração emitida pelo respectivo
intermediário financeiro, nos termos do Código dos Valores Mobiliá-
rios, comprovativa de que, pelo menos, até 15 dias antes da data mar-
cada para a realização da assembleia geral, tais valores se encontram
inscritos em nome dos mesmos, em contas de valores mobiliários es-
criturais dessa instituição e de que as mesmas não podem ser
transaccionadas até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

6 � O disposto no número anterior apenas será aplicável quando
exista mais que um accionista.

7 � Para efeitos do número anterior, as entidades previstas no
artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários são consideradas um só
accionista.

8 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral
pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente, outro
accionista ou qualquer membro da administração, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, e recebida por este
até oito dias antes da data da realização da assembleia.

9 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 12.º

Para além do disposto na lei competirá, em especial, à assembleia
geral:

a) Eleger, de entre os accionistas ou não, a respectiva mesa;
b) Eleger os membros de conselho de administração, bem como o

presidente;
c) Eleger os membros do conselho fiscal, bem como designar o

presidente;
d) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e

votar o balanço, as contas e o parecer do conselho fiscal e decidir
sobre a aplicação dos resultados do exercício;

e) Deliberar sobre quaisquer alterações do contrato de sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário eleitos em assembleia geral pelo período de quatro
anos, podendo ser reeleitos, os quais podem ou não ser accionistas.

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.

3 � Caso tenha sido designado o secretário da sociedade nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 9.º, este desempenhará as funções do secretá-
rio da mesa, considerando-se que aquela designação suspende as funções
do secretário eleito nos termos do n.º 1 deste artigo.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três a cinco membros, eleitos em
assembleia geral que designará ainda o seu presidente.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas.
3 � O presidente do conselho de administração tem voto de qualidade.
4 � Ao conselho de administração caberá indicar substituto para qual-

quer administrador impedido definitivamente de exercer o mandato
ou suspenso temporariamente das suas funções, a substituição assim
efectuada produzirá efeitos de imediato e deverá ser ratificada na
primeira assembleia geral que a seguir se realizar.

5 � O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedimento
definitivo, no fim do período para o qual os demais administradores
tenham sido eleitos.

6 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução, se assim o deliberar a assembleia geral
que os eleger.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convocado pelo
seu presidente, por outros dois administradores ou pelo conselho
fiscal.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente que será válida unicamente para essa reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações, sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores ou numa Comissão Executiva formada por um número ím-
par de administradores, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura de um administrador-delegado dentro dos limi-

tes da delegação do conselho;
c) Com a assinatura de um administrador e de um procurador;
d) Com a assinatura de procuradores quanto aos actos e categorias

de actos definidos nas procurações.
2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da procura-
ção.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais será confiada, a um conse-
lho fiscal composto por três membros efectivos e um suplente, sen-
do um dos vogais efectivos e o vogal suplente revisores oficiais de
contas; ou a um fiscal único e a um suplente, ambos revisores oficiais
de contas.

2 � No caso de se adoptar o conselho fiscal, este, deverá reunir,
pelo menos, uma vez por trimestre.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 19.º

1 � Os resultados líquidos apurados no balanço anual da sociedade,
distraída a parte destinada à constituição de reservas obrigatórias, terão
o destino que lhes for dado por deliberação da assembleia geral, sem
qualquer limitação que não seja decorrente de disposição legal impe-
rativa.

2 � Poderá haverdistribuição antecipada de lucros nos termos da lei.
3 � A distribuição de lucros poderá ser inferior a metade do lucro

do exercício distribuível.

ARTIGO 20.º

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação em contrá-
rio, os administradores em exercício, contra os quais não esteja em
curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de responsabi-
lidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

ARTIGO 21.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187477
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MEMORIOFONE II � TELECOMUNICAÇÕES
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7147/980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504148435;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/001204.

Certifico que Maria Isabel Vieira Guiomar da Rocha, renunciou em
20 de Setembro de 1999, às funções de gerente e foram alterados os
artigos 1.º, n.º 2, 3.º, corpo e 4.º, corpo do contrato social que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade passa a ter a sua sede na Avenida de São João de
Deus, 15, 1.º, esquerdo, na freguesia de São João de Deus, concelho
de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 850 000$, pertencente ao sócio Pedro Miguel Vieira
Guiomar da Rocha e outra de 150 000$, pertencente ao sócio Jorge
Manuel Esteves Rente.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Pedro Miguel Vieira
Guiomar da Rocha que desde já fica nomeado gerente.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14200740

MASTERCAFÉ � GESTÃO DE FRANCHISING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9644/001130; identificação de pessoa colectiva n.º 504802917;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/001130.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, n.º 2 do contrato social que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Rato, 4-B, em Lis-
boa, freguesia de São Mamede.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187337

PARSECLA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9567/001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505107660;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/001130.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º, n.º 1 do contrato social que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Augusto de
Aguiar, 150, 5.º D, freguesia de São Sebastião de Pedreira, em Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187434

PÉROLA DA ÍNDIA � ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9646/001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505230119;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/001130.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pérola da Índia � Artigos de
Papelaria, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Almirante Reis, 12-C/
D, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, assim como criar e manter sucursais, agências, delegações ou qual-
quer outra forma de representação, bem como escritórios ou outras
formas de estabelecimento em qualquer ponto do território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos de
papelaria, jornais, revistas, cartões para telefones.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 5000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Badruddin Dosani e MD Aminul Haque.

ARTIGO 4.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre os sócios é livremente
permitida.

2 � Na cessão de quotas a estranhos tem preferência a sociedade,
em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo; se mais de
um sócio pretender preferir será a quota dividida pelos preferentes,
na proporção das suas quotas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Badruddin
Dosani e MD Aminul Haque que ficam, desde já, nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos e para a sua representação em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

É vedado à gerência obrigar a sociedade em avales, fianças, abona-
ções, letras de favor ou outros actos e contratos estranhos aos fins
sociais.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades,
serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14213605

PRAÇA DOS OCEANOS, COOPERATIVA
DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 111/001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505137909;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/001130.

Certifico que foi constituída a cooperativa em epígrafe que se rege
pelos estatutos constantes dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, duração, sede e fins

ARTIGO 1.º

1 � É constituída, por tempo indeterminado, regendo-se pelo
Código Cooperativo, por estes estatutos, pelo Regulamento Interno
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e demais legislação aplicável, a cooperativa Praça dos Oceanos, Coo-
perativa de Habitação e Construção, C. R. L.

2 � A Cooperativa insere-se no ramo de habitação e construção
do sector cooperativo.

ARTIGO 2º

A Cooperativa tem a sua sede na Rua do Presidente Wilson, 3,
rés-do-chão, direito, freguesia de São João de Deus, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 3.º

A Cooperativa tem como objecto a construção de fogos para ha-
bitação dos seus membros, sem fins lucrativos.

CAPÍTULO II

Do capital e reservas

ARTIGO 4.º

1 � O capital cooperativo é variável e ilimitado, no montante
mínimo de 5000 euros, constituído por títulos de capital, nominati-
vos, no valor unitário de 5 euros cada um.

2 � O capital cooperativo será aumentado pela emissão de no-
vos títulos, sempre que tal se torne necessário pela admissão de
novos cooperadores ou por novas subscrições por parte dos já exis-
tentes.

3 � Cada cooperador obriga-se a subscrever pelo menos 50 títulos
de capital no acto da admissão.

ARTIGO 5.º

No acto da sua admissão, cada cooperador deverá pagar uma jóia,
no valor de 250 euros.

ARTIGO 6.º

A transmissão dos títulos de capital e a sua aquisição pela Coope-
rativa serão feitas nos termos legais, mediante autorização da direc-
ção.

ARTIGO 7.º

Poderá a Cooperativa, por decisão da assembleia geral, emitir títu-
los de investimento, e fixar o juro, se for caso disso.

ARTIGO 8.º

1 � A Cooperativa Praça dos Oceanos, Cooperativa de Habitação
e Construção, C. R. L., constitui as seguintes reservas:

a) Reserva legal;
b) Reserva para educação e formação cooperativa;
c) Reserva para conservação e reparação;
d) Reserva para construção.
2 � Por deliberação da assembleia geral, poderá a Cooperativa

constituir outras reservas.
3 � As reservas subvencionadas, por decisão da assembleia geral

que fixar as percentagens a atribuir a cada uma delas, pelas jóias, pelos
excedentes anuais e outras receitas, tendo em consideração o previs-
to no Código Cooperativo e na legislação do ramo da construção.

ARTIGO 9.º

Os membros da Cooperativa passarão ainda a pagar uma quota
administrativa, a fixar pela assembleia geral que será actualizada
sempre que esta considere necessário, sob proposta da direcção.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores, direitos e deveres, penalidades

ARTIGO 10.º

1 � Podem ser membros da Cooperativa, Praça dos Oceanos,
Cooperativa de Habitação e Construção, C. R. L., todas as pessoas
maiores que declarem estar dispostas a ela aderir livremente, acatan-
do os princípios e legislação cooperativa e subscrevam os presentes
estatutos e o regulamento interno e, ainda:

a) Apresentem à direcção uma proposta de inscrição, subscrita pelo
proposto e por dois cooperadores;

b) Paguem, em numerário, todos os títulos de capital, a jóia e a
quota administrativa no valor fixado pela assembleia geral;

c) A admissão de novos membros é sempre condicionada à exis-
tência de projectos de construção onde os novos candidatos possam
ser integrados.

ARTIGO 11.º

1 � Os direitos e deveres dos cooperadores são os previstos no
Código Cooperativo.

2 � O exame da escrita, a que os cooperadores têm direito, será
fixado nos termos legais pela direcção.

ARTIGO 12.º

1 � Os membros da Cooperativa poderão solicitar a sua demissão
com um pré-aviso de 30 dias.

2 � Em caso de demissão ou exclusão, os valores a que tiver
direito, títulos de capital e de investimento, serão devolvidos no prazo
máximo de seis meses, desde que surja um substituto.

ARTIGO 13.º

1 � Aos cooperadores que desrespeitarem os presentes estatutos,
os regulamentos internos, as decisões dos órgãos sociais da Coopera-
tiva, ou de qualquer forma a lesarem ou atentarem ao seu bom nome
poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

a) Advertência ou multa;
b) Suspensão de direitos sociais até 60 dias;
c) Exclusão.
2 � A aplicação das sanções compete à Direcção, com excepção

da exclusão que é da competência da assembleia geral, mediante a
organização, pela direcção, de um processo disciplinar escrito.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais, assembleia geral,
direcção e conselho fiscal

ARTIGO 14.º

1 � Os órgãos sociais da Cooperativa são: assembleia geral; direc-
ção; conselho fiscal.

2 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por três anos, por
listas indicando o lugar para que cada cooperador é proposto, e dois
suplentes para cada órgão social, podendo haver reeleição.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral é o órgão máximo de decisão da Coopera-
tiva, nela tomando parte todos os cooperadores no pleno exercício
dos seus direitos, cabendo a cada um, um voto.

2 � A assembleia geral pode deliberar a constituição de Comissões
Especiais, com vista à melhor prossecução dos objectivos da
Cooperativa.

3 � A assembleia geral é dirigida por uma mesa composta por um
presidente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordiná-
rias, de acordo com as determinações do Código Cooperativo.

2 � A eleição para os titulares dos órgãos sociais será feita em
assembleia geral especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 17.º

A convocatória da assembleia geral, o quórum, a sua competência,
deliberação e votação obedecem ao respectivo articulado do Código
Cooperativo.

ARTIGO 18.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão, em regra, tomadas
por maioria simples de votos, com excepção das que a lei exige
maioria qualificada de dois terços de votos expressos.

2 � As alterações dos estatutos serão apreciadas em assembleia
geral expressamente para o efeito, requerendo a votação maioria
qualificada.

ARTIGO 19.º

1 � A direcção é composta por um presidente, um tesoureiro, um
secretário, competindo-lhes, nos termos legais, a administração e
representação da Cooperativa, sendo a sua competência e responsa-
bilidade a definida pelo Código Cooperativo e, ainda:

a) Negociar e contratar quaisquer empréstimos ou financiamentos,
outorgando em nome da Cooperativa;
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b) Negociar e contratar quaisquer empreitadas ou fornecimentos
que visem a prossecução do objecto da Cooperativa;

c) Negociar e adquirir os terrenos necessários aos objectivos da
Cooperativa.

ARTIGO 20.º

A Cooperativa obriga-se com as assinaturas de dois membros da
direcção.

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário e
um vogal, competindo-lhe, nos termos legais, o controle e a fiscali-
zação da Cooperativa.

CAPÍTULO V

Da propriedade dos fogos

ARTIGO 22.º

A Cooperativa, Praça dos Oceanos, Cooperativa de Habitação e
Construção, C. R. L., pratica o regime de propriedade individual.

CAPÍTULO VI

Dos exercícios sociais, receitas e distribuição
de excedentes

ARTIGO 23.º

Constituem receitas da Cooperativa:
1 � As jóias.
2 � As resultantes da sua actividade.
3 � Quaisquer donativos ou subsídios recebidos.

ARTIGO 24.º

Os excedentes anuais líquidos serão distribuídos pelas reservas
existentes em percentagem a definir pela assembleia geral que fixará
a aplicação do remanescente.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

A dissolução, liquidação e destino do património da Cooperativa,
far-se-á tendo em conta o articulado do Código Cooperativo referen-
te a este capítulo.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 26.º

1 � Os casos omissos nos presentes estatutos regem-se pelas dis-
posições do Código Cooperativo e demais legislação aplicável.

2 � É escolhido o foro da Comarca da Cooperativa para todas as
questões a dirimir entre os cooperadores e a cooperativa ou entre
aqueles relativamente a esta.

ARTIGO 27.º

Consideram-se adquiridos pela Cooperativa os direitos e por ela
assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que em seu
nome sejam celebrados pela direcção designadamente a aquisição da
parcela n.º 3.17, do lote 1 ou 2, sito no Parque das Nações, a partir
da data da sua constituição e antes de efectuado o seu registo defini-
tivo na Conservatória do Registo Comercial respectiva, ficando, para
o efeito, conferida a necessária autorização.

ARTIGO 28.º

Os titulares dos órgãos sociais designados para o primeiro mandato
são os seguintes:

a) Para a mesa da assembleia geral: presidente � Engenheiro
António Armando Almeida Anes; vice-presidente: Dr. Humberto Jorge
Alves Rodrigues, solteiro, maior, residente na Rua de Elina Guimarães,
7, rés-do-chão B, em Lisboa; secretária: Arquitecta Ana Maria Rangel

da Costa Soares da Silva Peres, casada, residente na Praceta da Quinta
Torre do Fato, lote 7, 11.º A, em Lisboa;

b) Para a direcção: presidente � Engenheiro Adelino da Concei-
ção Alves Rodrigues; tesoureira: Dr.ª Cristina Maria Teles Pinto Gue-
des Teixeira; secretário: Engenheiro Virgílio Vieira Casimiro;

c) Para o conselho fiscal: presidente � Engenheiro Luís Miguel
Teixeira D�Ávila Pinto da Silveira, casado, residente na Rua de
Amílcar Cabral, 13, 5.º L, em Lisboa; secretário: Engenheiro José
Martins Nascimento, casado, residente na Rua do Professor Mira
Fernandes lote 19, 6.º, direito, em Lisboa; vogal: Dr.ª Fernanda Ma-
ria Vintém Rodrigues, casada, residente no Aldeamento das Encostas,
8, Sassoeiros, Carcavelos, Cascais.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 11437812

CENTUM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2259/930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502906138;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 19 e 20/001129.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, n.º 1, 3.º, n.º 1 e 7.º,
n.º 1 do contrato social que passaram a ter a seguinte redacção e houve
averbamento de cessação de funções.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CENTUM � Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Latino
Coelho, 50, 2.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

3.º

1 � O capital social é 24 939,90 euros, integralmente realizado
em dinheiro e dividido em três quotas: uma quota do sócio António
Peixoto da Costa Félix, no valor de 6234,98 euros, uma quota do
sócio Miguel Maria Sá Pais do Amaral, no valor de 6234, 98 euros,
e uma quota do sócio Frederico Nuno de Brion Ramirez Sanches, no
valor de 12 469,94 euros.

7.º

1 � A Sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 20/001129 �

Cessação de funções do gerente, Miguel Maria Sá Pais do Amaral por
ter renunciado em 26 de Outubro de 2000.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14186993

MASSALA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6202/970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503179434;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/001204.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 13/001204 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Novembro de 2000.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187620

CESO-CI � CONSULTORES INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2109/910503; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 3 e 4/001130.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida, tendo sido alterado o artigo 2.º, n.º 1 do contrato social que
passou a ter a seguinte redacção:

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 3/001130 � Nomeação dos órgãos sociais,
por deliberação de 15 de Maio de 2000, para o triénio de 2000/2002:

Conselho de administração: Américo Henriques Rodrigues Ramos
dos Santos, casado, Avenida dos Maristas, 150, 2.º, esquerdo, Pare-
de � presidente; José João Almeida dos Santos Pinho, divorciado
Avenida do Brasil, 18, 9.º, Lisboa � vice-presidente; José António
Gonçalves de Sousa Fialho, casado Rua de Manuel Ferreira de An-
drade, 14, 10.º, direito, Lisboa.

Conselho fiscal: António Joaquim Andrade Gonçalves, casado, Rua
de Amélia Rey Colaço, 38, 8.º, direito, Carnaxide � presidente;
Manuel Alves da Rocha, casado Rua do Progresso Clube, 10, Mem
Martins; Victor Franco e Lisboa Nunes, SROC, Avenida do General
Norton de Matos, 63-E, Miraflores, Algés; Joaquim José Coias Rosa,
casado Quinta da Boa Esperança, lote 12, Albarraque, Sintra, ROC �
suplente.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Elias
Garcia, 123, 4.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

 O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14212129

PROMEC � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 031/611125; identificação de pessoa colectiva
n.º 500223602; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 17/001204.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, apresentação n.º 17/
001204 � Deliberação de aprovação do projecto de cisão, em 27 de
Novembro de 2000.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187701

PICKING PACK � REPROGRAFIA
E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7721/981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504429310;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 5; números e datas das apresentações: 23/001206,
27 e 28/001204.

Certifico que o texto que se segue é transcrição dos averbamentos
de cessação de funções e inscrição.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 27/001204 �
Cessação de funções do gerente, Michael Wright por ter sido destituído
em 23 de Novembro de 2000.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 23/001206 �
Cessação de funções do gerente, Maurizio Luigi Maria Mussati por
ter sido destituído em 23 de Novembro de 2000.

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 28/001204 � Nomeação de ge-
rente, por deliberação de 23 de Novembro de 2000: Stefano Pellegri,
solteiro, maior, Pla de Palau, 10, Barcelona.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187825

MONTEIRO DE BARROS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1219/911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502669632;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 15/001204.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 15/001204 �
Recondução dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de
2000, para o triénio de 2000/2002.

Conselho de administração: Patrício Miguel Guerry Monteiro de
Bastos, solteiro, maior, 42, Chester Row, London SWIW 8JP, Reino
Unido � presidente; Jorge Marques de França Dória Monteiro,
casado, residente na Rua da Imprensa à Estrela, 23, 1.º, Lisboa;
Henrique José Monteiro Chaves, casado, Rua dos Ferreiros à Estrela,
9, 1.º, Lisboa.

Fiscal único: A. Gonçalves Monteiro & Associados, SROC, Ave-
nida de Frei Miguel Contreiras, 54, 10.º, Lisboa � efectivo; Rui
Ascenção & Esteves Afonso, SROC, Rua de Portugal Durão, 7, 4.º,
frente, Lisboa � suplente.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187736

PIRES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9647/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 500618143;
inscrição n.º 10 e inscrição n.º 11 números e datas das apresenta-
ções: 9/000821 e 12/001204.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato social que passou
a ter a seguinte redacção e a sócia Ana Maria da Costa Jorge Fernan-
des Valongueiro Nunes foi nomeada gerente em 26 de Junho de 2000.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Colosso, Engenharia e Construção, L.da,
tem a sua sede e estabelecimento na Travessa de D. Vasco, 27, cave,
esquerda, na freguesia de Ajuda, Lisboa.

 O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187639

CZAQUA, SOCIEDADE COMERCIAL TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8261/990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504383175;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 4 e 5/001204.

Certifico que o capital social de 5 000 000$ foi aumentado e
redenominado para 100 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º
que passou a ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 20 000 euros pertencente ao sócio António Albino da Silva;
uma no valor nominal de 20 000 euros pertencente à sócia Maria Odete
Barros Quaresma da Silva; e uma no valor nominal de 60 000 euros
pertencente ao sócio Fernando Manuel Quaresma da Silva.

Gerente designado: Fernando Manuel Quaresma da Silva.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14213869

MARTINS & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 849/690213; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500186723; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 8 e 9/001130.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento de
cessação de funções de gerência acima referido.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 8/001130 �
Cessação de funções da gerente, Maria Emília Mouteiro Prata Vicente
Martins por ter renunciado em 16 de Novembro de 2000 e o capital
de 7 500 000$ foi aumentado e redenominado para 50 000 euros tendo
sido remodelado totalmente o contrato que passou a reger-se pelo
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma INAMUNDO � Administração e Co-
mércio Imobiliário, L.da e tem a sua sede na Avenida do Duque de
Loulé, 124, loja, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa,
contando-se o seu início desde a data da sua constituição.

2.º

O objecto da sociedade consiste em: administração, comércio e
promoção imobiliária, compra, venda e revenda de propriedades,
construção civil e actividades hoteleiras e turísticas.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, António Luís de Olivei-
ra Raimundo e Inácio Simplício Madeira Ramos.

4.º

A gerência e administração da sociedade com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, total ou parcialmente,
porém, a favor de estranhos, depende do consentimento da socie-
dade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e
em segundo lugar aos sócios não cedentes.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por morte do titular da quota;
b) Por acordo com o sócio titular da quota;
c) No caso da quota ser objecto de penhor, arrematação ou

adjudicação judicial ou ainda qualquer outro procedimento judi-
cial;

d) Quando em partilha subsequente a divórcio ou separação
judicial de pessoas e bens, a quota seja adjudicada, total ou parcial-
mente ao cônjuge de um dos sócios;

e) Por falência ou insolvência;
f) Desde que qualquer sócio culposa ou deliberadamente prejudique

os interesses da sociedade.
2 � A contrapartida da amortização é o valor da quota apurado

segundo balanço especial a realizar para o efeito e poderá ser paga
em seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem acréscimo de
juros, vencendo-se a primeira, 30 dias após a data da respectiva deli-
beração.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal e,
posteriormente, dar lugar a uma ou várias quotas que poderão ser
alienadas a sócios ou a terceiros, de acordo com o que vier a ser de-
liberado.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14119358

MOIAQUARIUS � COMÉRCIO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8159/990601; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 14/001204.

Certifico que foram alterados os artigos 5.º e 8.º do contrato social
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada uma
delas no valor nominal de 100 000$, pertencendo uma à sócia Ade-
laide Maria Rodrigues Sousa Machado, outra ao sócio Virgílio Armando
Moreira Machado, outra à sócia Teresa Maria Borges Gonçalves e
outra ao sócio Mário Jorge Fontes Alves.

ARTIGO 8.º

A gerência e a representação da sociedade perante terceiros, em
juízo e fora dele, activa ou passivamente, compete às sócias Adelaide
Maria Rodrigues Sousa Machado e Teresa Maria Borges Gonçalves
que desde já ficam nomeadas gerentes, com ou sem remuneração
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas das duas
gerentes.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187710

MANOBRAS D�ARTE � PRODUÇÕES DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9648/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505174740;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/001204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manobras D�Arte � Produções
Espectáculos, L.da , e tem a sua sede na Rua da Rosa, 212, 3.º, fregue-
sia de Santa Catarina, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sua sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � O objecto da sociedade é produção, promoção e realização de
espectáculos e produtos. Colocação de actores, recepcionistas e ser-
viços prestados com refeições. Produção de spots publicitários, com-
pra e venda de espaços publicitários na empresa escrita, rádio, televi-
são, placards e muppies, promoção publicitário e prestação de serviços
publicitários a terceiros, Caracterizador. Formação profissional.

2 � A sociedade pode participar em agrupamentos complementa-
res de empresas bem como em outro tipo de responsabilidade limita-
da, com objecto diferente do seu, ou regulado por lei especial.

3.º

1 � O capital é de 1 002 410$ que corresponde à soma de duas
quotas sendo uma de 501 205$, pertencente ao sócio Sérgio Manuel
Martins Alfredo e outra de 501 205$, pertencente à sócia Katia Sónia
da Silva Pinto, encontrando-se já realizado a totalidade do capital em
dinheiro.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 5 000 000$.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia
geral.

4.º

A divisão e cessão de quotas apenas é livre entre os sócios.
Na cessão onerosa a não sócios a sociedade em primeiro lugar e os

sócios em seguindo gozam o direito de preferência.
O sócio que pretender ceder a sua quota ou parte dela a terceiro

dará conhecimento, por meio de carta registada, com aviso de recep-
ção, a sociedade e os demais sócios, dos precisos termos da projecta-
da cessão, identificando quer o cessionário, quer as cláusulas do
projectado contrato.

No caso da sociedade não deliberar, em assembleia geral , no prazo
de 15 dias a contar da data do reconhecimento da comunicação refe-
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rida no parágrafo anterior exercer o direito de preferência, deverão
os demais sócios exercê-lo através de carta registada expedida no prazo
de 10 dias a contar da data da mesma assembleia geral, após o que a
cessão a estranhos é livre.

5.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelos gerentes, por
sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidade ou prazos,
as assembleias serão convocadas por meio de carta registada com a
antecedência mínima de 15 dias.

3 � As deliberações sociais na falta de disposição legal em contrá-
rio, serão tomadas por maioria simples.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertence aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral, sócios ou não.

2 � A gerência não será remunerada se tal for decidido em assem-
bleia geral.

3 � E desde já ficam designados gerentes ambos os sócios.
4 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

 A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento, penhora ou outro procedi-

mento judicial sobre a quota;
c) Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
O valor da contrapartida da amortização será para a quota a amor-

tizar resultar do último balanço social aprovado, salvo se a lei dispu-
ser de outro modo.

O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser fraccio-
nado em quatro prestações mensais, iguais salvo melhor acordo entre
as partes que serão depositadas na Caixa Geral de Depósitos a favor
de quem de direito.

8.º

Para todas as questões que impliquem interpretações e aplicações
do presente pacto social, designadamente nas relações entre os só-
cios, é exclusivamente competente o foro da comarca de Lisboa.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187744

CAFETARIA JOFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 517/870410; identificação de pessoa colectiva
n.º 501683445; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 24 e 25/001204.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento de
cessação de funções de gerência acima referido, tendo sido alterados
os artigos 3.º e 5.º do contrato social que passam a ter a seguinte
redacção:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5, apresentação n.º 24/001204 �
Cessação de funções da gerente, Lucília Maria Nunes da Silva, por ter
renunciado em 7 de Novembro de 2000.

3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente realizado em di-
nheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à soma
de duas quotas de 200 000$ cada, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ único. Para vincular validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, são necessárias as assinatura de dois gerentes.

São sócios: João Albino Bento Leitão e António Manuel Bento Leitão.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187817

CAGARRETA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9651/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505241722;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/001204.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAGARRETA � Sociedade
Imobiliária, L.da e tem a sua sede na Rua de Rodrigo da Fonseca, 204,
1.º, esquerdo, em Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a Sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da Sociedade consiste em compra e venda, arrenda-
mentos de propriedades e bens imóveis.

2 � A Sociedade poderá adquirir participações como sócia em
sociedades com objecto diverso do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e associar-se em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 5000 euros, está integral-
mente realizado e encontra-se dividido em duas quotas, iguais, cada
uma de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Por deliberação unânime poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante de 20 000 euros, bem como
fazer os suprimentos de que a Sociedade carecer.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos à Sociedade não carece do consen-
timento desta nem de seus sócios.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá amortizar qualquer quota no seguintes casos:
a) Insolvência ou falência do respectivo titular; e
b) Anúncio de venda da quota em qualquer execução judicial, fiscal

ou administrativa.
ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da Sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, fica a cargo de um ou mais gerentes,
sócios ou não, a nomear em assembleia geral.

2 � A Sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeada gerente Ana Maria Soares Conceição

Joseph, divorciada, residente na Rua de Álvaro Perdigão, 4, 1.º, direi-
to, em Setúbal.

São sócias: Fregate Investiments Limited e Therese Holdings
Limited

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187833

PARAREDE INTERNATIONAL � GESTÃO E PROMOÇÃO
DE SOLUÇÕES E SISTEMAS GLOBAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9652/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 504873849;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/001204.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Pararede International �
Gestão e Promoção de Soluções e Sistemas Globais, S. A. e rege-se
pelo presente contrato de sociedade e restante legislação aplicável.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de José Malhoa, 21,
freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá transferir a sede para
qualquer outro ponto do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar delegações, sucursais, agências e outras formas de
representação da sociedade, no território nacional ou no estrangeiro,
com o fim de realizar integralmente o seu objecto social.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade é a gestão e promoção de soluções e
sistemas globais, desenvolvimento de projectos, prestação de servi-
ços bem como a sua comercialização nas áreas de sistemas de infor-
mação e comunicação no mercado internacional.

2 � A sociedade poderá, por deliberação do conselho de adminis-
tração, adquirir participações sociais noutras sociedades de responsa-
bilidade limitada ou ilimitada, com objecto social igual ou diferente
ao que exerce, ou ainda em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e outras fontes de financiamento

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 50 000 acções, com o
valor nominal de 1 euro, cada uma.

2 � O capital social pode ser elevado por simples deliberação do
conselho de administração, por uma ou mais vezes, até ao limite
máximo e absoluto de aumento de 250 000 euros, por entradas em
dinheiro, devendo ser realizado através da emissão de acções de todas
as categorias e espécies permitidas por lei, incluindo acções
preferenciais, remíveis ou não.

ARTIGO 6.º

1 � As acções poderão ser de todas as categorias e espécies per-
mitidas por lei, incluindo acções preferenciais, remíveis ou não,
conforme estabelecido na deliberação de emissão.

2 � A remição de acções preferenciais será efectuada nos termos
legais e de acordo com as condições de emissão; é autorizado o
estabelecimento de prémio com o valor que for estabelecido na deli-
beração de emissão.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida, obrigações ou
outros valores mobiliários, nominativos ou ao portador, nos termos
da lei, por deliberação do conselho de administração ou da assem-
bleia geral.

2 � A sociedade pode, dentro dos limites e condicionalismos legais,
adquirir acções e obrigações próprias e realizar sobre as mesmas
quaisquer operações permitidas por lei.

ARTIGO 8.º

1 � Os valores mobiliários emitidos pela sociedade poderão ser
titulados ou revestir a forma escritural e, quando titulados, serão re-
presentados por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000.

2 � Os títulos representativos das acções e obrigações deverão ser
assinados por dois administradores, podendo um ou os dois fazê-lo
por meio de chancela ou por mandatário nomeado pela sociedade para
o efeito.

3 � A conversão bem como a inversão e desdobramento de títu-
los, serão custeados pelos respectivos titulares.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá soli-
citar aos accionistas prestações acessórias, até ao montante global de
250 000 euros, a efectuar gratuitamente, consoante for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar as acções que forem objecto de pe-
nhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou outra provi-

dência judicial, as acções cujo titular morrer ou se for sociedade esta se
dissolver e, ainda as acções transmitidas em desrespeito do artigo 11.º
do presente contrato de sociedade, pelo valor nominal acrescido pela
parte que lhe corresponder nos fundos de reserva constituídos.

ARTIGO 11.º

1 � A transmissão de acções a favor de terceiros estranhos à so-
ciedade, bem como a oneração das mesmas, carecem do prévio con-
sentimento da sociedade, dispondo ainda os accionistas não
transmitentes do direito de preferência na aquisição das acções a
transmitir.

2 � Compete à assembleia geral prestar o consentimento a que se
refere o número anterior, mediante deliberação aprovada na assem-
bleia geral.

3 � O accionista que pretenda transmitir ou onerar as suas acções
ou parte das mesmas deve notificar a sociedade mediante cartas
registadas com aviso de recepção, endereçadas ao presidente da mesa
da assembleia geral, com menção de todos os elementos e condições
da proposta de transmissão ou oneração.

4 � No prazo de 60 dias a contar do recebimento da notificação
referida no número anterior, a sociedade deve deliberar se consente
ou não na proposta de transmissão ou oneração, considerando-se
autorizada a transmissão ou a oneração se a sociedade não se pronun-
ciar naquele prazo.

5 � No caso de ser recusado o consentimento à proposta de trans-
missão de acções, a sociedade obriga-se a fazer adquirir essas acções,
nas condições de preço e de pagamento do negócio para que o
consentimento haja sido solicitado, nos termos seguintes:

a) Em primeiro lugar, pelos accionistas que tenham manifestado
na reunião da assembleia geral a intenção de exercer os respectivos
direitos de preferência, proporcionalmente às acções detidas pelos
mesmos; e

b) Caso nenhum accionista tenha exercido a preferência, ou se os
direitos de preferência exercidos não cobrirem a totalidade das ac-
ções a transmitir, a sociedade designará nessa mesma assembleia,
mediante o voto favorável da maioria dos accionistas preferentes,
uma terceira pessoa ou entidade para adquirir as acções a transmitir,
ou a parte das mesmas relativamente à qual não tenham sido exercidos
direitos de preferência, tornando-se essa transmissão;

c) Livre caso não seja designada essa pessoa ou entidade.
6 � Quando a transmissão de acções sujeita a consentimento for

gratuita ou provando a sociedade que o respectivo preço proposto
é simulado, a respectiva aquisição pelos accionistas preferentes e ou
terceiro será feita pelo valor real dessas acções, determinado nos
termos previstos no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades
Comerciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral
ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral dos accionistas será convocada na forma e
com antecedência legais, podendo o presidente da mesa da assembleia
geral optar, nos termos legais, por substituir as publicações da convo-
catória por cartas registadas com aviso de recepção, enviadas a todos
os accionistas.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma
segunda data de reunião para o caso de a assembleia não poder reunir-se
por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de 15.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, ou apenas por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, conforme for deliberado pela as-
sembleia geral.

2 � Existindo vice-presidente, este substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

ARTIGO 14.º

1 � Em primeira convocação e sem prejuízo do disposto no nú-
mero seguinte, a assembleia geral só se considera constituída e só pode
deliberar validamente se estiverem presentes ou representados accio-
nistas titulares de, pelo menos, mais de 50% do capital social.

2 � Em segunda convocatória, pode a assembleia geral deliberar
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou devidamente
representados e o quantitativo de capital a que as respectivas acções
correspondam.
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3 � Sem prejuízo de outros requisitos impostos por disposições
legais imperativas, as deliberações sobre alterações estatutárias, fu-
são, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, supressão ou
limitação do direito de preferência em aumentos de capital e designa-
ção de liquidatários da sociedade, têm de ser aprovadas pela maioria
de dois terços dos votos correspondentes ao capital social.

4 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais podem ser derrogados por deliberação dos accionistas tomada
em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas poderão as-
sistir às assembleias gerais, mas não poderão usar da palavra ou por
outra forma intervir nos seus trabalhos.

Conselho de administração
ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete administradores, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral,
sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração,
poderá designar um dos seus membros para o exercício das funções de
presidente do mesmo e outro para vice-presidente.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração poderá criar uma comissão
executiva composta por três ou cinco membro do conselho de admi-
nistração, com competência para todas ou só algumas das matérias
de gestão corrente da sociedade.

 2 � A deliberação que crie a comissão estabelecerá os limites da
sua competência e o modo de funcionamento da mesma.

ARTIGO 18.º

1 � Os administradores devem caucionar a sua responsabilidade por
qualquer das formas permitidas por lei, no valor de 5000 euros,
podendo no entanto ser dispensados de prestar caução, se assim
deliberar a assembleia geral.

2 � A caução pode ser substituída por contrato de seguro a favor
da sociedade, com referência ao valor fixado no número anteceden-
te, com encargos de conta do administrador, se assim for deliberado
pela assembleia geral.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reúne ordinariamente nos pe-
ríodos e datas que deliberar numa das suas primeiras reuniões, de-
vendo realizar-se, pelo menos, uma reunião trimestral e, extraordi-
nariamente, quando convocado pelo presidente ou por outros dois
administradores.

2 � Em qualquer caso, o conselho de administração só pode
deliberar validamente se estiver presente um dos membros da comis-
são executiva.

3 � Os administradores devem ser convocados por qualquer forma
segura, em qualquer caso com a antecedência mínima adequada às
circunstâncias, salvo deliberação para reunião em dia, hora e local
prefixados, nos termos do número anterior, hipótese em que é dis-
pensável a convocatória.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro, mediante carta dirigida ao presidente, mas cada ins-
trumento de representação não pode ser utilizado mais do que uma
vez.

5 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou representados, não sendo permitido o voto
por correspondência.

ARTIGO 20.º

1 � Os actos praticados pelos administradores em nome da socie-
dade, no âmbito do seu objecto social e dentro dos poderes que a lei
lhes confere, vinculam-na para com terceiros.

2 � A sociedade considera-se vinculada pelos negócios jurídicos
concluídos por:

a) Dois administradores;
b) Um ou mais administradores, dentro dos limites da delegação do

conselho de administração;
c) Um membro da comissão executiva, dentro dos limites da dele-

gação da comissão executiva;
d) Um ou mais procuradores, designados pelo conselho de adminis-

tração, no âmbito dos respectivos poderes de representação.

Fiscalização
ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal
constituído por três ou cinco membros efectivos e um ou dois su-
plentes, respectivamente, accionistas ou não, ou a um fiscal único
efectivo e um suplente, eleitos pela assembleia geral, sendo permitida
a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Um dos membros efectivos e um dos suplentes do conselho
fiscal ou, quando eleito, o fiscal único e o suplente, serão revisores
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

Secretário
ARTIGO 22.º

O conselho de administração poderá designar um secretário da
sociedade e um suplente, os quais terão e exercerão as funções resul-
tantes da lei, designadamente secretariar as reuniões do conselho de
administração e da comissão executiva.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados e dissolução

ARTIGO 23.º

1 � Deduzida as parcelas que devam ser destinadas à formação e
reconstituição das reservas legais, os resultados líquidos constantes das
contas do exercício terão a aplicação que a assembleia geral, sem
necessidade de maioria qualificada, determinar, podendo ser distribuí-
dos, total ou parcialmente, ou integralmente levados a reservas.

2 � No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas adian-
tamentos sobre lucros, mediante deliberação do conselho de adminis-
tração, com prévio parecer favorável do órgão de fiscalização e ob-
servadas as demais prescrições legais.

ARTIGO 24.º

1 � Deliberada a dissolução, a liquidação será efectuada por uma
comissão de três a cinco accionistas, um dos quais será obrigatoria-
mente um dos membros do conselho de administração.

2 � A nomeação dos liquidatários em assembleia geral só será válida
quando feita, pelo menos, por mais de metade dos votos correspon-
dentes ao capital social.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

O mandato de todos os órgãos sociais é de três anos, podendo os
respectivos titulares ser reeleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 26.º

Todas as questões emergentes deste contrato, designadamente quanto
à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos direitos sociais,
entre os accionistas e a sociedade, ou entre esta e os membros do
seus órgãos ou liquidatários, devem ser dirimidas, por um tribunal
arbitral a criar, funcionar e decidir nos termos da lei portuguesa da
arbitragem voluntária, Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

ARTIGO 27.º

Para o mandato que decorre entre 2000 e 2002, será a seguinte a
composição dos órgãos sociais:

Assembleia geral: presidente � Licínio de Jesus Agostinho, casado,
residente na Avenida de Dom João II, lote 13-M, 1.º, Rio de Mouro;
secretário: Maria de Fátima de Andrade Cruz e Espregueira Oliveira
Lima, casada, residente na Rua do General Humberto Delgado, 51,
Liteiros, Torres Novas.

Conselho de administração: presidente � João Manuel de Oliveira
Figueiredo Pereira, casado, residente na Rua da Rocha, 424, Almoínhas
Velhas, Malveira da Serra, Cascais; vogais: Manuel Pedro Reis Sobral,
casado, residente na Rua da Ilha dos Amores, lote 4.39.01 F, 7.º B,
Moscavide, Lisboa; Eduardo Miguel Botelho Rangel Silvano, casado,
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residente na Casa Branca, Rua de São Rafael, Estrada da Areia, Guin-
cho, Cascais.

Fiscal único: Vítor Oliveira e Hélia Félix, SROC n.º 482, represen-
tado por Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira, divorciado, residente
na Rua de Ramalho Ortigão, 17, 3.º, Lisboa, ROC n.º 482;
suplente: Hélia Santos Duarte Félix, casada, residente na Rua do Ateneu
Comercial, lote 4, Santarém, ROC n.º 991.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187841

PESCAINVESTE � INVESTIMENTO PISCATÓRIOS,
TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9649/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 504804189;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/001204.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de PESCAINVESTE � Inves-
timento Piscatórios, Transformação e Comercialização, L.da, e dura-
rá por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Febo Moniz, 15, cave,
freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da assembleia geral a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto:
1 � Captação, transformação e comercialização de pescado e

mariscos. Investimentos na área das pescas.
2 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá adqui-

rir participações em sociedades de responsabilidade limitada, quer o
objecto seja igual, quer seja diverso do que a sociedade exerce, ou
reguladas por leis especiais, bem como em agrupamentos complemen-
tares de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse
económico.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7500 euros, e acha-se dividido em duas quotas, uma quota no valor
nominal de 6000 euros pertencente à sócia IN LIMINE � SGPS, S. A.,
e, uma quota no valor nominal de 1500 euros pertencente à sócia
Sofia Alexandra Henriques Faro.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global igual a 10 vezes o valor do capital social, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como as condições de
reembolso das mesmas.

2 � A celebração de contratos de suprimentos, que é meramente
facultativa, depende da deliberação dos sócios em assembleia geral,
na qual deve ser deliberado os montantes, prazo de reembolso e res-
tantes termos e condições.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será eleita em assembleia geral, com dispensa de
caução, e, com ou sem remuneração, conforme a mesma deliberar.

2 � Pode a assembleia geral deliberar que a remuneração de um ou
mais gerentes consista, parcialmente, em participação não excedente
a 10% dos lucros da sociedade.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração,

designadamente para:
a) Adquirir, locar, alienar, permutar, ou, por qualquer modo, one-

rar quaisquer bens ou direitos não vedados por lei, incluindo veículos
automóveis;

b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos e
realizar quaisquer operações de crédito comercial não vedadas por lei;

c) Negociar, propor, aceitar e outorgar em todos os actos e contra-
tos no âmbito do objecto social;

d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios, ainda que
não tenham atingido a fase contenciosa, e comprometer a sociedade
em árbitros.

5 � É inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos ao objecto social, designadamente em
letras de favor, fianças ou avais.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

Sem prejuízo do disposto na lei sobre deliberações unânimes e as-
sembleias universais, e, salvo nos casos em que outras formalidades
sejam imperativas, as assembleias gerais serão convocadas por carta
registada dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedên-
cia, indicando os assuntos sobre os quais a assembleia se deverá pro-
nunciar.

ARTIGO 8.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios.
2 � Para terceiros estranhos à sociedade, a cessão carecerá do

consentimento desta, gozando ainda os sócios não cedentes do di-
reito de preferência.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota quando:
a) A quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer outra for-

ma de apreensão judicial;
b) A quota tiver sido cedida com violação do disposto no artigo 8.º

destes estatutos. ou, da lei em vigor;
c) O seu titular a tiver adquirido a algum dos sócios fundadores em

resultado de processo judicial ou arbitral;
d) Em caso de falência, interdição, inabilitação ou contumácia do

respectivo titular, ou, em caso de contitularidade, de qualquer deles.
2 � A contrapartida da amortização, calculada nos termos legais,

será paga em seis prestações trimestrais iguais e sucessivas, vencendo-se
a primeira três meses após a conclusão da última avaliação a que haja
lugar.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

A distribuição dos lucros, se os houver, ficará sujeita ao que for
decidido pelos sócios em assembleia geral, sem prejuízo da observân-
cia do que a este respeito constar de disposições legais imperativas.

ARTIGO 11.º

Despesas com a constituição da sociedade

São da responsabilidade da sociedade, todas as despesas com a sua
constituição e registo, ficando os gerentes desde já autorizados a pro-
ceder ao levantamento do capital depositado no Banco Português de
Negócios, S. A., e, a celebrar, antes do registo definitivo, contratos
de aquisição e venda de bens, contratos de prestação de serviços e
quaisquer outros que se mostrem úteis e ou necessários à prossecução
do objecto social.

ARTIGO 12.º

Dissolução e liquidação

Em caso de dissolução da sociedade serão imediatamente elabora-
dos o balanço e as contas, reportados à respectiva data, convocando-se
uma assembleia geral para deliberar sobre:

a) O referido balanço e as contas;
b) A nomeação de um ou mais liquidatários, sua remuneração e

fixação dos respectivos poderes;
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c) A forma de proceder à liquidação e o respectivo prazo;
d) Outras matérias previstas na lei.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14187779

CAFETARIA SNACK-BAR O FOGUETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 004/820602; identificação de pessoa colectiva
n.º 501219536; entrada e data: 17 200/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14204703

MARTINS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9868/230905; identificação de pessoa colectiva n.º 500481040;
entrada e data: 17 229/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14204690

PARDAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 221/630812; identificação de pessoa colectiva
n.º 500393478; entrada e data: 16 933/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12508420

MAIA PENA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3008/830311; identificação de pessoa colectiva n.º 501364250;
entrada e data: 17 163/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13706004

MARTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 894/591231; identificação de pessoa colectiva
n.º 500511764; entrada e data: 16 921/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13751620

MANUEL & SANTOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 196/760521; identificação de pessoa colectiva
n.º 500611039; entrada e data: 16 936/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12508284

PAPELARIA TABACARIA A LAGARTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 790/840727; identificação de pessoa colectiva
n.º 501443355; entrada e data: 17 239/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14204681

CUNHA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 686/880127; identificação de pessoa colectiva
n.º 501612017; entrada e data: 17 240/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14204673

MANUEL OLIVEIRA & ACHEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 728/850222; identificação de pessoa colectiva
n.º 501528407; entrada e data: 17 241/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14204665

PEREIRA, ALMEIDA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 644/620410; identificação de pessoa colectiva
n.º 500730652; entrada e data: 17 202/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12508608

CERVEJARIA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 978/611115; identificação de pessoa colectiva
n.º 500456666; entrada e data: 17 586/000704.
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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.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14204657

MADEIRA & ARTILHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 166/480618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500377162; entrada e data: 16 927/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13751522

QUARESMA & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 925/600113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500802416; entrada e data: 16 865/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13751603

MENDONÇA FREITAS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 849/601115; identificação de pessoa colectiva
n.º 500539804; entrada e data: 17 164/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13705806

QUITÉRIO PAULO DINIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 729/740404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500399808; entrada e data: 16 916/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13751611

PUBLICIS � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 310/590203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500063737; entrada e data: 17 592/000704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14204630

MODUS � SOCIEDADE DE ESTUDOS E FORNECIMENTOS
TÉCNICO-INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 786/671219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500195340; entrada e data: 17 165/000703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13767178

LOURES

GALP POWER, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 960;
identificação de pessoa colectiva n.º 504630644; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 6, 7 e 8/20001027.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 6/20001027.
Facto: Cessação de funções.
Vogais do conselho de administração: José Alfredo de Carvalho

Saraiva Mendes e Ana Maria Machado Fernandes.
Causa: renúncia.
Data: 4 de Setembro de 2000.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 7/20001027.
Facto: Nomeação de membro do conselho de administração.
Vogal: Carlos Alberto Pombo Rodrigues, casado, residente na Rua

do Professor Simões Raposo, 8, 10.º, direito, Lisboa.
Período: para completar o mandato em curso.
Data da deliberação: 4 de Setembro de 2000.
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 8/20001027.
Facto: Nomeação de secretário da sociedade.
Efectivo: Luís Miguel Pires Costa, casado, residente na Avenida do

Poeta Mistral, 15, cave, esquerda, Lisboa; suplente: Rita Andrade Lopes
Picão Fernandes Campos de Carvalho, casada, residente na Avenida
de Defensores de Chaves, 2.º, direito, tardoz, Lisboa.

Período: para o mandato em curso.
Data da deliberação: 4 de Setembro de 2000.

Mais certifico que por acta lavrada pelo secretário da sociedade em
20 de Outubro de 2000 foi alterada a denominação da sociedade:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Galp Power, SGPS, S. A.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Isabel Paula.
13744135

BOUTIQUE MIMINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 212;
identificação de pessoa colectiva n.º 502958987; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/20000907.

Certifico que por escritura de 28 de Junho de 2000, exarada de
fl. 27 a fl. 28 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 267-F,
do 23.º Cartório Notarial de Lisboa, foram alterados os artigos 3.º e
5.º do contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 400 000$
e corresponde à soma de duas quotas, de 200 000$, cada, pertencen-
tes, uma ao sócio Rui Jorge Lopes Carvalho e outra ao sócio Manuel
de Fátima Rita Carvalho.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence aos sócios Rui Jorge Lopes Car-
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valho e Manuel de Fátima Rita Carvalho, já designados gerentes, sen-
do suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
10-2-120 750

MAFRA

RUBIÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2552;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20001107.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação RUBIÃO � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Avenida de Francisco Sá Carneiro, 13, rés-do-chão,
na vila, freguesia e concelho de Mafra.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em
qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil, empreendimentos
imobiliários, compra, venda e revenda de imóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Ricardo Manuel Rodrigues Batalha
e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Noémia
Carreira Fernandes Batalha.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que forem
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida
se defere aos sócios não cedentes, quando permitida por lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for objecto
de arrolamento, penhora, arresto, quando for incluída em massa falida
ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem
consentimento da sociedade.

17 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes
de Oliveira Silva Fernandes. 11011050

BIZARRO DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2543;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20001025.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bizarro Duarte � Construções, L.da, e
tem a sua sede no Largo do Dr. Mário Madeira, sem número de
polícia, na vila e freguesia da Malveira, concelho de Mafra.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em
qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e comércio de mate-
riais de construção.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 760 euros, e corresponde à soma de cinco quotas, quatro iguais,
dos valores nominais de 24 840 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios José Botelho Duarte, Jorge Botelho Duarte, Maria Filo-
mena Reis Pereira Alves Duarte e Ana Cristina Pais Paulo Duarte, e
uma do valor nominal de 400 euros, pertencente ao sócio José Bizarro
Duarte.

ARTIGO 5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao quíntuplo do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que forem
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
os sócios José Botelho Duarte, Jorge Botelho Duarte, Maria Filomena
Reis Pereira Alves Duarte e Ana Cristina Pais Paulo Duarte.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre necessária a
intervenção de um dos gerentes José Botelho Duarte ou Maria Filo-
mena Reis Pereira Alves Duarte, conjuntamente com um dos outros
dois gerentes Jorge Botelho Duarte ou Ana Cristina Pais Paulo Duarte.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida
se defere aos sócios não cedentes, quando permitida por lei.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
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h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de um só-
cio, a sociedade continuará com os herdeiros do falecido, até à par-
tilha da quota, ou o representante do interdito ou inabilitado, deven-
do os herdeiros do falecido, designar de entre eles, no prazo de 30 dias,
um representante comum que a todos represente.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Conforme o original.

6 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010644

ANA & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1853;
identificação de pessoa colectiva n.º 503865915; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 6/20001025.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato ficando
o artigo 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção, manutenção de piscinas
e equipamentos de lazer.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

6 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010665

JC � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2547;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20001026.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação JC � Táxis, L.da, tem a sua
sede na Estrada Nacional, 9, no Alto dos Moinhos, no lugar e fregue-
sia de Igreja Nova, concelho de Mafra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transportes em
automóveis ligeiros de aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 2550 euros
pertencente ao sócio, António da Silva Esteves e duas quotas iguais,
de 1225 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
João Amado Esteves Morais e Carlos António Amado Esteves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral será exercida pelo António da Silva
Esteves que desde já fica nomeado gerente ou por dois gerentes a
nomear.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura do gerente António da Silva Esteves ou
pela assinatura conjunta de dois outros gerentes.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 5000 euros.

Conforme original.

7 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010754

TRANSMARJOR � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2545;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20001026.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSMARJOR � Sociedade de
Transportes, L.da, tem a sua sede na Rua da Lapa, 9, Lapa da Serra,
freguesia de Carvoeira, concelho de Mafra.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A Sociedade pode criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, no território nacional, nas
regiões autónomas ou no estrangeiro e poderá sob qualquer forma legal
associar-se com outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos
complementares, consórcios e associações em participação, além de
poder adquirir e alienar participações em sociedades com o mesmo
ou diferente objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes de mercado-
rias por conta d�outrem.

3.º

O capital social é de 10 000 000$ e corresponde à soma de quatro
quotas iguais de 2 500 000$ pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
sócios, com capacidade profissional, Manuel Martinho do Seixal e
Rui Carlos Martins Seixal, agora nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são necessárias as assinaturas dos dois gerentes.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos depen-
de do consentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo sempre direito de preferência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal com voto unânime de todos eles até ao montante global de
50 000 000$.

Conforme original.

6 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010681

ERIGAZ � DISTRIBUIDORA DE GAZES DO LITORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 457;
identificação de pessoa colectiva n.º 500946906; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20001026.

Certifico que foi registado o aumento de capital com alteração
parcial do contrato, ficando os artigos alterados com a seguinte re-
dacção:

1.º

A sociedade usa a firma ERIGAZ � Distribuidora de Gazes do
Litoral, L.da e tem a sua sede na Rua da Fonte do Cabo, 15, na vila e
freguesia da Ericeira, concelho de Mafra.
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§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação.

3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de três quotas,
uma no valor nominal de 36 410 euros, pertencente ao sócio Hernâni José
Gomes Rodrigues, uma no valor nominal de 13 250 euros, pertencente à
sócia Alda Maria dos Reis da Silva Gomes Rodrigues e uma no valor no-
minal de 340 euros pertencente ao sócio Jorge Gomes Rodrigues.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

6 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010690

MAFRODENTAL, CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2546;
identificação de pessoa colectiva n.º 504696688; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/20001006.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, ficando
os artigos alterados com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MAFRODENTAL, Clínica Den-
tária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 1, 1.º
D, na vila, freguesia e concelho de Mafra.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 1 002 410$ e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 977 350$
pertencente ao sócio Darcio Luís Fernandes Pinto da Fonseca e ou-
tra do valor nominal de 25 060$ pertencente à sócia Ana Paula dos
Santos Leite Fernandes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio
Darcio Luís Fernandes Pinto da Fonseca já nomeado gerente e por
Ana Paula dos Santos Leite Fernandes, ora nomeada gerente.

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

6 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010703

CERLINE � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2156;
identificação de pessoa colectiva n.º 504306480; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20001030.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato ficando
os artigos alterados com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de mobiliário;
comércio a retalho de artigos de decoração; prestação de serviços de
decoração; serviços de transportes de mercadorias; artes gráficas; cria-
ção e logotipos; comércio por grosso e a retalho de modelismo.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, e corres-
ponde ao valor de uma quota de igual valor nominal, pertencente a
ele único sócio.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

8 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010789

JARDIM DE INFÂNCIA MÃE PATINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1547;
identificação de pessoa colectiva n.º 503338656; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/20001027.

Certifico que foi registada a nomeação da gerente Carla Fernanda
Henrique Ramalho Guerra e Silva em 29 de Setembro de 2000.

7 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010720

ÂNGELA & JOAQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1326;
identificação de pessoa colectiva n.º 502933488; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/20001030.

Certifico que foi registada a alteração parcial do pacto ficando os
artigos alterados com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de confecções, brinquedos,
florista, calçado, porcelanas, artigos de decoração, perfumaria, ouri-
vesaria, relojoaria, lãs, lavores, livraria, papelaria, doces, gelados,
charcutaria, e comércio por retalho e grosso de carnes verdes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
bens e valores do activo, constantes da escrituração social, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

8 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010770

ORTIREIS � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2548;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001030.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ORTIREIS � Produtos Ali-
mentares, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Roussada, freguesia de
Milharado, concelho de Mafra.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de carnes e seus derivados,
vinhos, queijos e outros produtos do ramo alimentar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social está integralmente realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor de 2500 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio José An-
tónio Ferreira dos Reis e outra ao sócio Bernardo Luís Rodriguez
Ortega.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições que vierem a ser deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, pertence a um ou mais gerentes, sócios ou estranhos à socie-
dade, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para exercer o cargo de gerentes, ficam desde já nomeados
ambos os sócios José António Ferreira dos Reis e Bernardo Luís
Rodriguez Ortega.

3 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de um único gerente.
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4 � A sociedade não pode ser obrigada em fianças, avais, abona-
ções e outros actos de natureza semelhante, estranhos ao objecto
social.

5 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poder amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ao sócio seja imputada violação grave das suas obriga-

ções para com a sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida ou objecto

de qualquer outra forma de acção judicial;
d) Quando o sócio não cumpra qualquer das obrigações assumidas

neste contrato.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas depende do consentimento prévio da socie-
dade. Caso seja concedido, a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, a seguir, gozam do direito de preferência nessa
cessão.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar na constituição ou adquirir quotas em
outras sociedades comerciais com o mesmo ou diferente objecto
social.

Conforme original.

30 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010762

BELEZA VIVA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2533;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20001011.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Beleza Viva � Cabe-
leireiros, L.da, e tem a sua sede no Parque Residencial Terra de Fi-
gueiras, lote 1, Venda do Valador, freguesia de Venda do Pinheiro,
concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de cabeleireiros de ho-
mem e senhora, esteticistas e venda de produtos de beleza.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500 eu-
ros e está dividido em duas quotas, iguais, de 3750 euros perten-
centes: uma à sócia Maria Helena da Costa Plácido Batalha e outra à
sócia Elsa Fernanda Soares Pereira Esteves

§ único. Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao montante de 15 000 euros.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberado,
será exercida por quem os sócios nomearem em assembleia geral.

§ único. A sociedade fica obrigada com a intervenção de um ge-
rente.

5.º

Apenas a cessão e divisão de quotas entre sócios é livre.
§ único. Na cessão de quotas a estranhos a título oneroso é atribuí-

do à sociedade em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em se-
gundo, o direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou por qualquer motivo sujeita a venda ou apreensão judicial;
c) Falência, inabilitação, interdição ou morte do sócio titular se,

neste último caso, a quota não for adjudicada ao cônjuge, seus des-
cendentes ou ascendentes;

d) Em caso de cessão de quotas a estranhos sem prévia autorização
da sociedade.

§ 1.º A contrapartida da amortização será o valor que para a quota
resultar do último balanço aprovado.

§ 2.º Sempre que a sociedade tenha o direito de amortizar a quota
pode, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou tercei-
ro.

7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conforme original.

18 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010576

ANA LUCAS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2537;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20001018.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Ana Lucas � Sociedade
Unipessoal, L. da,  tem a sua sede na Rua Nova, 20, B,
rés-do-chão, no lugar e freguesia de Vila Franca do Rosário,
concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em agências automobilística e tratamen-
to de documentação diversa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente à única
sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade e a sua representação, com ou sem
remuneração, pertence à sua única sócia Ana Fábia Domingues Lucas
Matias que fica, desde já, nomeada gerente.

2 � Para vincular a Sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a Sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras empresas, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou de empresas não coincidam, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade exerce.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares até ao
montante de 20 000 euros.

Conforme original.

25 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010517
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PLASOESTE � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 761;
identificação de pessoa colectiva n.º 501768319; data da apresen-
tação: 20001024.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 11010738

CONSTROI-CHANCA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1970;
identificação de pessoa colectiva n.º 504046128; data da apresen-
tação: 20000907.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 11010622

FRUTAS SOBRINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 914;
identificação de pessoa colectiva n.º 502095504; data da apresen-
tação: 20000907.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 11010614

TERBARRAS � EQUIPAMENTO DE TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1816; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503804509; data da apresenta-
ção: 20000907.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 11031964

PARAGEM DAS MARCHANTES � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1955;
identificação de pessoa colectiva n.º 504024159; data da apresen-
tação: 20000907.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 11010606

GALAPASUINOS � EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2287;
identificação de pessoa colectiva n.º 504517430; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 15/2001103.

Certifico que, foi registada a alteração dos artigos 2.º e 3.º que fica
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma quota de

valor nominal de 13 750 euros, pertencente ao sócio José António
Paulos Ferreira, e três quotas iguais no valor nominal de 3750 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Fernanda Soares Mar-
ques Ferreira, Luís Miguel Soares Ferreira e Nelson Jorge Soares Fer-
reira.

Disseram ainda o primeiro, a segunda por si e na qualidade em
que outorgam, o terceiro e o quarto outorgantes: que, presentemente
sendo os único sócios da sociedade, alteram o artigo 2.º do seguinte
modo:

ARTIGO 2.º

O actual corpo do artigo passa a ser o n.º 1 e aditam um n.º 2 ao
artigo 2.º com a seguinte redacção:

2 � A sociedade fica autorizada a subscrever, adquirir e alienar
participações de qualquer espécie, tomar parte noutras sociedades,
empresas, agrupamentos complementares, consórcios ou associações,
existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo e lei regu-
ladora, bem como a fazer-se representar nos respectivos órgãos
sociais, e praticar todos os actos necessários para tais fins.

O texto do pacto na sua redacção actualizada, fica depositado na
pasta respectiva.

16 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes
de Oliveira Silva Fernandes. 11011017

BRITOMOTOS � COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1548;
identificação de pessoa colectiva n.º 503338664; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 10 e 11/20001103.

Certifico que, foi registada a cessação das funções do gerente
Paulo Jorge de Jesus Silva por destituição em 16 de Outubro de
2000 e nomeação na mesma data do gerente Amadeu Silva
Simplício.

16 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 11011009

D. T. R. � ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2536;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001018.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação D. T. R. � Organização
de Empresas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Lapa, 2, 1.º, esquerdo,
freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como podem ser criadas, transferidas
ou fechadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto os serviços de contabilidade e asses-
soria fiscal, auditoria, consultadoria (excluída a jurídica ou outra para a
qual a lei requeira requisitos e formalidades especiais), formação pro-
fissional, e realização de estudos e projectos económicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas: uma de 2000 euros, perten-
cente ao sócio José Luciano Carvalho Veloso Duarte, e duas de
1500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Filipa Isabel Reis
Bernardes Teixeira, e José Manuel Martinho Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto diferente,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 299 � 29 de Dezembro de 2000 27 331

em agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos euro-
peus de interesse económico, bem como adquirir ou alienar acções,
quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar sobre elas as
operações que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permi-
tida; na cessão a estranhos, têm preferência a sociedade em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em segundo.

2 � O sócio que pretender alienar a sua quota a estranhos, deverá
notificar a sociedade com a antecedência mínima de 30 dias, por carta
registada, na qual identificará o nome do adquirente e as condições de
cessão.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios, desde
já designados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de apenas um ge-
rente.

3 � Fica vedado aos gerentes praticar em nome da sociedade
quaisquer actos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
abonações, letras de favor e outros actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, desde
que totalmente liberada, sempre que venha a verificar-se algum ou
alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falecimento ou falência dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito a

procedimento judicial ou administrativo, e estiver para se proceder
ou se tenha já procedido à arrematação, adjudicação ou venda judi-
cial, desde que essa diligência se mantenha por período não inferior a
30 dias, a contar da notificação à sociedade;

c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto
social;

d) Acordo das partes.
2 � As quotas amortizadas figurarão como tal no balanço, poden-

do a sociedade, em vez disso, adquiri-las ou fazê-las adquirir por só-
cios ou por terceiros.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que a lei exija outras formalidades.

25 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11010509

TORRES VEDRAS

GENERATOR � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3348; identificação de pessoa colectiva n.º P- 505047322; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000809.

Certifico que, foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 18 de Julho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada Isaura
Revés Deodato, respectiva notária, compareceram como outorgan-
tes:

Ana Sofia de Távora Miranda Costa Quintas, contribuinte fiscal
n.º 189897406, natural de Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios,
solteira, maior, residente na Rua de Ataíde, páteo do Pimenta, 3,
A2, em Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 9568431,
emitido em 4 de Julho de 1995, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Inês Faria e Mello Ferreira Crespo, contribuinte fiscal
n.º 179636073, natural de Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, casada com Luís Miguel Santos Pires Rosendo, sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Rua do General Schiappa

Monteiro, 12, 2.º, esquerdo, em Lisboa, portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 90298334, emitido em 9 de Outubro de 1995, pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Eduardo Miguel Lopes Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 112428282,
natural de Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, casado com
Rosana Botter Maio Lopes Rodrigues sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua das Camélias, lote 5, Alto dos Gaios, São
João do Estoril, Cascais, portador do bilhete de identidade n.º 5382400,
emitido em 10 de Abril de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Gonçalo Sousa Raposo de Liz Amaral, contribuinte fiscal
n.º 179811800, natural de Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios,
solteira, maior, residente na Rua de Braancamp, 88, 2.º, esquerdo,
em Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 8445855, emitido
em 9 de Junho de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

José Manuel Pinto Félix e Silva, contribuinte fiscal n.º 117130729,
natural de Lisboa, freguesia de São João de Deus, casado com Maria
Teresa Ubach Chaves David Calder Félix e Silva sob o regime de
separação de bens, residente na Rua de Alexandre Herculano, 26, 3.º,
direito, em Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 5322196,
emitido em 7 de Junho de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes de
identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GENERATOR � Sistemas de
Informação e Desenvolvimento Sustentado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Gaga, E N 8, fregue-
sia de São Pedro, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultoria de gestão, informação, estratégia e de organização, formação
e edição. Gestão de projectos. Comercialização de serviços e produtos
para o desenvolvimento sustentado. Consultoria estratégica para o
desenvolvimento regional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas: quatro no
valor nominal de 1125 euros, cada, tituladas uma por cada sócio Ana
Sofia de Távora Miranda Costa Quintas, Eduardo Miguel Lopes
Rodrigues, Inês Faria e Mello Ferreira Crespo e Gonçalo Sousa Raposo
Liz Amaral e outra no valor nominal de 500 euros titulada pelo sócio
José Manuel Pinto Félix e Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Ana Sofia de
Távora Miranda Costa Quintas e Gonçalo Sousa Raposo de Liz
Amaral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, e fim de custear as despesas de constituição e
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registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11090278

VILA FRANCA DE XIRA

TRANSNIL (LISBOA), TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2301/910711; identificação de pessoa colectiva
n.º 502587016.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852019

MANUEL REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 548/690314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500180407.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13891995

QUALITÉCNICA � INDÚSTRIAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1134/820512.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852876

MÓVEIS SALUANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4294/981001; identificação de pessoa colectiva
n.º 504246534.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853406

REVESTIFORTE, DECORAÇÕES E APLICAÇÃO
DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2595/920923; identificação de pessoa colectiva
n.º 502843500.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 09633910

T. R. F. TRANSPORTES ROSADO & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2484/920408; identificação de pessoa colectiva
n.º 502746467.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 09633901

MAXIMINO, CARAPINHA E JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 754/760929; identificação de pessoa colectiva
n.º 500606366.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13891731

S. D. F. PORTUGAL � SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO
FRIGORÍFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3266/950127; identificação de pessoa colectiva
n.º 503440523.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852027

FILIPE & EDUARDO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4451/990330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504305760.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 09633820

EXPLICAMÉDIA � APOIO PEDAGÓGICO
E NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4121/980325; identificação de pessoa colectiva
n.º 504155709.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13891758

J. NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2533/920624; identificação de pessoa colectiva
n.º 502794925.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13892070
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SANTOS & PAULO, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4484/990428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504380982.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852833

VNG � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4431/990317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504348248.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13888390

CERTAL & MARCELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2147/900820; identificação de pessoa colectiva
n.º 502407514.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852841

BARRETO & BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 710/750407; identificação de pessoa colectiva
n.º 500322120.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853686

MOQUIL � MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1122/820304; identificação de pessoa colectiva
n.º 501234870.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853279

ALVES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1099/811215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501221760.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853473

SOCIEDADE AGRO � PECUÁRIA MONTE TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2577/920820; identificação de pessoa colectiva
n.º 502825006.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853511

CASA FRAGOSO DE CORREIA & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 496/680612; identificação de pessoa colectiva
n.º 500057680.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13861557

ROSADEX � CONFECÇÕES DE S. ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1589/861015.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853546

CORREIA & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 956/800220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500942110.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853520

SARGILIMPA, LIMPEZAS ESPECIALIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4532/990615; identificação de pessoa colectiva
n.º 504800418.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13845594

CARGILL PORTUGAL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AGRO ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3476/960110; identificação de pessoa colectiva
n.º 500227896.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852973
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M. I. MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2115/900615; identificação de pessoa colectiva
n.º 502366320.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 1998 e de 1999 da sociedade em epí-
grafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853228

SOCIDRÁULICA � EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4033/971229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504030906.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13890077

RIBAPOR � EQUIPAMENTOS DE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1750/880211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501933735.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13890085

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2582/920831; identificação de pessoa colectiva
n.º 501798730.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 11379740

TÓVALE � CHAVES E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4164/980403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504186795; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
000308.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
mais 12 050$, realizado em dinheiro e alterou o seu contrato quanto
aos artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 10.º, sendo aditados os
artigos 11.º e 12.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÓVALE � Chaves e Fer-
ragens, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Heróis da Guerra Peninsular,
42, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, delega-
ções ou outras formas locais de representação social, no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente do seu
ou em reguladas por lei especial.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 25 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 6250 euros, perten-
cente ao sócio António do Vale; e uma do valor nominal de 18 750 eu-
ros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Oliveira do Vale.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante glo-
bal de 125 000 euros, mediante deliberação da assembleia geral tomada
por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem ao
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros de exercício da sociedade.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António do Vale
e Jorge Manuel Oliveira do Vale.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
5 � A gerência poderá, designadamente:
a) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis, incluindo veículos

automóveis;
b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios;
c) Comprometer a sociedade em arbitragens.
6 � Das reuniões da gerência serão lavradas actas, registadas em

livro próprio, das quais constarão as deliberações tomadas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se uma quota for penhorada, arrolada, arrestada ou incluída em

massa falida;
c) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, ou separação judicial de pessoas e bens, a quota fique a
pertencer ao cônjuge que não seja o titular;

d) Se um sócio for interditado ou julgado inabilitado;
e) Se a quota tiver sido cedida sem a autorização da sociedade, sendo

esta devida;
2 � Nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do número ante-

rior, a contrapartida da amortização será igual ao valor que para a
quota resulte do último balanço legalmente aprovado.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posterior-
mente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição ser
criadas uma ou varias quotas destinadas a ser alienadas a uma ou a
alguns sócios ou a terceiros.

4 � O pagamento da contrapartida será fraccionado em duas pres-
tações iguais, com vencimentos sucessivos a um e dois meses após a
fixação definitiva da contrapartida.

5 � A amortização deverá ser deliberada no prazo de 90 dias,
contados do conhecimento por algum gerente ou sócios da sociedade
do facto que permite a amortização.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de qualquer quota seja a que título for, fica depen-
dente do consentimento da sociedade dado por escrito.

2 � Tratando-se de cessão onerosa de quota, fica reconhecido o direito
de preferência aos sócios não cedentes, a exercer nos termos gerais.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral, por maioria simples, poderá deliberar afectar a
reservas a percentagem do lucro distribuível que entender, inclusive a
totalidade, ou mantê-la em resultados transitados.

ARTIGO 10.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações de sócios
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 12.º

Para todas as questões emergentes do presente contrato entre os
sócios ou seus representantes fica estipulado o foro da Comarca de
Vila Franca de Xira, com expressa renúncia a qualquer outro.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13893637

PETRALVERCA � PARQUE DE APOIO RODOVIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3801/970321; identificação de pessoa colectiva
n.º 503977241.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1997 e de 1998 da sociedade em epí-
grafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 11466944

V. H. M. � PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4513/990527; identificação de pessoa colectiva
n.º 504508474.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 13891766

LAVANDARIA MARISI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3208/941111; identificação de pessoa colectiva
n.º 503367583.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13890107

MEDIFRANCA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2728/930312; identificação de pessoa colectiva
n.º 503004537.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13890093

MONTAZUL � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3976/971028; identificação de pessoa colectiva
n.º 502079355.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1998 da sociedade em epígrafe.

Certifico ainda que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 11479892

PERFUMARIA DEUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2675/921231; identificação de pessoa colectiva
n.º 502943742.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 09633871

MÓVEIS MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1586/861003; identificação de pessoa colectiva
n.º 501728813.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 09633863

GRÁFICA DO FORTE DA CASA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1192/821015; identificação de pessoa colectiva
n.º 501319034.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 09633847

SOUSA & VIEIRA � SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1906/890517; identificação de pessoa colectiva
n.º 502164182.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13890050

RODRIGANCHAS � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4700/991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504627767.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13890042

PRODUÇÕES TÉCNICAS INDUSTRIAIS
DE METALOMECÂNICA P. T. I., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2317/910801; identificação de pessoa colectiva
n.º 502598379.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 11264608
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CONSTORDEIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3562/960513; identificação de pessoa colectiva
n.º 503713929.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13891146

JOÃO A. C. MASCARENHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 645/730103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500148813.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852167

MOTO 4 � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2643/921116; identificação de pessoa colectiva
n.º 502904666.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13861514

FLOR DO FORTE CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1446/850531; identificação de pessoa colectiva n.º 504218808.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13861018

PAULO JORGE MACHADO SILVA � CONSTRUÇÕES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4666/991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504560786.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 11467126

TRANSPORTES SEREJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3838/970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503984736.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13893696

LAPMOC � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4506/990524; identificação de pessoa colectiva
n.º 504459880.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853325

INTRA � COMÉRCIO INTERNACIONAL E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3661/960927; identificação de pessoa colectiva
n.º 503758388.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853589

GRÁFICA ALHANDRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 322/620305; identificação de pessoa colectiva
n.º 500129711.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853333

CIPAN � COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA
DE ANTIBIÓTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4614/990922; identificação de pessoa colectiva
n.º 500508291.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853252

R. M. FIRMINO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4016/971215; identificação de pessoa colectiva n.º 504019724.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853244

TNS 3 � CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3893/970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503926663.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853287
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QUINTA DO TIALBERTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4562/990721; identificação de pessoa colectiva
n.º 504495780.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853260

PROVIMI PORTUGUESA � CONSENTRADOS
PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 612/710911; identificação de pessoa colectiva
n.º 500224188.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853350

SOCOBRE MONTAGENS � SOCIEDADE
DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1926/890720; identificação de pessoa colectiva
n.º 502194170.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 13853376

M. T. R. GESTÃO, CONSULTADORIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2074/900608; identificação de pessoa colectiva
n.º 502364564.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13860429

VENDICERVE � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO
DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2602/921001; identificação de pessoa colectiva
n.º 502850876.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 11265094

RESTAURANTE O MOUCHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3911/970820; identificação de pessoa colectiva
n.º 503969060.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853732

DA SÃO, OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3228/941207; identificação de pessoa colectiva
n.º 503382604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1998 da sociedade em epígrafe.

Certifico ainda que foram depositados os documentos de presta-
ções de contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 13845373

TONIDINA � PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3730/961223; identificação de pessoa colectiva
n.º 503820970.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1998 da sociedade em epígrafe.

Certifico ainda que foram depositados os documentos de presta-
ções de contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13903535

SANDRA PAULA NOBRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4106/980317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504155792.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1998 da sociedade em epígrafe.

Certifico ainda que foram depositados os documentos de presta-
ções de contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852957

BELUSA � ARTESANATO E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1604/861106; identificação de pessoa colectiva
n.º 501558365.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853392

PARAHABIT � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4409/990211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504698982.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853317
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PPA � PRODUTOS PARA PEQUENOS ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3454/951127; identificação de pessoa colectiva
n.º 503566691.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13890069

ARRIFATRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4390/990122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504683179.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853767

LUDE � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1704/870916; identificação de pessoa colectiva
n.º 501879366.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853759

GUALTER, SIMÃO E VALDEMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 402/641027; identificação de pessoa colectiva
n.º 500131287.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853783

ALPRIATE � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2084/900423; identificação de pessoa colectiva
n.º 502334789.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852965

ABRO � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3635/960828; identificação de pessoa colectiva
n.º 503821446.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13891987

VEROLEO � COMÉRCIO DE VEDANTES,
ROLAMENTOS E ÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1929/890725; identificação de pessoa colectiva n.º 502197277.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1998 da sociedade em epígrafe.

Certifico ainda que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853740

CARVALHO, FERREIRA & FARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2637/921203; identificação de pessoa colectiva
n.º 501711910.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13903179

BICARIO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2194/910205; identificação de pessoa colectiva
n.º 502495383.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1997 da sociedade em epígrafe.

Certifico ainda que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativas ao ano de 1998 da sociedade em epígrafe.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852256

JORGE & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3864/970611; identificação de pessoa colectiva
n.º 503984175.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13879944

MONTE DA EIRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4528/990611.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852809

MARTINS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4943/000927; identificação de pessoa colectiva
n.º 500186979.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13891740

OS PEDROS � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3826/970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503982504.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853155

BRITATEJO � BRITAS DE ALVERCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1752/880222; identificação de pessoa colectiva
n.º 501938800.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852043

ASAL � ASSISTÊNCIA MÉDICA NO TRABALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3736/970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503821160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852035

VIMETAL � REPARAÇÕES METÁLICAS E MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 968/800516; identificação de pessoa colectiva n.º 500993122.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852060

RAMALHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2024/900130; identificação de pessoa colectiva n.º 500400180.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 09633766

BARATA & PERES � MÓVEIS, DECORAÇÕES
E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3150/940725; identificação de pessoa colectiva
n.º 503284297.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853481

A INSTALADORA DE ALVERCA � INSTALAÇÕES
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2551/920707; identificação de pessoa colectiva
n.º 502803584.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852310

METALMÁQUINA � METAIS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2349/911002; identificação de pessoa colectiva n.º 500802386.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852272

A. & J. ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3467/951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503459569.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 10565582

MILHEIRO & MILHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4259/980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504218808.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13861000

SOLDADURA METAL ROVÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1980/891109; identificação de pessoa colectiva n.º 502245654.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 13853619

AUTO REPARADORA QUINTA DA MARQUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1459/850725; identificação de pessoa colectiva
n.º 501529250.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 299 � 29 de Dezembro de 200027 340

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853600

LISANDRADE � AUTO REPARADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3656/960916; identificação de pessoa colectiva
n.º 503719960.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 07730691

VIABILIZA � CONTABILIDADE, CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4374/990107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504011928.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1998, da sociedade em epígrafe.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13892002

ALUVERCA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1526/860411; identificação de pessoa colectiva
n.º 501663347.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 13853465

SANIBRILHO � LIMPEZAS GERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4750/000217; identificação de pessoa colectiva
n.º 503959987.

Certifico que foram depositados os documentos de presta-
ção de contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epí-
grafe.

27 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852116

FRIXIRA � SOCIEDADE DE REFRIGERAÇÃO
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3075/940601; identificação de pessoa colectiva
n.º 503249572.

Certifico que foram depositados os documentos de presta-
ção de contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epí-
grafe.

27 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852108

CONTECONNOSCO � GABINETE DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3580/960604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503713724.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

27 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852078

IBÉRICA � INDÚSTRIA DE FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MÁQUINAS PARA ENGARRAFAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3418/950914; identificação de pessoa colectiva
n.º 500946752.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852337

PAVILONGA � COMÉRCIO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3637/960829; identificação de pessoa colectiva
n.º 503716731.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1998, da sociedade em epígrafe.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852329

MARIA EMÍLIA FERREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2820/930923; identificação de pessoa colectiva
n.º 503089818.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13891804

D. PEDRO � ESTANTES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1255/830418; identificação de pessoa colectiva n.º 500339805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853449

J. P. D. � AVALIAÇÕES, GESTÃO E CONTABILIDADE
AGRÍCOLA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3888/970701.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853180

RIBA SINAL � SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4492/990510.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853198

LOPES & FILHO � PROMOÇÃO E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2386/911217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502674300.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 10565639

OGMA � INDÚSTRIA AERONÁUTICA DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3050/940411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500792828.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853201

HESCOPOR � CONTROLO DA CORROSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2677/930216; identificação de pessoa colectiva
n.º 502954710.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1998, da sociedade em epígrafe.

27 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852124

RAIMUNDO & SERRALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1166/820730; identificação de pessoa colectiva n.º 501304320.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 10835709

IMOVIA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2215/910115; identificação de pessoa colectiva n.º 502481471.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13853309

TRANSPORTES ORLANDO & ZITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4920/000907; identificação de pessoa colectiva
n.º 503165603.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853163

CENTRO EQUESTRE DA LEZÍRIA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1077/810917; identificação de pessoa colectiva
n.º 501190708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13888358

CORROMACC � CONTROLO DA CORROSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4187/980519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504187210.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1998, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13852850

TRANSPORTES PATO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3802/970324; identificação de pessoa colectiva n.º 503977233.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13853147

TOVALE � CHAVES E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4164/980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504186795.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13888315

VÍTOR & JOSÉ LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1862/890210; identificação de pessoa colectiva n.º 502105860.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 1997, da sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13852990

SERIGRAFIA RIBATEJANA, L.DA

Rectificação � No Diário da República, 3.ª série, n.º 270, de
19 de Novembro de 1999, a p. 24 409, saiu com inexactidão a publi-
cação relativa à sociedade em epígrafe. Assim, onde se lê «Matrícula
n.º 2050», deve ler-se «Matrícula n.º 2025». 10-2-120640

SANTARÉM
SALVATERRA DE MAGOS

MAISVERDE � SERVIÇOS E INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 420/960327; identificação de pessoa colectiva
n.º 503621323.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176172

DOMINGOS & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 276/920707; identificação de pessoa colectiva
n.º 502815060.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

4 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176245

AUTO-PORT, SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 494/971103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504000616.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

4 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176202

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DAS MALHADINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 254/920127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502702257.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

4 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176199

ARMÉNIOS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA, L.DA (SAG)

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 367/950213; identificação de pessoa colectiva
n.º 503381284.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

4 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176210

AUTO ESTAMPADELA � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 578/991123; identificação de pessoa colectiva
n.º 504759345.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176180

SERVIFOROS � ESTAÇÃO DE SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 407/960117; identificação de pessoa colectiva
n.º 503570591.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176156

CENTRO DE CONTABILIDADE J. VASSALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 132/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502130490.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

4 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176237

SALVADOCE � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 153/900112; identificação de pessoa colectiva
n.º 502380322.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176164

DELFIM PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 260/920217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502717190.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11178973

LIGA PANIFICADORA SALVATERRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 126/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500165548.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos anos de 1998 e 1999, da sociedade em epígrafe.

5 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176270

SARDOAL

ELIAS DE JESUS LOPES LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 30/
920304; identificação de pessoa colectiva n.º 502254718; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/001127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º e aditado o 7.º do pacto social da mencionada sociedade, os
quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 024 100$, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 5 012 050$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo global de vinte vezes o capital.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2000. � A Ajudante em substituição legal do
Conservador, Maria José Serras Moucho. 09293299

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

LEADERPACK � EMBALAGENS FLEXÍVEIS, L.DA

Sede: Zona de Indústria Ligeira, lotes 52 e 53, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 459/961219; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 1 e 2/001124.

Certifico que com referência à sociedade supra foi efectuado:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18, do teor seguinte: cessação de

funções do gerente John Martin Gallagher, por renúncia, em 20 de
Julho de 2000.

Inscrição n.º 19 � Nomeação de Paul Richard Pitman, casado,
residente em 40 Oaklands, Somerford Road, Cirencester, Glouces-
tershire, GL7 FA, Reino Unido, para gerente.

28 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria Luísa Nunes
de Sousa. 10386661

ALCOCHETE

CYFFERS, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rui de Sousa Vinagre, 10, 1.º, direito, 2890 Samouco,
Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 325/
001006; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001006.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, a fls. 109 do livro 73, foi
constituída a sociedade em epígrafe entre Michel Pierre Bernard
Cyffers e Pascal Alain Pierre Cyffers, que se regerá pelas cláusulas e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CYFFERS, Construção Civil, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rui de Sousa Vinagre,

10, 1.º, direito, lugar e freguesia do Samouco, concelho de Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma, do valor
nominal de 3 350 000$, pertencente ao sócio Michel Pierre Bernard
Cyffers, e uma, do valor nominal de 1 650 000$, pertencente ao sócio
Pascal Alain Pierre Cyffers.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a uma vez e meia o capital so-
cial inicial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da sociedade,
aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir para esta
quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Assim o outorgaram.

Adverti os outorgantes de que o registo deste acto deve ser reque-
rido no prazo de três meses, a contar de hoje.

Certifico que está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13952013
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ALMADA

ALMAPROTEGE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9363/
980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504495607; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/980909.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial
por quotas.

2 � A sociedade adopta a firma ALMAPROTEGE � Importação
e Exportação de Equipamentos Segurança, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua de Leonel Duarte Ferreira, 25, cave
direita, freguesia e concelho de Almada.

§ 1.º A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, filiais,
agências ou sucursais, onde e quando entender.

3.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de todo o
equipamento de segurança individual, projectos ambientais, todo o
material contra incêndios e comércio dos mesmos.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 4 000 000$, corresponde à soma de duas quotas: uma, de
3 600 000$, pertencente ao sócio Carlos Henriques Gomes, e ou-
tra, de 400 000$, pertencente ao sócio Jorge Paulo Gonçalves
de Sousa.

2 � Poderão os sócios fazer à caixa social os suprimentos de
que ela careça, nas condições que em acta forem deliberadas por una-
nimidade.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica confe-
rido o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios
desde já nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura conjunta de
dois gerentes.

3 � Nenhum gerente poderá obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor, ou em quaisquer outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

7.º

Se qualquer quota for penhorada ou arrestada ou de qualquer forma
sujeita a arrematação judicial, a sociedade poderá amortizá-la, sendo
o pagamento da contrapartida efectuado no prazo de seis meses, pelo
valor de um balanço efectuado para o efeito.

Vai conferida e conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 11850728

ALMAPROTEGE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9363/
980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504495607; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/001012.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Jorge
Paulo Gonçalves de Sousa, por renúncia, em 6 de Julho de 1999.

Vai conferida e conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 11850736

MONTIJO

RASPOTACHO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de António Semedo, 4, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2416/
990518.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11159430

PALMELA

BOATCENTER � SERVIÇOS E ACTIVIDADES NÁUTICAS,
L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1959/
001117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/001117.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre Carlos Alberto Carmo dos Santos
Costa, solteiro, maior, Bairro das Calvanas, Rua dos Sete, 86, Lumiar,
Lisboa; Mário Luís Pereira Florêncio Prieto, casado com Elisabete
Maria Dias Martins Prieto, na comunhão de adquiridos, Rua de João
de Deus, 97, Quinta do Anjo,. Palmela, e Pedro Gil Cardoso do Vale,
casado com Maria José Rocheta Rua de Almeida Carvalho do Vale,
no dito regime, Rua do Arrebalde, 22, rés-do-chão, Palmela, foi
constituída uma sociedade que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de BOATCENTER � Serviços e
Actividades Náuticas, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada dos Quatro Castelos,
lote 95, Vila Amélia, freguesia da Quinta do Anjo, concelho de
Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e repre-
sentações de equipamento, acessórios e material náutico, aluguer de
equipamento e embarcações e prestação de serviços nesta área. Acti-
vidades náuticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma, do valor
nominal de 650 000$, pertencente ao sócio Carlos Alberto Carmo
dos Santos Costa; duas, iguais, do valor nominal de 4 675 000$, per-
tencente uma a cada um dos sócios Mário Luís Pereira Florêncio Prieto
e Pedro Gil Cardoso do Vale.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinaturas
de três gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

§ 3.º Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

É quanto me cumpre certificar.

24 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763540

OURIVESARIA NOVA PÉROLA DO PINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1960/
001120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/001120.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre Jorge João de Brito Silva, casa-
do com Maria José Miranda Fernandes Silva, na comunhão de adqui-
ridos, Avenida de Alexandre Herculano, 1, 2.º, I, Pinhal Novo,
Palmela; Maria José Miranda Fernandes Silva, já identificada, e Paulo
Jorge Fernandes Silva, solteiro, maior, residente na mesma morada,
foi constituída uma sociedade que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Ourivesaria Nova Pérola do
Pinhal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre José Estevens
Dias, 29, rés-do-chão, loja A, freguesia de Pinhal Novo, concelho de
Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produtos
de ourivesaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas: duas, iguais, do valor nominal
de 2000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios Jorge João de
Brito Silva e Maria José Miranda Fernandes Silva, e uma, do valor
nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Fernandes
Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Jorge João de
Brito Silva e Maria José Miranda Fernandes Silva, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

É quanto me cumpre certificar.

24 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763566

J. & A. COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1963/
001122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001122.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre Joaquim Fernando Lopes Coelho,
solteiro, maior, Rua de Diogo Cão, 4, rés-do-chão, esquerdo, Quinta
do Anjo, Palmela, e António José Lopes Coelho, solteiro, maior, Rua
dos Limoeiros, 66, Cascais, foi constituída uma sociedade que se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. & A. Coelho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Descobrimentos,
175, lugar e freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares incluindo charcutaria e produtos afins.

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
nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio António José
Lopes Coelho que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

É quanto me cumpre certificar.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763612

MONTESANTO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1964/
001122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/001122.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre Ludovina dos Anjos da Silva
dos Santos, casada com Vítor Manuel Marquinhos dos Santos, na
comunhão de adquiridos, Rua de 25 de Abril, 59, Marateca, Palmela,
e Carla Alexandra Pereira Monteiro, casada com Sílvio Manuel Silva
dos Santos, no mesmo regime, foi constituída uma sociedade que se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MONTESANTO � Comércio de
Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 59, Caja-
dos, freguesia de Marateca, concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da construção civil e
comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor de
1 000 000$, pertencente uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Ludovina dos
Anjos da Silva dos Santos, que, desde já, fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

É quanto me cumpre certificar.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763620

CAIXA DE PANDORA � ATELIER DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Sede: Rua de Manuel Maria Barbosa du Bocage, 45, Pinhal
Novo, Palmela

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1696/
990823; identificação de pessoa colectiva n.º 504613871; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/001122.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epí-
grafe, a mesma alterou o contrato no que diz respeito ao artigo 3.º,
ficando o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de cinco quotas: uma, do valor
nominal de 402 410$, pertencente à sócia Maria Margarida da Silva
Carreira Martins, e quatro, iguais, do valor nominal de 150 000$,
pertencente uma a cada um dos sócios, Ana Margarida da Silva Mar-
tins, Pedro Miguel da Silva Carreira Martins, Maria José Nabais
Bolarico e Elisabete Maria da Veiga Bertolo.

A redacção actualizada do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763639

P. B. G.-TECNITROM � ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Sede: Parque Industrial das Carrascas, Estrada Nacional 252,
Palmela

Capital social: 550 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 277/
860718; identificação de pessoa colectiva n.º 501409343; inscri-
ção n.º 15 116/001116.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, a mesma aumentou o capital em mais 58 265 100$. Foi no-
meado fiscal único suplente, em 30 de Agosto de 2000, Rogério Carlos
Guedes Coelho, revisor oficial de contas, e transformou na sua
totalidade o contrato, ficando o mesmo a ter os seguintes artigos:

Documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, que instrui a escritura lavrada no
Cartório Notarial da Baixa da Banheira a fls. 43, do livro 128-F,
no dia 14 de Junho de 2000.

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, início, duração e objecto

1.º

A sociedade adopta a firma de P. B. G.-Tecnitrom � Energia e
Telecomunicações, S. A., e durará por tempo indeterminado.

2.º

1 � A sede social é o Parque Industrial das Carrascas, Estrada
Nacional 252, Palmela.
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2 � A sede social poderá ser transferida pelo conselho de adminis-
tração, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração poderá constituir, transferir ou
extinguir estabelecimentos, bem como sucursais, filiais, delegações ou
outras formas de representação social, tanto em território nacional
como estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto, projecto, fabricação, comercializa-
ção, instalação, importação e exportação de equipamentos eléctri-
cos, electrónicos e electromecânicos.

§ único. Por deliberação do conselho de administração pode a
sociedade associar-se sob qualquer forma, a outras entidades, singula-
res ou colectivas, nomeadamente criar ou participar na criação de
outras empresas, adquirir participações em sociedades com objecto
diferente, reguladas ou não por leis especiais, bem como agrupamen-
tos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Do capital social e outros recursos financeiros

4.º

O capital social é de 550 000 euros, representado por 55 000 ac-
ções, de valor nominal de 10 euros cada uma, completamente subs-
crita e realizadas, todas elas com direito a um voto da mesma cate-
goria.

§ único. O capital social poderá ser elevado, por uma ou mais vezes,
por decisão da assembleia geral, sob proposta do conselho de
administração, que fixará a forma e as condições de subscrição, tendo
os accionistas preferência na subscrição de novas acções, na proporção
das que já possuírem nos termos legais.

5.º

O capital social pode ser representado por acções nominativas, ao
portador, reciprocamente convertíveis, conforme deliberação da as-
sembleia geral, após o pedido do accionista.

6.º

1 � Poderão ser emitidos títulos de uma, cinco, 10, 50, 100, 500,
1000 e 10 000 acções.

2 � Poderá o conselho de administração, quando o julgar conve-
niente e lhe for solicitado, emitir títulos provisórios ou definitivos,
representativos de qualquer número acções.

3 � Os títulos de acções, quer provisórias, quer definitivas, serão
sempre assinadas por dois administradores.

7.º

1 � Em futuras emissões terão sempre os accionistas direito de
preferência na subscrição de novas acções e na proporção das que já
possuírem, nos termos legais.

2 � As novas emissões deverão ser comunicadas aos accionistas
por carta registada enquanto as acções forem todas nominativas.

3 � Os accionistas que pretendam usar do direito de preferência
na subscrição, deverão declará-lo por carta registada dirigida à socie-
dade nos prazos legalmente fixados.

8.º

Mediante decisão da assembleia geral, poderão ser exigidas aos ac-
cionistas prestações acessórias, as quais são proporcionais as acções
detidas à data da deliberação e serão sempre efectuadas onerosamen-
te, até ao montante máximo de 150 000 euros, devendo a assembleia
geral votar os seus termos.

9.º

A sociedade poderá emitir obrigações de todo o tipo previsto na
lei, convertíveis ou não em acções, conforme for deliberação pelo
conselho de administração.

§ único. Os accionistas gozam do direito de preferência na emissão
das obrigações, salvo se diferentemente for deliberado pelo conselho
de administração.

10.º

1 � A transmissão de acções nominativas fica sujeito ao consen-
timento da sociedade.

2 � O referido consentimento ou recusa é da competência do
conselho, de administração, devendo o referido órgão pronunciar-se,

no prazo máximo de 60 dias após ter tomado conhecido do pedido
de consentimento.

a) O pedido de consentimento é formulado por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida ao conselho de administração e enviada
para a sede social;

b) Se o conselho de administração não se pronunciar no prazo de
60 dias a transmissão das acções é livre;

c) No caso da referida transmissão não ser autorizada a sociedade
deverá adquirir, para ela ou para os accionistas ou fazer adquirir as
acções por outra pessoa nas condições de preço e pagamento do ne-
gócio para o qual foi solicitado o consentimento.

11.º

Nos casos de extinção de pessoa colectiva, falência ou como con-
sequência de um procedimento judicial ou administrativo, a sociedade
pode deliberar que as referidas acções sejam transmitidas a um ou vários
accionistas, a terceiros por si autorizados ou à própria sociedade. Em
qualquer dos casos atrás indicados o preço a pagar pelas acções será o
seu valor real determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

12.º

A constituição de penhor ou usufruto sobre as acções só pode ser
efectuado após deliberação do conselho de administração, a delibera-
ção será tomada no prazo máximo de 60 dias após comunicação es-
crita do accionista que pretenda constituir os referidos encargos.

13.º

Todas as cláusulas limitativas da transmissibilidade das acções serão
escritas no próprio título, enquanto nominativas.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Da assembleia geral
14.º

A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto.

15.º

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral voluntária poderá recair sobre outro accionista, membro
do conselho de administração.

2 � As representações previstas no número anterior serão comu-
nicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta assinada
pelo accionista ou por quem legalmente o represente, com assina-
tura, a qual indicará o representante e poderá ser entregue até ao início
da reunião.

16.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, que são eleitos por períodos até três anos, podendo ser
accionistas ou não.

17.º

1 � A assembleia geral será convocada nos termos, prazos e com
as demais formalidades legais aplicáveis, mas enquanto todas as ac-
ções forem nominativas as publicações das convocatórias serão subs-
tituídas por cartas registadas.

2 � A assembleia geral convocada a requerimento de accionistas
não se realizará se não estiverem presentes os requerentes que sejam
titulares de acções que totalizem, no mínimo, 5% do capital social,
nos termos e segundo a tramitação legalmente aplicáveis.

3 � Na convocatória de uma assembleia pode logo ser fixada uma
segunda data de reunião para o caso de assembleia não poder reunir-se
na primeira data marcada por insuficiência de representação do capi-
tal exigido.

18.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia só pode funcionar e
deliberar quando nela estejam presentes ou representados accionistas
titulares de, pelo menos, 50% das acções, excluídas as que forem per-
tença da sociedade.
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2 � Em segunda convocação, poderá assembleia geral funcionar e
deliberar seja qual o for o número de accionistas e o capital presente
ou representado.

3 � Em qualquer dos casos será, porém, de observar o quórum dis-
posto por disposição legal imperativa.

19.º

Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira convoca-
ção, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, trans-
formação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a
lei exija maioria qualificada, devem estar presentes ou representados
accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a três
quartos do capital social.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

20.º

A administração e representação da sociedade compete a um con-
selho de administração que será composto por três ou cinco mem-
bros, um dos quais será o presidente, eleito pela assembleia geral por
um período de três anos podendo ser reeleitos.

21.º

O presidente do conselho de administração terá os poderes que lhe
forem conferidos pela assembleia geral.

22.º

O conselho de administração reunirá sempre que for convocado
pelo seu presidente ou por dois dos seus administradores.

§ único. Os administradores ausentes poderão fazer-se representar
por outro administrador, nos termos da lei.

23.º

O conselho de administração tem o exclusivo e os mais latos poderes
de gestão e administração dos negócios sociais e de representação da
sociedade, nomeadamente os de:

a) Praticar todos os actos e operações relativos ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, opondo e contestando quaisquer acções transigindo, desistin-
do ou comprometer-se em arbitragens;

c) Realizar operações comerciais ou bancárias de interesse social,
contraindo empréstimos nos mercados financeiros nacionais ou in-
ternacionais;

d) Dar ou tomar de arrendamento, trespassar ou tomar de tres-
passe quaisquer instalações, adquirir, alienar, permutar, hipotecar ou
por qualquer outra forma onerar bens móveis e imóveis, os seus di-
reitos, incluindo obrigações, quaisquer participações sociais ou qual-
quer outros títulos, desde que expressamente autorizados pela as-
sembleia geral;

e) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais ou
representação noutras empresas;

f) Constituir mandatários e conferir os poderes que entender con-
venientes, bem como a sua delegação.

24.º

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois adminis-
tradores. De um administrador que tenha recebido delegação do
conselho, ou mandatário da sociedade, nestes últimos casos nos exac-
tos limites da delegação ou da procuração.

SECÇÃO III

Do fiscal único

25.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, podendo a
assembleia geral deliberar que a mesma caiba a um conselho fiscal,
constituído por três membros efectivos e um suplente, accionistas ou
não, ou a um revisor oficial de contas, eleitos em assembleia geral pelo
período de três anos, que designará o presidente do conselho fiscal.

26.º

Se houver conselho fiscal este reunirá sempre que necessário e
ordinariamente, pelo menos, uma vez por trimestre.

1 � As reuniões ordinárias serão convocadas pelo presidente ou
pelo seu secretário em caso de impedimento daquele.

2 � As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por quais-
quer dos seus membros, pelo presidente do conselho de administração
ou pelo presidente da mesa da assembleia geral.

SECÇÃO IV

Disposição geral

27.º

Todas as vagas que se verificarem nos órgãos sociais serão preen-
chidas por coopetação até à realização da primeira assembleia geral.

1 � A assembleia geral poderá ratificar o cooptado ou eleger novo
membro, o qual, em qualquer caso, completará o mandato do ele-
mento substituído.

28.º

1 � Relativamente a cada ano social, o conselho de administração
deve elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade as contas
desta, constituídas por balanço, demonstração de resultados líquidos e
anexos, bem como o relatório de gestão, de modo a poderem ser
apreciados nos três primeiros meses de cada ano civil.

2 � Juntamente com as contas anuais e o relatório de gestão, deve
o conselho de administração apresentar uma proposta sobre a atri-
buição dos lucros ou tratamento das perdas nos termos legais.

CAPÍTULO IV
Do exercício social e das contas

29.º

Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias de 30%
necessárias para a formação ou reconstituição das reservas, terão a
aplicação que a assembleia geral deliberar.

CAPÍTULO V
Disposições finais

30.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei, caben-
do a um ou vários membros do conselho de administração o exercício da
função de liquidatários.

31.º

1 � Sempre que entre a sociedade e os accionistas ou entre esta e
os corpos sociais surja qualquer dissidência será, com renúncia expressa
ao foro ordinário, tal conflito confiado a um tribunal arbitral, que
julgará em equidade e sem recurso.

2 � O tribunal arbitral será constituído por um árbitro da escolha
de cada parte e por um terceiro, designado pelos árbitros escolhidos
pelas partes, que presidirão e terão voto de desempate, devendo, no
entanto, conformar-se com um dos laudos.

3 � Se os árbitros escolhidos pelas partes não chegarem a acordo
no prazo de 15 dias sobre a designação do árbitro presidente, será
pedida a sua nomeação à Câmara de Comércio de Lisboa.

32.º

Ficam, desde já, nomeados os seguintes órgãos sociais para o trié-
nio de 2000 a 2003.

Assembleia geral: presidente da mesa: Michel Dieudonne Joseph
Julien Gillard; secretário da mesa: José António Pardete Loureiro.

Conselho de administração: presidente do conselho de admi-
nistração: José António Pardete Loureiro; administradores: Michel
Dieudonne Joseph Julien Gillard e José Manuel da Silva Batista.

Conselho fiscal: fiscal único: Reinaldo Manuel Rodrigues Soares
(revisor oficial de contas).

É quanto me cumpre certificar.

25 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763493

ARMANDO ROSA GRAÇA, L.DA

Sede: Vila Amélia, lote 408, Cabanas, Palmela

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1830/
000411; identificação de pessoa colectiva n.º 501669523; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/000411.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe a mesma alterou parcialmente o contrato no que diz respeito
aos artigos 1.º e 3.º, ficando os mesmos com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Armando Rosa Graça, L.da, e tem a sua
sede na Vila Amélia, lote 408, freguesia de Cabanas, concelho de
Palmela.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor nomi-
nal de 2 500 000$ cada uma, pertencente uma a cada um dos sócios.

A redacção actualizada do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

É quanto me cumpre certificar.

25 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763523

PALMELALIMENTAR � ARMAZENISTA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Sede: Zona de Camarral, Volta da Pedra, Palmela

Capital social: 30 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 942/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503159387; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/001120.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe foi lavrado o seguinte registo:

Apresentação 2/001120.
Facto: Nomeação dos conselhos de administração e fiscal, em 2 de

Junho de 2000.
Conselho de administração: presidente: Altaf Abdul Hameed Siddik;

Tarmamade Abdul Hameed e Momade Arifo Abdul Hameed.
Conselho fiscal: Liyakat Abdul Hameed; Abdul Hameed Mahomed

Siddik; Luís Manuel Batista Gonçalves de Almeida, revisor oficial de
contas. Revisor suplente: Armando Meireles e Lopes Vinga, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas. Prazo: três anos.

É quanto me cumpre certificar

24 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763515

SAI AUTOMOTIVE PORTUGAL � PEÇAS PLÁSTICAS
E REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S. A.

Sede: Parque Industrial Auto Europa, Quinta da Marquesa I, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1054/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 502815370; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 4/001120.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foi lavrado o seguinte registo:

Facto: Nomeação dos conselhos de administração e fiscal, em 13 de
Abril de 2000.

Conselho de administração: presidente: Freddy Jean Jaque Ballé;
vice-presidentes: Mare Jean Assa, Michel André Henri Cognet; secre-
tários; Jean Michel Elter e Faustino José de Campos Taxa de Faria.

Conselho fiscal: presidente: Pedro Travassos & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas. Vogais: Alda Maria dos Santos
Mendonça César, António Pedro Valente da Silva Coelho; A. Gândara,
O. Figueiredo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas (suplente).

Prazo: quadriénio de 2000/2003.

É quanto me cumpre certificar.

24 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 14710340

LUIZIRITA � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1279/
961119; identificação de pessoa colectiva n.º 503781258; data da
apresentação: 001120.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus Cândido. 11763574

ÁREA 21 � CONTABILIDADE, FORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 818/
930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502944749; número
e data da apresentação: 001120.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

24 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763671

SONHO DE CRIANÇA � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1962/
001121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001120.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre José Casimiro Miranda Roldão
e Lídia Maria Nicolau Faria, casados na comunhão geral, Avenida do
Infante D. Henrique, 236, Pinhal Novo, foi constituída uma sociedade
que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Sonho de Criança � Jardim de
Infância, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta de Matos,
lote 1, rés-do-chão, lugar e freguesia de Pinhal Novo, concelho de
Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas 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 na exploração de estabelecimento
de creche, jardim de infância e actividades de tempos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Lídia Maria Ni-
colau Faria, que, desde já, fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 defi-
nitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do
Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º e
quaisquer outros aplicáveis do citado diploma.

É quanto me cumpre certificar.

25 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763582

EDSCHA PORTUGAL & COMANDITA
Sede: Parque Industrial da Auto-Europa, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 890/
930913; identificação de pessoa colectiva n.º 503059137; data da
apresentação: 001121.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

25 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763604

TRANSBELIRA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Ordem de Santiago, lote 7, Palmela

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1691/
990723; identificação de pessoa colectiva n.º 504555065; inscri-
ção n.º 1; data da apresentação: 001122.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

24 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 06445209

CENTRO NÁUTICO REPRESENTAÇÕES NÁUTICAS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 252, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 664/
911202; identificação de pessoa colectiva n.º 502659432; data da
apresentação: 001122.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 11763647

SESIMBRA

F. B. G. TRANS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1666;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001120.

Certifico que foi registado o seguinte contrato de sociedade:
No dia 14 de Novembro de 2000, no Cartório Notarial do Centro

de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compare-
ceu como outorgante Felisberto Bica Gouveia, solteiro, maior, natu-
ral da freguesia e concelho do Barreiro, residente na Rua de Norton
de Matos, lote 78, 2.º, B, Quinta do Conde, Sesimbra.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 10980875, emitido em 19 de Junho de 1998, pelos
Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

Pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é o único sócio, e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de F. B. G. TRANS � Transpor-
tes de Mercadorias, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Norton de Matos, lote 78,
2.º, B, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias, nacional e internacional, por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando, desde já, nomeado gerente, com ou sem remune-
ração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Rodrigues Rosado do Carmo. 12241750

SINES

MARIANO & SILVESTRE, L.DA

Sede: Largo de Nossa Senhora das Salvas, 1, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 651;
identificação de pessoa colectiva n.º 504335162.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do exercício do ano de 1999, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2000.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175679
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CHURRASQUEIRA A BRASA, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 30,
rés-do-chão, esquerdo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 458; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503254126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do exercício do ano de 1999, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2000.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175296

E. L. A. � ELECTRIFICADORA DO LITORAL ALENTEJANO, L.DA

Sede: Zil 2, lote 235, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 684; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503577537.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do exercício do ano de 1999, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2000.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175490

FISCOPRO � FISCALIZAÇÃO E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 33, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 480; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503342505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do exercício do ano de 1999, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2000.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175571

OCEANVISION II � RECURSOS HUMANOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Administração do Porto de Sines, pavilhões 1 e 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 720; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000904.

Certifico que, por escritura de 7 de Dezembro de 1999, lavrada no 12.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe de
Yachtshare Limited, que se regerá pelo contrato social com as cláusulas
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OCEANVISION II � Recursos Huma-
nos, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cons-
trução e reparação naval, formação profissional e desenvolvimento
de recursos humanos.

ARTIGO 3.º

A sede social situa-se em Sines, freguesia de Sines, pavilhões 1 e 2,
Administração do Porto de Sines.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e totalmente detido pela sócia única Yachtshare Limited.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, elei-
tos em assembleia geral, ficando desde já nomeado como gerente
Thomas John Martin, residente em Bally Hammon Park, 18,
Portadown, BT 635 SF, Reino Unido, casado.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer ge-
rente.

ARTIGO 6.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação da sócia.

ARTIGO 7.º

1 � As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, pelo
que a gerência fica autorizada a celebrar de imediato quaisquer negó-
cios jurídicos em nome da sociedade.

2 � A sociedade ratifica expressamente todos os contratos de tra-
balho celebrados antes desta data em seu nome.

ARTIGO 8.º

O gerente ora nomeado fica, desde já, autorizado a proceder ao
levantamento das quantias depositadas na conta bancária da socie-
dade, a fim de fazer face às despesas iniciais de instalação, aquisição
de equipamentos e outras relacionadas com o seu objecto social.

5 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10079181

TRANSPORTES OS TRÊS MOSQUETEIROS, L.DA

Sede: Zil 2, lote 12, apartado 94, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 189; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500478937.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do exercício do ano de 1999, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2000.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175644

COMPUSINES � MATERIAL INFORMÁTICO E PAPELARIA, L.DA

Sede: Courela da Cruz, Rua 6, 11, rés-do-chão, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 547; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503716065.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do exercício do ano de 1999, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2000.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175512
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