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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Instituto para a Construção Rodoviária

Anúncio

Concurso público ICOR n.º 8-PR/2000, para reformulação
e actualização do projecto «IP 2 � EENN 18 e 122 �
Protecção marginal entre Vidigueira e Beja e projecto de
execução da variante a São Matias» � prazo máximo:
seis meses; extensão: cerca de 16,5 km.

1 � Entidade adjudicante � Instituto para a Construção Ro-
doviária (ICOR), Praça da Portagem, 2800-225 Almada, Portu-
gal (telefone: 212947453; fax: 212947793).

2 � Objecto do concurso público � categoria e descrição do
serviço � Reformulação e actualização do projecto «IP 2 �
EENN 18 e 122 � Protecção marginal entre Vidigueira e Beja e
projecto de execução da variante a São Matias». Classificação
estatística � 74142120.

3 � Local da prestação de serviços � o projecto desenvolve-
-se nos concelhos de Vidigueira e Beja.

4 � Prazo de execução do serviço � os trabalhos a realizar
deverão ser desenvolvidos segundo as condições expressas no pro-
grama de concurso (PC), nas especificações (E) e cadernos de en-
cargos (CE), no prazo global máximo de seis meses, conforme
indicado em cronograma anexo às especificações.

5 � Admissão dos concorrentes � no presente concurso po-
derão participar empresas isoladas ou em consórcio externo ou
profissionais liberais constituídos em equipa, vocacionados para
a elaboração de estudos e projectos e com experiência no âmbito
rodoviário que satisfaçam as condições definidas no programa de
concurso e que reúnam os requisitos de idoneidade fixados no
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

6 � Indicação das habilitações profissionais dos concorrentes
e dos responsáveis por cada especialidade � os participantes de-
verão possuir as habilitações literárias e profissionais a seguir in-
dicadas:

a) Coordenação do estudo � o responsável deverá ser en-
genheiro civil com experiência em estudos/projectos con-
géneres e possuir pelo menos 10 anos de experiência pro-
fissional. Deverá escrever fluentemente português e, quando
se tratar de empresas, pertencer ao respectivo quadro per-
manente;

b) Traçado � o responsável deverá ser engenheiro civil com
pelo menos cinco anos de experiência profissional na es-
pecialidade;

c) Estudo das obras de arte � o responsável deverá ser en-
genheiro civil com pelo menos cinco anos de experiência
profissional na especialidade;

d) Estudo geológico-geotécnico � o responsável deverá ser
engenheiro geotécnico ou geólogo com pelo menos cinco
anos de experiência na especialidade;

e) Estudo de impacte ambiental � o responsável deverá ser
um técnico especialista com pelo menos cinco anos de ex-
periência profissional na especialidade.

7 � Admissibilidade de propostas relativas a parte dos servi-
ços � não são admissíveis propostas relativas a parte dos servi-
ços objecto da prestação.

8 � Apresentação de alterações de cláusulas do caderno de en-
cargos, bem como de propostas variantes � não são admitidas
propostas variantes nem condições divergentes das expressas no
programa de concurso, especificações e cadernos de encargos.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico dos con-
correntes � os concorrentes deverão apresentar os documentos
contidos nos pontos 3.3 e 3.4 do programa de concurso que per-
mitam avaliar a sua capacidade financeira e técnica para a pres-
tação de serviços posta a concurso. Cada elemento integrante da
equipa técnica proposta a concurso deve apresentar declaração de
acordo com o modelo tipo n.º VII anexo ao programa de concurso,
bem como os respectivos curricula.

10 � Modalidade jurídica dos agrupamentos � podem concor-
rer empresas ou agrupamentos de empresas e ou profissionais li-
berais em consórcio, sem que entre eles exista qualquer vínculo,
mas, em caso de adjudicação da prestação de serviços, estas e ou
estes associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária.

11 � Pedido de documentos, datas limites dos pedidos e pa-
gamento:

a) O processo de concurso encontra-se patente no Departa-
mento de Concursos do ICOR, Praça da Portagem, piso
4, sala 4.85, 2800-225 Almada, Portugal, onde pode ser
consultado nos dias úteis, entre as 10 e as 12 horas e en-
tre as 14 e as 17 horas, desde o dia da primeira publica-
ção até ao dia e hora da abertura do acto público do con-
curso;

b) As cópias do processo de concurso poderão ser solicita-
das por ofício ou fax dirigido ao ICOR, Departamento de
Concursos, Praça da Portagem, 2800-225 Almada, Portu-
gal (telefone: 212947453; fax: 212947793);

c) O custo do processo é de PTE 60 000 (299,28 euros), IVA
incluído à taxa de 17 %, a pagar em dinheiro ou por che-
que visado, emitido a favor do Instituto para a Constru-
ção Rodoviária, no acto de levantamento do processo, na
morada indicada na alínea a) deste n.º 11.

12 � Entidade a quem devem ser entregues ou enviadas as pro-
postas:

a) As propostas deverão ser entregues, contra recibo, ou en-
viadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção,
para a morada indicada na alínea a) do n.º 11;
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b) Data e hora limite de recepção das propostas � 1 de Março
de 2001, até às 12 horas;

c) Língua � portuguesa.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas:

a) A abertura das propostas terá lugar a 2 de Março de 2001,
pelas 10 horas, no auditório do edifício central, piso 4, sito
na Praça da Portagem, 2800-225 Almada, Portugal;

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, ape-
nas podendo nele intervir os concorrentes e seus represen-
tantes devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, determinando-se esta pela
apreciação dos seguintes factores, por ordem decrescente de im-
portância:

a) Qualidade técnica da proposta � 50 %;
b) Preço � 40 %;
c) Prazo � 10 %.

15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes são
obrigados a manter as propostas no prazo de 60 dias a contar da
data limite da sua entrega, considerando-se este prazo prorroga-
do por iguais períodos se aqueles nada requererem em contrário.

16 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adju-
dicada a prestação de serviços deverá prestar uma caução de 5 %
do valor total da adjudicação.

17 � Data da publicação da pré-informação � não foi publi-
cado anúncio de pré-informação.

18 � [�]
19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 27
de Dezembro de 2000.

20 � Data da recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias � 27 de Dezembro de 2000.

27 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, António Martins. 01-2-16 843

Anúncio

Concurso público ICOR n.º 24-EOP/2000 � «Variantes às
EENN 18 e 118 em Gáfete e Alpalhão» � preço base:
PTE 1 570 000 000; extensão total: cerca de 8 km; pra-
zo: 540 dias.

1 � Entidade adjudicante � Instituto para a Construção Ro-
doviária (ICOR), Praça da Portagem, 2800 Almada, Portugal (te-
lefone: 212947100).

2 � a) Procedimento de adjudicação � concurso público, nos
termos dos artigos 59.º e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

b) Forma de contrato � escrito.
3 � a) Local de execução � distrito de Portalegre.
b) Objecto do contrato � «Variantes às EENN 18 e 118 em

Gáfete e Alpalhão».
Características gerais da obra � a empreitada tem como ob-

jectivo a construção da variante à EN 118, a norte de Gáfete, com
uma extensão de 4,086 km, e da variante às EENN 118 e 18, a
sul de Alpalhão, com uma extensão de 3,850 km.

Da empreitada fazem parte a execução dos nós de acesso a
Gáfete e Alpalhão, oito restabelecimentos e caminhos paralelos
para circulação de veículos automóveis e para serventia de pro-
priedades, assim como a construção de uma passagem hidráulica
especial e de três obras de arte do tipo passagens inferiores com
um vão, inseridas na variante de Gáfete, e de quatro obras de arte,
sendo três delas do tipo passagens inferiores com um vão, e a
restante do tipo passagem inferior com três vãos, inseridas na
variante de Alpalhão.

O preço base do concurso é de PTE 1 570 000 000 (7 831 126,98
euros), com exclusão do IVA, e inclui cerca de PTE 212 000 000
de obras de arte e ainda as verbas estimadas de PTE 95 000 000,
PTE 400 000 000 e PTE 100 000 000, correspondentes, respectiva-
mente, aos seguintes trabalhos especializados da empreitada: sinali-
zação e segurança, movimentação de terras e drenagem.

c) [...]
d) [...]
4 � Prazo de execução da obra � 540 dias, incluindo sába-

dos, domingos e feriados.

5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e os
documentos complementares devem ser pedidos ao Instituto para
a Construção Rodoviária, piso 4, sala 4.85, Praça da Portagem,
2800 Almada, Portugal (telefone: 212947453; fax: 212947793),
onde se encontram patentes para consulta, durante as horas nor-
mais de expediente.

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

b) Pagamento � o custo do processo e documentos comple-
mentares é de PTE 370 000 (1845,55 euros), IVA incluído à taxa
de 17 %, a pagar em dinheiro ou por cheque visado passado a
favor do Instituto para a Construção Rodoviária.

6 � a) Data e hora limites de recepção das propostas � 14 de
Março de 2001, até às 12 horas.

b) Endereço � as propostas devem ser entregues, contra reci-
bo, ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recep-
ção, para o Instituto para a Construção Rodoviária, piso 4, sala
4.85, Praça da Portagem, 2800 Almada, Portugal.

c) Língua � portuguesa.
7 � a) Pessoas admitidas a assistir à abertura das propostas �

todas as interessadas e intervir as devidamente credenciadas.
b) Data, hora e local � 15 de Março de 2001, às 15 horas, no

Auditório do Edifício Central, sito na Praça da Portagem, 2800
Almada, Portugal.

8 � Cauções e garantias � não são exigíveis nesta fase.
9 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de

pagamento � o tipo de empreitada é por preço global, nos ter-
mos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os
trabalhos serão pagos nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 17.º do
mesmo diploma. O financiamento terá como fonte o Orçamento
do Estado Português e os encargos serão satisfeitos em conta da
dotação de Investimentos do Plano consignada ao Instituto para
a Construção Rodoviária.

10 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer em-
presas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas, em caso de adjudicação da empreitada estas asso-
ciar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilida-
de solidária.

11 � Condições mínimas � certificados de classificação exi-
gidos e outras condições técnicas e económicas:

Para os concorrentes estabelecidos em Portugal, os termos es-
tabelecidos no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março:

Certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-
blicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e das
Portarias n.os 412-G/99, de 4 de Junho, e 412-I/99, de
4 de Junho, com a nova redacção introduzida pela
Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto, contendo as se-
guintes autorizações:

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

6.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e das clas-
ses correspondentes ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhes digam respeito, nos termos do
programa do concurso;

2.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria e das clas-
ses correspondentes ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhes digam respeito, nos termos do
programa do concurso.

Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas e inscritos em
lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado perten-
cente ao espaço económico europeu:

Certificado(s) de inscrição(ões) emitido(s) pela autori-
dade competente, nos termos estabelecidos no ar-
tigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas e não inscritos
em lista oficial de empreiteiros aprovados:

A documentação a que se refere o artigo 67.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes deverão apresentar documentos que permitam
apreciar a sua aptidão para a boa execução da obra no que res-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 8 � 10 de Janeiro de 2001 513

peita às condições mínimas de carácter técnico e económico, igual-
mente relacionadas no programa de concurso.

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

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta mais vantajosa, determinando-se esta pela apreciação dos
factores a seguir indicados, devidamente hierarquizados segundo
a sua incidência na ponderação e ordenados por grau decrescen-
te de importância:

a) Qualidade global da proposta e sua adequação ao objecto
da empreitada � 45 %;

b) Preço � 45 %;
c) Prazo � 10 %.

14, 15 e 16 � [�]
17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 27
de Dezembro de 2000.

18 � [...]

27 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, António Martins. 01-2-16 842

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Direcção de Abastecimento

Conselho Administrativo

Anúncio

Concurso público n.º 2/2001

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

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 74.60.15, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade, a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Re-
gulamento (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) Prestação do serviço de guarda e vigilância do Depósito
Pol Nato de Lisboa pelo período de um ano;

c) Natureza do contrato a celebrar � prestação de serviços.

3 � Local da prestação do serviço � instalações do Depósito
Pol Nato de Lisboa.

4 � O serviço será executado a partir da data da assinatura do
contrato, pelo período de um ano.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte do serviço � não são permiti-

das.
8 � Propostas variantes ou com condições divergentes � não

são permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à

apreciação das condições de carácter profissional, técnico e eco-
nómico que os concorrentes devam preencher � os concorrentes
devem ser credenciados em «NATO CONFIDENCIAL».

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qual-
quer que seja a forma jurídica que se proponham assumir.

11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos re-
lativos ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Di-
recção de Abastecimento, Repartição Administrativa e Financei-
ra, todos os dias úteis, das 9 às 16 horas e 30 minutos.

b) O prazo limite para apresentação dos pedidos de documen-
tos será metade do prazo concedido para apresentação da pro-
posta.

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

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

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 22 de
Janeiro de 2001.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os do-
cumentos que as acompanham � portuguesa.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das pro-
postas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 23 de Janeiro de
2001, na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abas-
tecimento. Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interes-
sados, mas apenas podem intervir os concorrentes e seus repre-
sentantes devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita se-
gundo o critério da proposta com o mais baixo preço.

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

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

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

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado
para publicação no Diário da República em 22 de Dezembro de
2000.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
para publicação, em 22 de Dezembro de 2000.

O Chefe da Repartição Administrativa e Financeira, Carlos Ma-
nuel Simão Varandas Amaro, CFR AN.

03-2-42 682

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Centro Nacional de Protecção contra os Riscos
Profissionais

Anúncio

Concurso público internacional � CNPRP-DSAF � pro-
cesso n.º 25/00, para aquisição de serviço médicos nas
áreas de medicina do trabalho, dermatologia,
pneumologia, otorrinolaringologia, toxicologia, cardio-
logia e clínica geral.

1 � Entidade adjudicante � Centro Nacional de Protecção
contra os Riscos Profissionais, com sede na Avenida da Repú-
blica, 25, 1.º, esquerdo, 1069-036 Lisboa (telefone: 213176900;
fax: 213176991).

2 � O objecto do concurso é a aquisição de serviços médicos
nas áreas acima mencionadas, de acordo com a classe 75.30, ca-
tegoria 75.30.1, da Classificação Estatística de Produtos por Ac-
tividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16
de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, de 22 de Julho de 1998.

3 � Local da prestação � nas dependências do Centro Nacio-
nal de Protecção contra os Riscos Profissionais, sitas na Avenida
de 5 de Outubro, 85, 1.º, Lisboa, e na Rua de Santa Catarina, 693,
1.º, Porto.

4 � O contrato terá a duração de um ano, para vigorar no ano
económico de 2001, podendo no entanto vir a ser renovável por
períodos de um ano, desde que não tenham decorrido mais de três
anos sobre a data da celebração do contrato inicial, nos termos
da alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

5 � Poderão concorrer todos os profissionais credenciados com
documento comprovativo de inscrição no colégio de especialida-
de na Ordem dos Médicos � médicos especialistas e cédula pro-
fissional � médicos de clínica geral.

6 � Número de unidades a admitir:

Lisboa � três médicos especialistas em medicina do traba-
lho, um dermatologista, três pneumologistas e dois otorri-
nolaringologistas;

Porto � um pneumologista, três clínicos gerais, um toxico-
logista, um otorrinolaringologista, um dermatologista e um
cardiologista.
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7 � Não serão admitidas candidaturas com condições divergentes
das exigidas no programa de concurso e caderno de encargos nem
propostas variantes.

8 � Os concorrentes deverão preencher as formalidades neces-
sárias, de acordo com a descrição exigida no programa e cader-
no de encargos do concurso.

9 � a) Pedidos de documentação � o processo de concurso
pode ser facultado ou examinado no endereço indicado no n.º 1,
Divisão de Apoio Geral � Património, durante as horas normais
de expediente (das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas).

b) Data limite para obtenção de documentação � até ao fim
do prazo para apresentação das candidaturas.

10 � Local de recepção das candidaturas � no endereço in-
dicado no n.º 1, Divisão de Apoio Geral � Património.

11 � Data limite de apresentação das candidaturas � até às 17
horas do dia 19 de Fevereiro de 2001, na morada indicada no n.º 1.

12 � Data, hora e local de abertura � o acto público do con-
curso terá lugar pelas 14 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo
do prazo para apresentação das candidaturas, na Avenida da Re-
pública, 45, 2.º, esquerdo, em Lisboa, podendo assistir todos os
interessados mas apenas intervir os concorrentes ou seus repre-
sentantes devidamente credenciados.

13 � Critérios de apreciação das candidaturas � as candida-
turas serão avaliadas unicamente pelo seguinte critério: experiên-
cia profunda, continuada e variada na avaliação e certificação das
doenças profissionais.

14 � Prazo de validade das candidaturas � as candidaturas
apresentadas deverão ter uma validade mínima de 60 dias conta-
dos a partir da data limite para a sua entrega.

15 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
16 � Data do envio do anúncio para publicação � o anúncio

referente a este concurso foi enviado para publicação no Diário
da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em
27 de Dezembro de 2000.

17 � Este anúncio foi recebido, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Ofi-
ciais das Comunidades Europeias em 27 de Dezembro de 2000.

O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Joaquim Coelho
Lima. 01-2-16 837

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Estabelecimento Prisional de Alcoentre

Anúncio

Concurso por negociação n.º 2/CANT/2001, com base
no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho

1 � Entidade adjudicante � Estabelecimento Prisional de
Alcoentre, Rua do Conselheiro Arouca, 2065-016 Alcoentre (te-
lefone: 263480100; telefax: 263486719).

2 � Objecto do procedimento por negociação � aquisição de
tabaco (cigarro, onças, mortalhas e filtros) para o ano de 2001,
até ao valor de 18 000 contos. Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de De-
zembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do
Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, de 22 de Junho de 1998 � classe 16.00,
categoria 16.00.1, subcategorias 16.00.11 e 16.00.12.

3 � Local de entrega dos bens � cantina do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre.

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

5 � Podem apresentar candidaturas todas as entidades que não
se encontrem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

6 � Indicação de profissão específica a que esteja reservada
a prestação de serviços � titulares de empresas de cujo objecto
social conste a realização de actividades relacionadas com a co-
mercialização e distribuição de tabaco.

7 � Eventual admissibilidade de propostas relativas a parte dos
bens objecto do concurso � não são aceites propostas para for-
necimentos parcelares.

8 � Eventual proibição de apresentação de alterações de cláu-
sulas do caderno de encargos, bem como de propostas varian-
tes � não são aceites alterações.

9 � Critérios de selecção de candidaturas � serão seleccionadas
todas as candidaturas apresentadas em conformidade com os requisitos
exigidos no programa e caderno de encargos.

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

11 � O programa do concurso e o caderno de encargos:

a) Podem ser pedidos na morada indicada no n.º 1, todos os
dias úteis, no horário de expediente;

b) Podem ser pedidos até cinco dias antes de terminado o
prazo para apresentação de candidaturas.

12 � Entidade a quem podem ser endereçadas as candidatu-
ras � Estabelecimento Prisional de Alcoentre, Rua do Conselhei-
ro Arouca, 2065-016 Alcoentre.

a) Data limite de apresentação das candidaturas � até às 17
horas do 12.º dia após a data da publicação deste anúncio no Diá-
rio da República.

b) Forma de apresentação das candidaturas � as candidaturas
devem ser apresentadas em língua portuguesa e efectuadas em
carta registada, nos termos fixados no artigo 116.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, e deverão ser acompanhadas dos se-
guintes documentos:

b.1) Declaração nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b.2) Declaração conforme anexo 1 do programa do concurso.

13 � Após apreciação das candidaturas serão convidados a
apresentar proposta todos os concorrentes que apresentem candi-
daturas em conformidade com os requisitos exigidos no progra-
ma e caderno de encargos.

14 � Critério de adjudicação � será o da proposta economi-
camente mais vantajosa.

15 � Caução � o concorrente a quem for adjudicado o for-
necimento prestará uma caução no valor de 2 % do valor da ad-
judicação, mais IVA.

16 � Contrato � o contrato a celebrar não é abrangido pelo
Acordo sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/
800 CE, do Conselho, de 21 de Dezembro, publicada no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezem-
bro de 1994.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 27 de Dezembro de 2000.

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 27 de Dezembro de
2000.

O Presidente do Conselho Administrativo, António Leal de Oli-
veira. 03-2-42 689

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto Nacional de Engenharia

e Tecnologia Industrial

Anúncio

Anulação de concurso público

Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 58.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, avisam-se todos os interessados
de que, por despacho do presidente do conselho directivo do
INETI de 20 de Dezembro de 2000, foi anulado o concurso pú-
blico n.º 2/2000, publicado no Diário de Notícias e Correio da
Manhã no dia 29 de Novembro e no Diário da República, 3.ª sé-
rie, no dia 9 de Dezembro do corrente ano, com fundamento na
alínea b) do n.º 1 dos citados artigo e diploma, dado, após a aber-
tura do concurso, se ter verificado haver no mercado um equipa-
mento único de MS com a facilidade de ser acoplado ao RMN
existente no Laboratório de Química Analítica e de Síntese, que
potencializa um sistema único de flexibilidade entre as técnicas
analíticas recentes.

21 de Dezembro de 2000. � O Director de Serviços, Ramires
de Sousa. 01-2-16 844
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção Regional de Agricultura
de Trás-os-Montes

Anúncio

Concurso público internacional para fiscalização da em-
preitada de construção das redes de rega e drenagem,
sistema elevatório e adução, do bloco norte do Aprovei-
tamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça.

1 � Entidade adjudicante � Direcção Regional de Agricultu-
ra de Trás-os-Montes, Rua da República, 133, 5370-347 Miran-
dela (telefone: 278260942; telefax: 278260976).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição do serviço:

Categoria do serviço: 74.20.3, de acordo com o Regu-
lamento (CE) n.º 1232, do Conselho, de 16 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, de 22 de Junho de 1998;

O objecto de concurso visa a prestação de serviços para
a fiscalização da construção das redes de rega e dre-
nagem, sistema elevatório e adução, do bloco norte do
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça, vi-
sando o controlo da qualidade e segurança, das quan-
tidades de trabalho, da qualidade das obras, dos pra-
zos e custos contratuais e o controlo arqueológico dos
trabalhos de escavação;

b) Quantidades � o serviço a prestar envolve a afectação à
equipa técnica de fiscalização de meios humanos qualifi-
cados e materiais, deslocados no local da obra, durante um
período de 26 meses.
O preço base não é indicado;

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)

3 � Local da prestação do serviço � a prestação de serviços
desenrolar-se-á no local de construção das obras indicadas, fre-
guesias de Eucísia e Vilarelhos, do concelho de Alfândega da Fé,
distrito de Bragança.

4 � Duração do contrato � o prazo previsto para a prestação
de serviços é de 26 meses, podendo ser alterado de acordo com
o desenvolvimento dos trabalhos da empreitada de construção.

O início previsto para a prestação de serviços é o mês de Abril
de 2001.

5 � (Não aplicável.)
6 � Nomes e habilitações profissionais � os concorrente de-

verão indicar os responsáveis pela prestação de serviços, constan-
do na documentação as habilitações profissionais e os curricula
respectivos.

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

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

9 � Habilitação dos concorrentes � para que se possa afe-
rir a capacidade profissional, técnica e económica dos concor-
rentes que os habilitem a concurso estes têm de apresentar os
correspondentes documentos descritos no programa de con-
curso

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

11 � Consulta e fornecimento de documentação:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se patentes na Direcção Regional de Agricultura de
Trás-os-Montes, sita na Rua da República, 133, 5370-347
Mirandela;

b) A consulta dos documentos pode ser feita entre as 9 ho-
ras e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos e entre as
14 horas e 30 minutos e as 17 horas dos dias úteis, na
Direcção de Serviços de Desenvolvimento Rural, desde a

data de publicação do anúncio e até ao dia e hora do acto
público do concurso;

c) Desde que solicitadas em tempo útil, poderão ser forne-
cidas cópias mediante o pagamento da quantia de 11 700$,
que inclui o IVA, paga em dinheiro ou em cheque emiti-
do à ordem da Direcção Regional de Agricultura de Trás-
-os-Montes.

12 � Apresentação das propostas:

a) As propostas deverão ser entregues, contra recibo, nas ins-
talações da Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-
-Montes, morada indicada no n.º 1, ou enviadas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção;

b) As propostas serão entregues ou recebidas, consoante o
caso, até às 17 horas do 52.º dia contado a partir da data
de envio para publicação do anúncio ao Jornal Oficial das
Comunidades Europeias;

c) As propostas e os documentos que as acompanham deve-
rão ser redigidos na língua portuguesa ou, não o sendo,
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

13 � Acto público � o acto público do concurso realizar-se-
-á no dia útil imediato ao da data limite para a apresentação das
propostas mencionado no n.º 12, com início às 10 horas, nas ins-
talações da Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes.
Nele poderão intervir os concorrentes ou seus representantes de-
vidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação:

a) A adjudicação será feita, nos termos indicados no progra-
ma de concurso, à proposta economicamente mais vanta-
josa, mediante a apreciação e pontuação dos seguintes fac-
tores, por ordem decrescente de importância:

A) Preço;
B) Memória descritiva do modo de organização da pres-

tação de serviços e metodologias de acção;
C) Constituição nominativa da equipa técnica a afectar

à prestação de serviços e respectivos curricula;
D) Qualidade e quantidade dos meios materiais a afec-

tar à prestação de serviços;

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

15 � Prazo de validade da proposta � os concorrentes são
obrigados a manter as suas propostas por um período de 60 dias
contados a partir da data limite para a entrega das propostas, sen-
do prorrogado por iguais períodos para os concorrentes que nada
disserem em contrário.

16 � Caução, financiamento e condições de pagamento:

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

b) Os encargos serão satisfeitos através da dotação do QCA III;
c) As condições de pagamento estão especificadas no caderno

de encargos.

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

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

19 � Data do envio do anúncio para publicação � este anún-
cio foi enviado ao Diário da República e ao Jornal Oficial das
Comunidades Europeias em 18 de Dezembro de 2000 para pu-
blicação

20 � Data da recepção do anúncio para publicação � este
anúncio foi recebido em 22 de Dezembro de 2000 no Serviço de
Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.

18 de Dezembro de 2000. � Pelo Director Regional, José Ro-
drigues Paredes, subdirector regional. 10-2-120 860
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Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural
e Ambiente

Aviso

Aviso n.º 1 � esclarecimento prestado no âmbito do pro-
cesso concurso n.º 33/000 � Empreitada de construção
da 2.ª fase do canal condutor geral e do reservatório de
Monte do Bispo, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Cova da Beira.

São admitidas fotocópias simples dos documentos que instruem
as propostas no âmbito do procedimento concursal supramencionado,
nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Maio.

Pelo Presidente, João Afonso, vice-presidente. 03-2-42 686

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Anúncio

Abertura de concurso para a empreitada de ampliação da
rede de abastecimento de água na zona das Fontainhas
(artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � A Câmara Municipal de Albufeira, sita na Rua do Muni-
cípio, Cerro de Alagoa, 8200-863 Albufeira (telefone: 289589201;
fax: 289515037), é a entidade que adjudica a empreitada.

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

3 � Local de execução:
a) O local de execução da obra é o seguinte: Fontainhas, con-

celho de Albufeira.
b) Natureza, extensão e características gerais da obra � remo-

delação e ampliação das redes de abastecimento de água na zona
das Fontainhas, com uma extensão estimada de 7368 m em diâ-
metro Ø 110 mm, incluindo todos os trabalhos, conforme projec-
tos em anexo.

O valor total para efeito do concurso é de 44 578 066$, e não
inclui o valor do IVA.

A sua Classificação Estatística de Produtos por Actividade
(CPA), a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
ou, preferencialmente, com referência ao Vocabulário Comum
para os Contratos Públicos (CPV), publicado no suplemento do
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de
Setembro de 1996, características gerais da obra, incluindo quais-
quer opções relativamente a obras suplementares e, se conheci-
do, é 45.232.150-8 e 45.232.152-2.

4 � O prazo de execução da obra, contado após o auto de con-
signação dos trabalhos, será de quatro meses.

A data limite para o início dos trabalhos é 20 dias após a con-
signação.

O prazo é contínuo e é contado a partir da data da consigna-
ção, contando sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentação complemen-
tar poderão ser examinados ou pedidos na Câmara Municipal de
Albufeira, sita na Rua do Município, Cerro de Alagoa, 8200-863
Albufeira (telefone: 289589201; fax: 289515037).

Para obter o processo de concurso é necessário solicitar em
tempo útil o pedido por escrito, na morada indicada no n.º 1.

b) O fornecimento do processo será efectuado nos seis dias se-
guintes ao do pedido escrito, mediante o pagamento de 20 000$,
acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, no acto de en-
trega, em dinheiro ou em cheque visado.

6 � a) A data e a hora limites da apresentação das propostas
serão as seguintes: até às 17 horas do dia 13 de Fevereiro de
2001. Deverão ser enviadas pelo correio (CTT), sob registo e com
aviso de recepção, ou ser entregues em mão, contra recibo.

b) O endereço para a entrega das propostas será o referido no
n.º 1.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, serão redigidas em português.

7 � a) As pessoas autorizadas a intervir no acto público do
concurso serão apenas os concorrentes ou seus representantes, por
estes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar na Câmara Municipal de
Albufeira, sita na Rua do Município, Cerro de Alagoa, 8200-863
Albufeira, pelas 11 horas e 30 minutos, na quinta-feira seguinte ao
termo do prazo para a entrega das propostas.

8 � Para admissão a concurso não é exigida qualquer caução.
Será exigida apenas, aquando da elaboração do contrato de adju-
dicação da empreitada, a caução definitiva de 5 % do valor da ad-
judicação, e em todos os pagamentos será deduzida a mesma per-
centagem para reforço dessa caução.

9 � Tipo de empreitada � série de preços, nos termos do dis-
posto do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O
financiamento desta obra é garantido pelo orçamento da Câmara
Municipal de Albufeira.

10 � Modalidade jurídica de associação ou agrupamento de
empresas concorrentes � as indicadas no n.º 7 do programa de
concurso.

11 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário, de acordo com o anexo I da Portaria n.º 412-I/99,
de 4 de Junho, com a redacção dada pela Portaria n.º 660/
99, de 17 de Agosto, contendo certificado da 10.ª subca-
tegoria da 3.ª categoria, da classe correspondente ao va-
lor da proposta, e 1.ª e 4.ª subcategorias da 3.ª categoria,
da classe do valor dos trabalhos correspondentes;

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

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

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

desde que apresentem os documentos necessários, conforme ar-
tigos 67.º, 68.º ou 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99.

12 � Prazo de validade da proposta � 66 dias a contar da data
do concurso público.

13 � Critério de apreciação de propostas � a adjudicação será
feita à proposta mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo-se aos seguin-
tes critérios de apreciação:

Valor técnico da proposta � 40 %;
Preço total � 60 %.

14 � O presente anúncio foi remetido para publicação no Diá-
rio da República em 21 de Dezembro de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Arsé-
nio Manuel Vieira Catuna. 10-1-103 827

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Anúncio n.º 8/2000 � DOM

Concurso público para fornecimento de betume
160/220 a graneI

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

2 � Objecto do concurso � o presente concurso tem por ob-
jecto o fornecimento de betume 160/220 a granel, categoria
26.82.1 e subcategoria 26.82.13 do Regulamento (CEE) n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de
1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho,
de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, de 22 de Junho de 1998, relativo à Classificação Es-
tatística de Produtos por Actividade (CPA) na Comunidade Eco-
nómica Europeia.

3 � Local de entrega � será efectuada em local a indicar pelo
fornecedor na proposta.

4 � Prazo de entrega � até dois dias úteis contados da data
da formalização da respectiva encomenda.

5 � Não são admitidas propostas variantes.
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6 � Processo do concurso:

a) O processo do concurso encontra-se patente na Divisão de
Obras Municipais da Câmara Municipal de Arouca, onde
poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30
minutos, desde a publicação do presente anúncio até ao dia
e hora do acto público do concurso;

b) Desde que solicitadas, os interessados poderão obter có-
pias do processo do concurso, as quais serão enviadas/en-
tregues no prazo de quatro dias após a recepção do pedido.

7 � Apresentação das propostas:

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

b) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser apresentadas até às 17 horas e 30 minutos do 20.º dia
a contar da data da publicação do presente anúncio no
Diário da República;

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

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

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

Melhor preço � 50 %;
Local de entrega � 40 %;
Condições de pagamento � 10 %.

10 � O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta du-
rante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega.

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

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

República � 20 de Dezembro de 2000.
14 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Im-

prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 22 de Dezembro de
2000.

11 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Ar-
mando de Pinho Oliveira. 10-1-103 832

CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES

Anúncio

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

1 � Câmara Municipal de Cinfães, Serviços de Obras e Ur-
banismo, edifício dos Paços do Concelho de Cinfães (telefone:
255561297; fax: 255561501).

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 Nespereira.
b) Designação da empreitada � rectificação e pavimentação da

estrada municipal Ervilhais-Pereira.
Natureza e extensão dos trabalhos � terraplenagens, drenagens,

pavimentação, obras acessórias, equipamentos de sinalização e se-
gurança e diversos.

Características gerais da obra � trabalhos de construção civil.
O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 235 943 000$.
c) A empreitada refere-se a trabalhos de drenagem, pavimen-

tação e obras de arte.

4 � O prazo de execução da obra será de 365 dias, incluindo
sábados, domingos e feriados, admitindo-se um prazo variável
proposto pelo empreiteiro.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementa-
res podem ser examinados ou pedidos na Divisão de Obras e
Serviços Municipais da Câmara Municipal de Cinfães, 4690-030
Cinfães, nos dias úteis, das 9 às 16 horas.

b) Podem ser examinadas ou solicitadas cópias autênticas do
processo de concurso e da documentação até cinco dias úteis antes
do término do prazo de apresentação de propostas, com o paga-
mento prévio de 25 000$, mais IVA à taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas
até às 16 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio
no Diário da República, na Divisão de Obras e Serviços Muni-
cipais da Câmara Municipal de Cinfães.

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

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

b) Este acto terá lugar no 1.º dia útil que se seguir ao termo
do prazo para entrega das propostas, pelas 15 horas, na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Cinfães.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades es-
senciais de financiamento e de pagamento são através de autos
de medição mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � con-
sórcio em regime de contrato solidário.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir cer-
tificado de empreiteiro de obras públicas e autorizações seguin-
tes e de acordo com a proposta apresentada: 1.ª subcategoria da
3.ª categoria.

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

c) E provar condições técnicas e económicas.
12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias

contados da sua abertura.
13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os

estabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99 e a adju-
dicação será feita à proposta mais vantajosa, atendendo-se à se-
guinte valorização dos critérios de apreciação:

Valorização:

A � Preço � 12 valores;
B � Prazo de execução � 8 valores.

A � Critério do preço: a valorização deste critério é obtida da
seguinte forma:

Proposta de mais baixo preço 
× Valorização do critérioProposta em análise

B � Critério do prazo de execução: a valorização deste crité-
rio é obtida da seguinte forma:

Proposta de mais curto prazo 
× Valorização do critérioProposta em análise

14 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Manuel Pereira Pinto. 10-1-103 834

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso
Concursos públicos

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 58.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, torna-se público que os concursos
para aquisição de uma viatura pesada de 26 t, uma pá carregadora,
cinco cilindros e conjunto de dois tractores de 420 HP foram anu-
lados por deliberação da Câmara Municipal da Figueira da Foz de
2 de Novembro de 2000, com fundamento nas disposições constan-
tes da alínea b) do n.º 1 do artigo 58.º do diploma invocado.

Os anúncios da abertura destes concursos públicos foram pu-
blicados na 3.ª série do Diário da República, de 30 de Março de
2000, e rectificados na 3.ª série do Diário da República, de 13
de Abril de 2000.

21 de Dezembro de 2000. � O Vereador em exercício, com
funções delegadas, Luís Miguel Pereira de Almeida. 5-1-31 445
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CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Anúncio n.º 585/2000

Concurso público para obras de conservação e repara-
ção de bairros municipais � conservação e reparação
do conjunto habitacional de Guarda-Perafita.

1 � Designação da entidade contratante:
1.1 � A entidade contratante do concurso público é a Câmara

Municipal de Matosinhos.
1.2 � A sede é na Avenida de D. Afonso Henriques, 4454-510

Matosinhos (telefone: 229390900; telefax: 229373213).
1.3 � Horário de funcionamento � os serviços administrati-

vos da Câmara têm o seguinte horário de funcionamento: das 9
horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30
minutos, todos os dias úteis, excluindo sábados, domingos e fe-
riados.

2 � Modalidade do concurso:
2.1 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-

-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3:
3.1 � Local de execução � Matosinhos.
3.2 � Designação da empreitada, natureza e extensão dos tra-

balhos e características gerais da obra � obras de conservação e
reparação de bairros municipais � conservação e reparação do
conjunto habitacional de Guarda-Perafita. Pavimentações e arran-
jos exteriores, pintura e conservação de edifícios habitacionais.

3.3 � O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de
115 000 000$.

3.4 � Classificação de acordo com o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, ou com referência
ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV), pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169,
de 3 de Setembro de 1996. Esta empreitada pertence à classifi-
cação 45211000-9.

4 � Prazos de execução da empreitada:
4.1 � O prazo máximo para a execução da empreitada é de

seis meses.
4.2 � Na contagem dos prazos de execução da empreitada con-

sideram-se incluídos todos os dias decorridos, incluindo sábados,
domingos e feriados.

4.3 � Os trabalhos da empreitada deverão iniciar-se na data fi-
xada no respectivo plano e serem executados dentro dos prazos
globais e parcelares estabelecidos no caderno de encargos.

5 � Consulta do processo:
5.1 � O processo de concurso para execução da empreitada de

obras de conservação e reparação de bairros municipais � con-
servação e reparação do conjunto habitacional de Guarda-Perafita
encontra-se patente na secretaria administrativa do Departamen-
to de Obras Públicas e Conservação (DOPC) da Câmara Muni-
cipal de Matosinhos, sita na Avenida de Afonso Henriques, Ma-
tosinhos, onde pode ser examinado, durante as horas de expediente,
desde a data da publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora
do acto público do concurso.

5.2 � Data de apresentação dos pedidos dos documentos que
constituem o processo � desde que solicitados em tempo útil e
após pagamento dos respectivos custos, o programa de concurso,
o caderno de encargos e os documentos complementares ao pro-
cesso podem ser enviados ou entregues aos interessados pela
Câmara Municipal de Matosinhos até seis dias úteis após a re-
cepção do pedido escrito, na entidade que preside ao concurso.

5.3 � O processo de concurso pode ser adquirido na secreta-
ria administrativa do Departamento de Obras Públicas e Conser-
vação (DOPC).

O custo de cada exemplar do processo é de 30 000$.
6 � Entrega das propostas:
6.1 � As propostas serão entregues até às 12 horas do 31.º dia

após o dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da
República, em que a contagem dos 30 dias serão dias seguidos,
incluindo sábados, domingos e feriados, pelos concorrentes ou
seus representantes, na secretaria administrativa do Departamen-
to de Obras Públicas e Conservação (DOPC), contra recibo, ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

6.2 � Após a contagem, se o dia indicado para entrega das pro-
postas for sábado, domingo ou feriado, as mesmas serão entre-
gues até às 12 horas do dia útil seguinte ao dia atrás citado.

6.3 � Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concor-
rente será o único responsável pelos atrasos que porventura se ve-
rifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hi-
pótese de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado
o prazo de entrega das propostas.

6.4 � A proposta será redigida em língua portuguesa.
6.5 � A proposta será acompanhada com os seguintes do-

cumentos:
6.5.1 � Documentos de habilitação dos concorrentes � os con-

correntes têm de apresentar os documentos exigidos no ponto
14 do programa de concurso.

6.5.2 � Documentos que instruem a proposta � a proposta
será instruída com os documentos exigidos no ponto 15 do pro-
grama de concurso.

7 � Acto público do concurso:
7.1 � Intervenção dos concorrentes no acto público � só po-

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

7.2 � Data e hora da realização do acto público � o acto pú-
blico realiza-se pelas 15 horas do 1.º dia útil subsequente ao ter-
mo do prazo para entrega das propostas.

7.3 � Local onde se realiza o acto público � o acto público
do concurso terá lugar na sala de reuniões do edifício dos Paços
do Concelho da Câmara Municipal de Matosinhos.

8 � Cauções e garantias:
8.1 � A caução a prestar pelo adjudicatário, após a adjudica-

ção, terá o valor correspondente a 5 % do valor total da adjudi-
cação.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento:
9.1 � A empreitada é por valor global e série de preços e à

medição, para as infra-estruturas, trabalhos respeitantes aos ca-
pítulos 3, 4, 6, 7 e 10.

9.2 � O pagamento será efectuado de acordo com os pontos
2.2 e 3 do caderno de encargos.

9.3 � A proposta de preço será elaborada em conformidade
com o ponto 9 do programa de concurso.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas:
10.1 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de

empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídi-
ca de associação, desde que todas as empresas do agrupamento
satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da activi-
dade de empreiteiro de obras públicas.

10.2 � A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida
na apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão
responsáveis perante o dono da obra pela manutenção da sua pro-
posta, com as legais consequências.

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

11 � Qualificação dos concorrentes:

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

Os concorrentes titulares de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e
do Imobiliário, contendo as autorizações seguintes: da
1.ª subcategoria da 3.ª categoria, e da classe corres-
pondente que cubra o valor da proposta, e ainda da
9.ª subcategoria da 1.ª categoria, correspondentes,
cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que
lhe respeitem;

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

Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em con-
dições de igualdade com os concorrentes da União
Europeia, nos termos desse Acordo e respectivos ins-
trumentos de aplicação;

Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização
Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo;

A titularidade do alvará contendo as autorizações exi-
gidas prova-se pelo cumprimento da alínea a) do ar-
tigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
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b) Outras condições mínimas de carácter económico, financeiro e
técnico que cada concorrente terá de observar cumulativamen-
te, sob pena de exclusão (artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março):

1) Indicadores económicos e financeiros � construídos
com base no modelo do IRS ou IRC, conforme do-
cumento exigido na alínea i) do n.º 1 do artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e solicitados na
alínea i) do n.º 14.1.1 de programa de concurso:

1.1) Grau de cobertura do imobilizado (GCI):

GCI = capitais permanentes/imobilizado líqui-
do > 0.5

sendo que:

Capitais permanentes = capitais próprios +
+ débitos a médio e longo prazo

Autonomia financeira (%) (AF):

AF = (capitais próprios + suprimentos)/activo
líquido total > 15

Liquidez reduzida (LR):

LR = [caixa + depósitos à ordem + (títulos ne-
gociáveis e outras operações de tesouraria �
provisões) + créditos a curto prazo]/dívidas
a curto prazo > 0.5

1.2) No caso de a empresa ter iniciado no corrente
ano a sua actividade, a avaliação da capacidade
económica e financeira será efectuada com base
nas informações prestadas em documento abona-
tório de uma instituição bancária reconhecida, e
não de acordo com os indicadores;

1.3) No caso de se tratarem de grupos de empre-
sas que declararem a intenção de constituírem ju-
ridicamente uma única entidade, um agrupamen-
to complementar de empresas ou um consórcio
externo, cada uma das empresas deverá preen-
cher os requisitos mencionados no n.º 1);

2) Indicadores de carácter técnico � construídos com
base nos documentos exigidos na alínea n) do n.º 1 do
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e solicitados na alínea n) do n.º 14.1.1 do programa
de concurso:

2.1) Pelo menos uma obra executada nos últimos
cinco anos da mesma natureza, dimensão e com-
plexidade idênticas;

2.2) Certificados de boa execução passados pelo
dono de obra.

12 � Prazo de validade das propostas:
12.1 � Decorrido o prazo de 66 dias contados da data do acto

público do concurso, cessa, para os concorrentes que não hajam
recebido comunicação de lhes haver sido adjudicada a empreita-
da, a obrigação de manter as respectivas propostas.

12.2 � Se os concorrentes nada requererem em contrário den-
tro dos 8 dias seguintes ao termo do prazo previsto nos números
anteriores considerar-se-á o mesmo prorrogado por mais 44 dias.

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação �
o critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, implicando a ponderação, por or-
dem decrescente, dos seguintes factores:

Preço � 60 %;
Valia técnica da proposta e sua adequação ao objecto da em-

preitada � 40 %.

14 � Proposta com variantes ao projecto:
14.1 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de

variantes ao projecto (ou parte dele).
15 � Não são admitidas propostas condicionadas.
16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República aos 19 de Dezembro de 2000.
17 � Data da recepção deste anúncio, para publicação, na Im-

prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 22 de Dezembro de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Narciso
Miranda. 10-1-103 842

Anúncio n.º 596/00

Concurso público para arrematação da empreitada «Cam-
po de jogos no Bairro dos Pescadores � relva sintéti-
ca � Matosinhos».

1 � Designação da entidade contratante:
1.1 � A entidade contratante do concurso público é a Câmara

Municipal de Matosinhos.
1.2 � A sede é na Avenida de D. Afonso Henriques, 4454-510

Matosinhos (telefone: 229390900; telefax: 229373213).
1.3 � Horário de funcionamento � os serviços administrativos

da Câmara têm o seguinte horário de funcionamento: das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos,
todos os dias úteis, excluindo sábados, domingos e feriados.

2 � Modalidade do concurso:
2.1 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-

-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3:
3.1 � Local de execução � freguesia de Matosinhos, Mato-

sinhos.
3.2 � Designação da empreitada, natureza e extensão dos tra-

balhos e características gerais da obra:

Campo de jogos no Bairro dos Pescadores � relva sintéti-
ca � Matosinhos;

Demolição de muro, drenagem do campo de jogos, execução
de sub-bases, colocação de relva sintética, execução de sis-
tema de rega automática, fornecimento e colocação de
bandeirolas, com projecto do dono de obra.

3.3 � O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de
30 000 000$.

3.4 � A classificação da empreitada, com referência ao Vo-
cabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de
Setembro de 1996, é 45216100-5 (construção geral de estruturas
para estádios e campos desportivos).

4 � Prazos de execução da empreitada:
4.1 � O prazo de execução da empreitada é de quatro meses.
5 � Consulta do processo:
5.1 � O processo de concurso para execução da empreitada

«Campo de jogos no Bairro dos Pescadores � relva sintética �
Matosinhos» encontra-se patente na secretaria administrativa do
Departamento de Obras Públicas e Conservação (DOPC), onde
pode ser examinado, durante as horas de expediente, desde a data
da publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto pú-
blico do concurso.

5.2 � Data de apresentação dos pedidos dos documentos que
constituem o processo � desde que solicitados em tempo útil e
após pagamento dos respectivos custos, o programa de concurso,
o caderno de encargos e os documentos complementares ao pro-
cesso podem ser enviados ou entregues aos interessados pela
Câmara Municipal de Matosinhos até seis dias úteis após a re-
cepção do pedido escrito, na entidade que preside ao concurso.

5.3 � O processo de concurso pode ser adquirido na secreta-
ria administrativa do Departamento de Obras Públicas e Conser-
vação (DOPC).

O custo de cada exemplar do processo é de 40 000$.
6 � Entrega das propostas:
6.1 � As propostas serão entregues até às 12 horas do 31.º dia

após o dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da
República, em que a contagem dos 31 dias serão dias seguidos,
incluindo sábados, domingos e feriados, pelos concorrentes ou
seus representantes, na secretaria administrativa do Departamen-
to de Obras Públicas e Conservação (DOPC), contra recibo, ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

6.2 � Após a contagem, se o dia indicado para entrega das pro-
postas for sábado, domingo ou feriado, as mesmas serão entre-
gues até às 12 horas do dia útil seguinte ao dia atrás citado.

6.3 � Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concor-
rente será o único responsável pelos atrasos que porventura se ve-
rifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipó-
tese de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado
o prazo de entrega das propostas.

6.4 � A proposta, bem como os documentos que a acompa-
nham, será redigida em língua portuguesa.

7 � Acto público do concurso:
7.1 � Intervenção dos concorrentes no acto público � só po-

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

7.2 � Data e hora da realização do acto público � o acto pú-
blico realiza-se pelas 15 horas do 1.º dia útil subsequente ao ter-
mo do prazo para entrega das propostas.

7.3 � Local onde se realiza o acto público � o acto público
do concurso terá lugar na sala de reuniões do edifício dos Paços
do Concelho da Câmara Municipal de Matosinhos.

8 � Cauções e garantias:
8.1 � A caução a prestar pelo adjudicatário, após a adjudicação,

terá o valor correspondente a 5 % do valor total da adjudicação.
9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento:
9.1 � A empreitada é por série de preços e à medição.
9.2 � O pagamento será efectuado de acordo com os pontos

2.2 e 3 do caderno de encargos.
9.3 � A proposta de preço será elaborada em conformidade

com o ponto 9 do programa de concurso.
10 � Modalidade jurídica de associação de empresas:
10.1 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de

empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídi-
ca de associação, desde que todas as empresas do agrupamento
satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da activi-
dade de empreiteiro de obras públicas.

10.2 � A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida
na apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão
responsáveis perante o dono da obra pela manutenção da sua pro-
posta, com as legais consequências.

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

11 � Qualificação dos concorrentes:

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

Os concorrentes titulares de certidão de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, contendo as autorizações seguintes: da
14.ª subcategoria da 3.ª categoria, devendo possuir na
14.ª subcategoria da 3.ª categoria classe que cubra o
valor total da sua proposta, conforme o disposto no
n.º 3.º da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho;

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

Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em con-
dições de igualdade com os concorrentes da União
Europeia, nos temos desse Acordo e respectivos ins-
trumentos de aplicação;

Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mun-
dial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo;

A titularidade do alvará contendo as autorizações exi-
gidas prova-se pelo cumprimento da alínea a) do ar-
tigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Outras condições mínimas de carácter económico, financeiro
e técnico que cada concorrente terá de observar cumulativa-
mente, sob pena de exclusão (artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março):

1) Indicadores económicos e financeiros � construídos
com base no modelo do IRS ou IRC, conforme do-
cumento exigido na alínea i) do n.º 1 do artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e solicitados na
alínea i) do n.º 14.1.1 de programa de concurso:

1.1) Grau de cobertura do imobilizado (GCI):

GCI = capitais permanentes/imobilizado líqui-
do > 0.5

sendo que:

Capitais permanentes = capitais próprios +
+ débitos a médio e longo prazo

Autonomia financeira (%) (AF):

AF = (capitais próprios + suprimentos)/activo lí-
quido total > 15

Liquidez reduzida (LR):

LR = [caixa + depósitos à ordem + (títulos nego-
ciáveis e outras operações de tesouraria �
provisões) + créditos a curto prazo]/dívidas
a curto prazo > 0.5

1.2) No caso da empresa ter iniciado no corrente
ano a sua actividade, a avaliação da capacidade
económica e financeira será efectuada com base
nas informações prestadas em documento abona-
tório de uma instituição bancária reconhecida e
não de acordo com os indicadores;

1.3) No caso de se tratarem de grupos de empre-
sas que declararem a intenção de constituírem ju-
ridicamente uma única entidade, um agrupamen-
to complementar de empresas ou um consórcio
externo, cada uma das empresas deverá preen-
cher os requisitos mencionados no n.º 1);

2) Indicadores de carácter técnico � construídos com
base nos documentos exigidos na alínea n) do n.º 1 do
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e solicitados na alínea n) do n.º 14.1.1 do programa
de concurso:

2.1) Pelo menos uma obra executada nos últimos
cinco anos da mesma natureza, dimensão e com-
plexidade idênticas;

2.2) Certificados de boa execução passados pelo
dono de obra.

12 � Prazo de validade das propostas:
12.1 � Decorrido o prazo de 66 dias contados da data do acto

público do concurso, cessa, para os concorrentes que não hajam
recebido comunicação de lhes haver sido adjudicada a empreita-
da, a obrigação de manter as respectivas propostas.

12.2 � Se os concorrentes nada requererem em contrário den-
tro dos 8 dias seguintes ao termo do prazo previsto nos números
anteriores, considerar-se-á o mesmo prorrogado por mais 44 dias.

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação �
a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vanta-
josa, tendo em conta os seguintes critérios, devidamente ponde-
rados por ordem decrescente de importância:

Preço � 60 %;
Valia técnica da proposta e sua adequação ao objecto da em-

preitada � 40 %.

14 � Proposta com variantes ao projecto:
14.1 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de

variantes ao projecto (ou parte dele).
15 � Não são admitidas propostas condicionadas que envol-

vam alterações das cláusulas do caderno de encargos.
16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República em 19 de Dezembro de 2000.
17 � Data da recepção deste anúncio, para publicação, na Im-

prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 22 de Dezembro de 2000.

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Narciso
Miranda. 10-1-103 843

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Anúncio

Concurso público para drenagem e destino final das
águas residuais da zona poente da freguesia de Oliveira
do Bairro.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal da Oliveira do
Bairro, Departamento dos Serviços de Água, Saneamento e Am-
biente (DSASA), Rua do Conde de Ferreira, 3770-851 Oliveira
do Bairro (telefone: 234732100; fax: 234732112).

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

3 � Especificações da empreitada:

a) Local de execução � Oliveira do Bairro;
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b) Designação da empreitada � drenagem e destino final das
águas residuais da zona poente da freguesia de Oliveira
do Bairro;

c) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais
da obra � montagem e desmontagem de estaleiro; insta-
lação da rede de drenagem de águas residuais na exten-
são de 11 517,45 m, em tubagem de PVC rígido de ø 200
mm, e execução de 330 ramais domiciliários em tubagem
de PVC rígido de ø 125 mm, incluindo reposição de pa-
vimentos; construção de duas condutas elevatórias e de
duas estações elevatórias.

     Referências do código CPA (Classificação Estatística de
Produtos por Actividade), a que se refere o Regulamento
(CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Re-
gulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Ju-
nho � 45.11.12, 45.21.32, 45.21.41 e 45.23.12;

c) Preço base � o preço base do concurso é de 189 778 233$,
com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo máximo de exe-
cução da obra é de 18 meses.

5 � Processo de concurso e pedido de documentos:

a) O processo de concurso e documentos complementares po-
dem ser examinados, desde a publicação deste anúncio até
ao dia e hora do acto público de concurso, no Gabinete
de Apoio Administrativo do DSASA da Câmara Munici-
pal de Oliveira do Bairro, na morada indicada no n.º 1, nas
horas normais de expediente (das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos);

b) Os interessados podem solicitar, por ofício ou por fax, có-
pias do processo de concurso e da documentação desde a
data de publicação deste anúncio até ao segundo terço do
prazo para apresentação das propostas, sendo fornecido no
prazo máximo de seis dias a contar da data de recepção
do pedidos;

c) Os elementos referidos na alínea a) serão fornecidos ao
preço de custo de 15 000$ por exemplar (IVA incluído)
e o seu pagamento, efectuado em numerário ou cheque
emitido em nome da Câmara Municipal de Oliveira do
Bairro, deve ser efectuado no acto de entrega.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia seguido a contar do dia
seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública, no Gabinete de Apoio à Presidência, sito no edi-
fício dos Paços do Concelho, Rua do Conde de Ferreira,
3770-851 Oliveira do Bairro, contra recibo, ou enviadas
pelo correio (CTT), sob registo e com aviso de recepção;

b) As propostas e documentos deverão ser redigidos em lín-
gua portuguesa e elaborados de acordo com o programa
de concurso.

7 � Acto público:

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

b) O acto público terá lugar na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro, pelas 11 horas do 1.º dia
útil seguinte ao termo do prazo para entrega das propostas.

8 � Caução � o valor da caução a exigir para garantir o con-
trato é de 5 % do valor da adjudicação, podendo ser prestada por
garantia bancária ou seguro-caução.

9 � Tipo de empreitada � por série de preços e as modali-
dades essenciais de financiamento e de pagamento são através de
autos de medição mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação � no caso de a ad-
judicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empre-
sas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio, em regime de responsabi-
lidade solidária.

11 � Condições de admissibilidade � só serão apreciadas as
propostas dos concorrentes que à data da sua entrega satisfaçam
as condições de idoneidade, avaliada nos termos do artigo 55.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Maio, cumulativamente com as se-
guintes condições:

a) Os concorrentes detentores de certificado da classificação
de empreiteiro de obras públicas devem apresentar o res-

pectivo certificado, emitido pelo Instituto dos Mercados
das Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, ou cópia
simples do mesmo, contendo as autorizações da 9.ª subca-
tegoria da 3.ª categoria e classe correspondente ao valor
global da proposta, e demais exigências, nos termos do dis-
posto no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

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

c) Os concorrentes não detentores do certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados de Estado pertencente ao espaço económico
europeu farão prova da sua idoneidade e das suas quali-
ficações legais através do cumprimento do disposto no
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Os concorrentes deverão preencher os seguintes requisi-
tos mínimos de capacidade económica e financeira:

I) Análise de risco � baseado no documento emitido
pelo Banco de Portugal;

II) Indicadores económicos e financeiros � são excluí-
dos os concorrentes que obtiverem média dos seguin-
tes índices inferior a 4.5 valores:

Liquidez reduzida = [disponibilidade + créditos cur-
to prazo + acréscimos e diferimentos (activo)]/
[débitos curto prazo + acréscimos e diferimentos
(passivo)] = > (0 < LR < 0.50 = 2; 0.51 < LR
< 0.80 = 4; 0.81 < LR < 1.00 = 6; 1.10 < LR <
1.30 = 8; LR > 1.30 = 10;

Rendibilidade = (meios libertos totais/activo líqui-
do) = > R < 4 % = 2; 5 % < R < 7 % = 4; 8 % <
R < 10 % = 6; 11 % < R < 13 % = 8; R > 13 %
= 10;

Endividamento = (capitais alheios/capitais totais) =
> E > 0.90 = 2; 0.80 < E < 0.90 = 4; 0.65 < E
< 0.79 = 6; 0.51 < E < 0.64 = 8; E < 0.50 = 10;

Volume de negócios = relação entre o volume de
negócios do último ano (V) e o preço base do
concurso (PB) = > V < PB = 2; V < 1.5 × PB =
4; V < 3 × PB = 6; V < 5 × PB = 8; V > 5 × PB
= 10;

III) No caso de a empresa ter iniciado no corrente ano
a sua actividade, a aferição da capacidade económica
e financeira far-se-á de acordo com as informações
do documento abonatório de uma entidade bancada
reconhecida, e não de acordo com os n.os 1 e 2 (crité-
rios económicos e financeiros). Neste caso devem apre-
sentar cópia da declaração de início de actividade;

IV) No caso de se trataram de grupos de empresas que
declarem a intenção de constituírem juridicamente
uma única entidade, um agrupamento de empresas ou
um consórcio externo, cada uma das empresas deve-
rá preencher os requisitos mencionados nos n.os 1 e 2
(critérios económicos e financeiros);

e) Os concorrentes deverão preencher os seguintes requisi-
tos mínimos de capacidade técnica necessária à realização
da empreitada:

I) Experiência do concorrente nos últimos três anos em
pelo menos uma obra de características idênticas,
comprovada através de certificado de boa execução;

II) Os meios humanos a afectar à execução da obra se-
rão, no mínimo, os seguintes: apresentação, na qua-
lidade de director de obra, de um licenciado ou ba-
charel em Engenharia Civil pertencente aos quadros
da(s) empresa(s) concorrente(s) com pelo menos três
anos de experiência na direcção de obras, sendo uma
delas de características idênticas à do presente con-
curso.

Os concorrentes que não cumpram as condições mínimas re-
feridas serão excluídos do concurso nesta fase.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas terão a
validade de 66 dias úteis contados a partir da data do acto públi-
co do concurso.
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13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes facto-
res e ponderação:

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

ii.1) Meios humanos disponibilizados para a obra � 20 %;
ii.2) Meios materiais disponibilizados para a obra � 20 %.

14 � Propostas com variante ao projecto � não são admiti-
das variantes ao projecto ou a parte dele, sendo permitida a apre-
sentação de propostas condicionadas apenas ao prazo.

15 � PubIicação do anúncio � este anúncio foi enviado, para
publicação, para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em
18 de Novembro de 2000.

18 de Novembro de 2000. � O Vereador substituto legal do Pre-
sidente da Câmara, Vítor Manuel Bastos de Oliveira. 5-1-31 439

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Anúncio

Concurso público para elaboração do Plano
de Urbanização da Quinta do Anjo

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Palmela,
com sede no Largo do Município, 2951-505 Palmela (telefone;
212331901; telefax: 212330328).

2 � Objecto do concurso:

a) Elaboração do Plano de Urbanização da Quinta do Anjo,
de acordo com o estipulado no programa do concurso e
no caderno de encargos;

b) A área abrangida na realização do Plano é aproximadamen-
te de 174,8 ha e corresponde ao Perímetro Urbano da Quinta
do Anjo, estendendo-se a sua área de influência a 373,4 ha.

3 � Local de entrega � o Plano deverá ser entregue na Câ-
mara Municipal de Palmela, Largo do Município, 2951-505 Pal-
mela.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de entrega do Plano
é de 270 dias a contar da data da assinatura do contrato.

5 � Categoria do serviço � 74.20.5 � Serviços de arquitec-
tura paisagista e planeamento urbano.

6 � Concorrentes � ao presente concurso poderão concorrer
empresas cujo objecto social seja a elaboração de projectos de ur-
banismo, nomeadamente planos de urbanização, ou profissionais
liberais em consórcio, com experiência em planos municipais de
ordenamento do território (adiante designados como PMOT�s).
Em qualquer dos casos, a qualificação da equipa técnica concor-
rente e do seu coordenador técnico deverá observar o estipulado
no Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro.

7 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter profissional e técnico dos concorrentes �
os concorrentes deverão apresentar currículo individual de cada
técnico interveniente que permita apreciar a sua aptidão para a
boa execução do serviço a prestar, discriminando os nomes e
habilitações profissionais dos responsáveis pelos diferentes estu-
dos sectoriais.

Os concorrentes deverão também apresentar o currículo da em-
presa, do qual deve constar uma listagem dos PMOT�s, discrimi-
nando a natureza dos estudos, o valor de adjudicação, a entidade
adjudicante e a fase em que os mesmos se encontram.

Deverá ainda ser apresentada a relação dos meios técnicos a
utilizar no desenvolvimento do Plano (equipamentos, programas
informáticos, etc.).

8 � Não serão admitidas propostas relativas a parte dos tra-
balhos de concepção postos a concurso.

9 � Não serão admitidas propostas condicionadas.
Serão admitidas propostas com soluções alternativas, desde que

não impliquem a alteração do prazo máximo de entrega do Plano.
10 � Fornecimento de elementos do concurso:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos deve-
rão ser pedidos à entidade indicada no n.º 1;

b) Os elementos da alínea anterior poderão ser solicitados até
ao fim do segundo terço do prazo fixado para apresenta-
ção das propostas;

c) O fornecimento dos elementos pedidos será efectuado me-
diante o pagamento antecipado de 25 000$, acrescidos do
IVA à taxa de 17 %.

11 � As propostas poderão ser entregues na Câmara Municipal
de Palmela em mão, contra recibo, ou enviadas pelo serviço oficial
dos correios, sob registo e com aviso de recepção.

As propostas deverão dar entrada até às 17 horas do 30.º dia a
contar da data da publicação deste anúncio no Diário da Repú-
blica, após o que não poderão ser consideradas.

As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, de tra-
dução legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar
a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

12 � Sessão de abertura das propostas � o acto público do
concurso decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal de Pal-
mela, Largo do Município, 2951-505 Palmela, pelas 14 horas do
dia útil seguinte ao do prazo limite da recepção das propostas,
podendo a ele assistir todas as pessoas interessadas e intervir as
devidamente credenciadas.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será efectua-
da à proposta mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes crité-
rios, por ordem decrescente da sua importância:

Garantia de boa execução e qualidade técnica (70 %) � ana-
lisando-se a metodologia geral dos trabalhos a desenvol-
ver na elaboração do Plano, a programação geral dos tra-
balhos e a sua adequação com os objectivos do Plano,
formas de articulação com os serviços da Câmara Muni-
cipal, a assistência no âmbito da gestão urbanística muni-
cipal e demais acções a promover pela equipa, incluindo
a fase de inquérito público;

Análise financeira da proposta (30 %).

14 � Prazo mínimo durante o qual os concorrentes serão obri-
gados a manter as propostas � 60 dias a contar da data limite
para a sua entrega.

15 � Outras informações:

a) Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e in-
terpretação dos elementos patenteados deverão ser solici-
tados, por escrito, à entidade indicada no n.º 1 no primeiro
terço do prazo fixado para a apresentação das propostas;

b) Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento será
exigida a prestação, a favor da entidade contratante, de
uma caução correspondente a 5 % do valor total da adju-
dicação, com exclusão do IVA.

16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.

29 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel Barateiro de Sousa. 10-1-103 851

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Anúncio

Concurso público internacional para locação financeira de
três fracções autónomas (artigo 87.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Peniche,
com sede no Largo do Município, 2520-239 Peniche (telefone:
262780100; fax: 262780111).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição do serviço, com referência à 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 Comuni-
dades Europeias, de 22 de Junho de 1998 � grupo 65.2,
classe 65.21, categoria 65.21.1 e subcategoria 65.21.10;

b) Locação financeira de três fracções autónomas, B, C e D,
pertencentes ao prédio urbano sito na Avenida do Mar e
Rua de Vasco da Gama, em Peniche, inscrito na matriz
predial urbana da freguesia de São Pedro sob o artigo 1418
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche
sob o n.º 368 da referida freguesia, cujo valor global de
aquisição é de 70 000 000$.

3 � Local da entrega dos bens � os bens são entregues con-
forme o n.º 2, alínea b).

4 � Duração do contrato � a locação será feita pelo prazo de
15 anos, com prestações trimestrais.

5 � Qualificação dos concorrentes � poderão apresentar pro-
postas todas as sociedades que estejam habilitadas para exercer
a actividade de locação financeira.
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6 � (Não aplicável.)
7 � Não são admitidas propostas só para parte dos serviços.
8 � São permitidas propostas alternativas, nos termos do n.º 7

do programa de concurso.
9 � Documentos necessários à apreciação das condições de ca-

rácter profissional e financeiro � os referidos no n.º 8 do progra-
ma de concurso.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agru-
pamento de empresas que declarem a intenção de se constituírem
juridicamente numa única entidade ou consórcio externo, em re-
gime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração
do contrato.

11 � Consulta e fornecimento do processo � o programa de
concurso e o caderno de encargos podem ser pedidos na Divisão
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Peniche, du-
rante as horas normais de expediente, sendo o custo de 5000$.
O endereço é o referido no n.º 1.

12 � a) e b) As propostas deverão ser entregues pelos concor-
rentes na Câmara Municipal de Peniche e no endereço referido
no n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, por forma a serem recebidas até às 17
horas do 52.º dia posterior ao do envio deste anúncio para o Diá-
rio da República.

c) As propostas devem ser redigidas em português e serem
acompanhadas dos documentos e pela forma referida nos n.os 6
a 10 do programa de concurso.

13 � A abertura das propostas terá lugar pelas 10 horas do 1.º
dia útil ao termo do prazo para a sua apresentação, no Salão No-
bre do edifício da Câmara Municipal de Peniche, na morada in-
dicada no n.º 1, sendo autorizados a intervir no acto público do
concurso os concorrentes ou seus representantes legais devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de apreciação das propostas para a adjudica-
ção � o critério que presidirá à adjudicação será o da proposta
economicamente mais vantajosa, considerando os critérios cons-
tantes do n.º 12 do programa de concurso.

15 � Prazo de manutenção das propostas � os concorrentes
ficam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mí-
nimo de 60 dias úteis contados da data do acto de abertura das
propostas.

16 � Outras informações:
16.1 � É dispensada a prestação de caução.
16.2 � O pagamento será efectuado trimestralmente, contra a

apresentação de factura.
17 � Não existe anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo so-

bre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 23 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das
Comunidades 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 � 19
de Dezembro de 2000.

20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 21 de Dezembro de 2000.

19 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Jorge
Manuel Rosendo Gonçalves. 5-1-31 443

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de
ampliação e remodelação da Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico Senhora das Oliveiras, Darque.

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Viana do
Castelo, Rua de Cândido dos Reis, 4900 Viana do Castelo (tele-
fone: 258809300; fax 258809341).

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 � Darque, Viana do Castelo.
b) Designação da empreitada � ampliação e remodelação da

Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico Senhora das Oliveiras, Darque.
Natureza e extensão dos trabalhos � remodelação e ampliação

do edifício escolar.
c) O preço base do concurso é de 90 000 000$, com exclusão

do imposto sobre o valor acrescentado (IVA).
4 � O prazo de execução da empreitada é de 10 meses.
5 � a) O processo desta empreitada pode ser examinado, durante

as horas de expediente, no Núcleo de Apoio Administrativo do
Departamento de Obras da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Os pedidos de fornecimento de cópia do caderno de encargos e
documentos complementares deverão ser solicitados até 15 dias após
a publicação do presente anúncio no Diário da República.

b) O custo do exemplar do processo é de 100 000$ em papel
e 10 000$ em CD-ROM, cuja modalidade de pagamento pode ser
por cheque dirigido ao tesoureiro da Câmara Municipal de Viana
do Castelo.

6 � As propostas, redigidas em língua portuguesa, serão envia-
das ou entregues na Secção de Expediente Geral do Departamento
de Administração Geral da Câmara Municipal de Viana do Castelo
até às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia a contar do dia seguinte ao
da data da publicação deste anúncio no Diário da República.

7 � Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes para
o efeito, tendo o mesmo lugar no 1.º dia útil seguinte ao dia da
entrega das propostas, pelas 10 horas, na sala de reuniões da
Câmara Municipal de Viana do Castelo.

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

9 � a) A empreitada será por preço global, com junção à pro-
posta da lista de preços unitários que lhe serviu de base. O pa-
gamento será por medição, nos termos do artigo 202.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) A empreitada é financiada pelo Orçamento Geral do Esta-
do e orçamento municipal.

10 � No caso de adjudicação da empreitada a agrupamentos
de empresas, estas deverão associar-se na modalidade de consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de cer-
tificado de classificação de empreiteiros de obras públicas que
contenha as seguintes autorizações: 1.ª, 5.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 11.ª sub-
categorias da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor da
proposta.

12 � Condições de qualificação � só serão apreciadas as pro-
postas dos concorrentes que à data da sua entrega respeitem
cumulativamente as condições mínimas que a seguir se exigem,
sob pena de os mesmos serem excluídos:

A) Capacidade técnica � comprovada em termos de experi-
ência mínima. Só serão apreciadas as propostas dos con-
correntes que detenham, cumulativamente, pelo menos a
seguinte experiência:

Execução de um volume de obras da mesma natureza da
posta a concurso (desde que concluídos nos últimos
cinco anos) correspondente a pelo menos o mesmo
valor base do presente concurso;

Os concorrentes devem apresentar declarações abonatórias
das quais constem o valor final das obras atrás referidas;

Obrigatoriedade de ficar adstrita a esta obra um enge-
nheiro técnico;

B) Capacidade financeira e económica � apenas serão ana-
lisadas as propostas dos concorrentes que garantam a ca-
pacidade financeira para execução dos trabalhos que in-
tegram o objecto do presente concurso. Para isso deverão
satisfazer no mínimo três dos seguintes indicadores:

a) Liquidez geral:
Existências + disponibilidades + dívidas de terceiros

 a curto prazo > 1,0;
Passivo a curto prazo

b) Liquidez reduzida:
Acréscimos + diferimentos + disponibilidades + dívidas

de terceiros a curto prazo > 0,6;
Passivo a curto prazo

c) Autonomia financeira:

Capitais próprios > 0,1;
Activo líquido total

d) Grau de cobertura do imobilizado:

Capitais permanentes > 1,0;
Imobilizado líquido

e) Solvibilidade total:

Activo líquido total > 0,1.
Passivo total
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13 � Além dos documentos exigidos no programa de concurso,
deverá ser apresentada a declaração a que se refere a alínea m)
do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
para avaliação da capacidade técnica.

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

15 � O critério de apreciação das propostas para efeitos de ad-
judicação da empreitada é, observado o disposto no artigo 105.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o da proposta que a Câ-
mara Municipal tenha por mais vantajosa para defesa dos inte-
resses do município, implicando a ponderação dos factores, por
ordem decrescente da sua importância:

Critério n.º 1 � Valia técnica da proposta � 50 %;
Critério n.º 2 � Preço global mais baixo � 40 %;
Critério n.º 3 � Prazo de execução � 10 %.

19 de Dezembro de 2000. � O Vereador da Área Funcional
de Obras Públicas, Manuel da Silva Ribeiro. 10-1-103 861

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
de construção da piscina municipal � Avenida do Atlântico

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Viana do
Castelo, Rua de Cândido dos Reis, 4901-877 Viana do Castelo
(telefone: 258809300; fax 258809341).

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

3 � a) Local de execução � Avenida do Atlântico, Viana do
Castelo.

b) Designação da empreitada � construção da piscina muni-
cipal, Avenida do Atlântico.

Natureza e extensão dos trabalhos � construção da piscina e
arranjos exteriores da área envolvente.

c) O preço base do concurso é de 180 000 000$, com exclu-
são do imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

4 � O prazo de execução da empreitada é de um ano.
5 � a) O processo desta empreitada pode ser examinado, durante

as horas de expediente, no Núcleo de Apoio Administrativo do
Departamento de Obras da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Os pedidos de fornecimento de cópia do caderno de encargos
e documentos complementares deverão ser solicitados até 15 dias
após a publicação do presente anúncio no Diário da República.

b) O custo do exemplar do processo é de 100 000$ em papel
e 10 000$ em CD-ROM, cuja modalidade de pagamento pode ser
por cheque dirigido ao tesoureiro da Câmara Municipal de Viana
do Castelo.

6 � As propostas, redigidas em língua portuguesa, serão envia-
das ou entregues na Secção de Expediente Geral do Departamento
de Administração Geral da Câmara Municipal de Viana do Castelo
até às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia a contar do dia seguinte ao
da data da publicação deste anúncio no Diário da República.

7 � Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes para
o efeito, tendo o mesmo lugar no 1.º dia útil seguinte ao dia da
entrega das propostas, pelas 11 horas, na sala de reuniões da
Câmara Municipal de Viana do Castelo.

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

9 � a) A empreitada será por preço global, com junção à pro-
posta da lista de preços unitários que lhe serviu de base. O pa-
gamento será por medição, nos termos do artigo 202.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) A empreitada é financiada pelo Orçamento Geral do Esta-
do e orçamento municipal.

10 � No caso de adjudicação da empreitada a agrupamentos
de empresas, estas deverão associar-se na modalidade de consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de cer-
tificado de classificação de empreiteiros de obras públicas que
contenha as seguintes autorizações: 1.ª, 5.ª, 9.ª e 10.ª subcatego-
rias da 1.ª categoria e 15.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe
correspondente ao valor das propostas.

12 � Condições de qualificação � só serão apreciadas as pro-
postas dos concorrentes que à data da sua entrega respeitem
cumulativamente as condições mínimas que a seguir se exigem,
sob pena de os mesmos serem excluídos:

A) Capacidade técnica � comprovada em termos de expe-
riência mínima. Só serão apreciadas as propostas dos con-

correntes que detenham, cumulativamente, pelo menos a se-
guinte experiência:

Execução de um volume de obras da mesma natureza da
posta a concurso (desde que concluídos nos últimos
cinco anos) correspondente a pelo menos o valor base
do presente concurso;

Os concorrentes devem apresentar declarações abonatórias
das quais constem o valor final das obras atrás referidas;

Obrigatoriedade de ficar adstrita a esta obra um enge-
nheiro técnico;

B) Capacidade financeira e económica � apenas serão ana-
lisadas as propostas dos concorrentes que garantam a ca-
pacidade financeira para execução dos trabalhos que in-
tegram o objecto do presente concurso. Para isso deverão
satisfazer no mínimo três dos seguintes indicadores:

a) Liquidez geral:
Existências + disponibilidades + dívidas de terceiros

 a curto prazo > 1,0;
Passivo a curto prazo

b) Liquidez reduzida:
Acréscimos + diferimentos + disponibilidades + dívidas

de terceiros a curto prazo > 0,6;
Passivo a curto prazo

c) Autonomia financeira:

Capitais próprios > 0,1;
Activo líquido total

d) Grau de cobertura do imobilizado:

Capitais permanentes > 1,0;
Imobilizado líquido

e) Solvibilidade total:

Activo líquido total > 0,1.
Passivo total

13 � Além dos documentos exigidos no programa de concurso,
deverá ser apresentada a declaração a que se refere a alínea m)
do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
para avaliação da capacidade técnica.

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

15 � O critério de apreciação das propostas para efeitos de ad-
judicação da empreitada é, observado o disposto no artigo 105.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o da proposta que a Câ-
mara Municipal tenha por mais vantajosa para defesa dos inte-
resses do município, implicando a ponderação dos factores, por
ordem decrescente da sua importância:

Critério n.º 1 � Valia técnica da proposta � 50 %;
Critério n.º 2 � Preço global mais baixo � 40 %;
Critério n.º 3 � Prazo de execução � 10 %.

19 de Dezembro de 2000. � O Vereador da Área Funcional
de Obras Públicas, Manuel da Silva Ribeiro. 10-1-103 862

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Anúncio

Concurso público para elaboração do projecto
do Parque Desportivo de Santa Maria, Açores

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Vila do
Porto, sita no Largo de Nossa Senhora da Conceição, 9580 Vila
do Porto (telefone: 296820000; telefax: 296820009).

2 � O concurso tem por objecto a prestação de serviços de ela-
boração do projecto do Parque Desportivo de Santa Maria, Aço-
res, compreendendo um pavilhão desportivo coberto, piscina co-
berta e aquecida, campo de futebol com relva sintética, pista de
atletismo com piso sintético, edifícios de apoio, arranjos exte-
riores, estacionamentos e acessos.

O serviço tem as categorias 74.20.2 e 74.20.3, respectivamen-
te serviços de arquitectura e de engenharia, a que se refere o Re-
gulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 8 � 10 de Janeiro de 2001 525

3 � Local da prestação de serviços � concelho de Vila do Porto,
ilha de Santa Maria, Açores.

4 � O prazo máximo da prestação de serviços é de três me-
ses contados da assinatura do contrato.

5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se en-
contrem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e os gabine-
tes projectistas e ou consultores e entidades legalmente habilitadas
ao exercício da actividade de projectistas, que sejam coordena-
dos por um arquitecto com mais de 10 anos de formação e ex-
periência significativa em obras semelhantes.

6 � Os concorrentes deverão indicar o técnico coordenador
responsável pela prestação de serviços.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte ou partes dos
serviços objecto do concurso.

8 � Não são admitidas alterações do caderno de encargos, bem
como de propostas variantes.

9 � Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, nú-
mero fiscal de contribuinte, número do bilhete de identi-
dade ou de pessoa colectiva, estado civil ou, no caso de
pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução
do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem,
conservatória ou registo comercial onde se encontra ma-
triculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo
I do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

c) Avaliação da capacidade financeira:

c.1) Declarações bancárias adequadas ou prova de subs-
crição de um seguro de riscos profissionais;

c.2) No caso de pessoas colectivas, documentos de pres-
tação de contas dos três últimos exercícios findos ou
dos exercícios findos desde a sua constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos;

c.3) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS
apresentadas nos últimos três anos;

c.4) Declaração do concorrente na qual indique, em relação
aos últimos três anos, o volume global dos seus negócios
e das prestações de serviços objecto do concurso;

d) Avaliação da capacidade técnica:

d.1) Constituição da equipa técnica que ficará afecta ao
serviço, com indicação expressa das especialidades a
que cada um dos elementos ficará afecto, acompanha-
da do respectivo organigrama;

d.2) Currículo dos elementos da equipa técnica, deven-
do apresentar em anexo uma breve descrição das ca-
racterísticas técnicas dos projectos semelhantes, com
indicação também das respectivas entidades adjudi-
cantes, datas, montantes e mais quaisquer outros as-
pectos que considerem relevantes;

d.3) Lista dos principais projectos semelhantes elabora-
dos pelo concorrente nos últimos três anos, respecti-
vos montantes, datas e uma breve descrição das ca-
racterísticas técnicas de cada um deles;

d.4) Declarações comprovativas emitidas pelas entidades
adjudicantes de cada uma das principais obras semelhan-
tes. No caso de projectos para particulares, o concorrente
poderá apresentar uma simples declaração;

d.5) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo
concorrente;

d.6) Descrição dos métodos adoptados pelo concorren-
te para garantia da qualidade e dos meios de estudo
e investigação que utiliza;

e) Avaliação da capacidade profissional:

e.1) Certificados de habilitações literárias dos elemen-
tos da equipa técnica;

e.2) Certificados das organizações profissionais em que se
encontram inscritos os elementos da equipa técnica;

e.3) Certificados das organizações empresariais em que
os concorrentes se encontram inscritos.

10 � É permitida a apresentação de propostas por agrupamen-
tos de empresas, as quais devem agrupar-se, no caso de adjudi-
cação, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na mo-
dalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária.

11 � a) O processo de concurso pode ser examinado na Câ-
mara Municipal de Vila do Porto, sita no Largo de Nossa Senhora

da Conceição, 9580 Vila do Porto, das 9 horas às 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Até ao segundo terço do prazo para apresentação das pro-
postas, os interessados poderão apresentar à entidade adjudicante
pedidos para o fornecimento de cópias do processo de concurso,
sendo essas cópias fornecidas no prazo máximo de seis dias úteis
após a recepção do pedido.

c) O custo dos elementos acima referidos é de 20 000$ por
exemplar, a que acrescerá o IVA, a pagar em numerário ou che-
que visado e passado a favor da entidade adjudicante.

12 � a) As propostas deverão ser entregues na Câmara Mu-
nicipal de Vila do Porto, sita no Largo de Nossa Senhora da Con-
ceição, 9580 Vila do Porto, contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção.

b) As propostas deverão dar entrada na Câmara Municipal de
Vila do Porto até às 17 horas e 30 minutos do 20.º dia após a
data de publicação deste anúncio no Diário da República.

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

13 � a) O acto público de abertura das propostas realizar-se-á
pelas 10 horas do dia útil imediato à data limite fixada para a apre-
sentação das propostas, na Câmara Municipal de Vila do Porto, sita
no Largo de Nossa Senhora da Conceição, 9580 Vila do Porto.

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes de-
vidamente credenciados.

14 � O critério de adjudicação do contrato será o da proposta
economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes facto-
res, por ordem decrescente de importância:

I) Avaliação do mérito relativo das propostas:

Metodologia a adoptar na prestação de serviços;
Meios técnicos a utilizar no desenvolvimento das tare-

fas a realizar;

II) Preço:

Preço total;
Preço do estudo prévio;
Preço do projecto de execução;
Preço da assistência técnica;

III) Prazo:

Prazo total;
Prazo do estudo prévio;
Prazo do projecto de execução;
Prazo da assistência técnica.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas pro-
postas durante um período de 60 dias contados da data de entre-
ga das mesmas. O prazo de manutenção das propostas considera-
-se prorrogado por períodos iguais para os concorrentes que nada
requererem em contrário.

16 � A caução destinada a garantir o exacto e pontual cum-
primento das obrigações contratuais é de 5 % do valor total da
adjudicação.

17 � [�]
18 � [�]
19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República em 18 de Dezembro de 2000.
20 � Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da

Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 22 de
Dezembro de 2000.

18 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Alberto
da Silva Costa. 10-1-103 863

ENTIDADES PARTICULARES

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL � REFER, E. P.

Anúncio
Concurso público para a execução da empreitada «Lote

3.1.1 � Linha do Sul, troço Funcheira-Santa Clara �
modernização das infra-estruturas ferroviárias».

1 � O concurso é realizado pela Rede Ferroviária Nacional,
REFER, E. P., Equipa de Projecto Ligação Lisboa/Algarve,
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Rua de Diogo do Couto, 1, 2.º piso, 1100-194 Lisboa (telefone:
218816000; fax: 218816284).

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

3 � A empreitada é caracterizada por:

a) Local de execução � Linha do Sul, entre Funcheira
(excl.) e Santa Clara (incl.);

b) Designação da empreitada � «Lote 3.1.1 � Linha do Sul,
troço Funcheira-Santa Clara � modernização das infra-es-
truturas ferroviárias»;

c) A empreitada compreende:

Renovação de plataforma de via:
Substituição de material da superstrutura da via;
Correcções ao traçado em planta e em perfil longitudinal;
Remodelação de layout�s de estações;
Estabilização de taludes;
Reforço e beneficiação dos túneis de Vale de Iscas e

Horta e de pontes metálicas existentes;
Execução de trabalhos de terraplenagem, drenagem e es-

truturas de contenção;
Construção de infra-estruturas para sinalização e teleco-

municações.

      Descrição estatística dos trabalhos � correspondem aos
códigos 45.21.41, 45.25.31, 45.21.64, 45.21.2, 45.25.42 e
45.23.13 da Classificação Estatística de Produtos por Ac-
tividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Junho de 1998, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

      O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de
PTE 2 550 000 000 (12 719 346,38 euros), na parte que
será executada por valor global, e de PTE 160 000 000
(1 798 076,64 euros), na parte que será executada por sé-
rie de preços;

d) A empreitada não está dividida em lotes;
e) O projecto de execução da empreitada será fornecido pela

REFER, E. P./Equipa de Projecto Ligação Lisboa/Algarve.

4 � O prazo de execução da empreitada será proposto pelo
concorrente, o qual não poderá ser superior, em caso algum, a 420
dias de calendário 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 pode ser examinado no endereço
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; desde que solicitem na entidade indicada no
n.º 1 deste anúncio até 15 dias úteis antes da data limite
para entrega das propostas, poderão os interessados obter
cópias do referido processo de concurso. Os elementos so-
licitados serão fornecidos no prazo de cinco dias úteis a
contar da data de recepção do respectivo pedido escrito
(carta ou fax);

b) O custo da totalidade do processo referido no n.º 5,
alínea a), é de PTE 350 000 (1745,79 euros), acrescido do
IVA à taxa legal em vigor. A entrega dos documentos
solicitados nos termos da alínea b) ocorrerá mediante pro-
va de pagamento por depósito no Banco BPI, conta
n.º 4905294.000.001/182, em nome de Rede Ferroviária
Nacional � REFER, E. P., ou a liquidar na tesouraria da
REFER, E. P.

6 � A entrega das propostas será feita como segue:

a) As propostas terão que dar entrada no local indicado no
n.º 1 deste anúncio até às 17 horas do dia em que perfi-
zerem 45 dias de calendário contados do dia útil seguinte
ao da publicação deste anúncio no Diário da República;

b) As propostas serão entregues directamente, pelos concor-
rentes ou seus representantes, no local indicado no n.º 1
deste anúncio, contra recibo, ou remetidas através do ser-
viço oficial dos correios, sob registo e com aviso de re-
cepção, para o endereço indicado no n.º 1 deste anúncio.
Neste último caso, o concorrente será o único responsá-
vel pelo atraso que porventura se verifique, não podendo
basear nesse facto qualquer reclamação na hipótese de a
entrada dos documentos ocorrer já depois de terminado o
prazo estabelecido para a entrega das propostas;

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

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

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

b) O acto público da abertura das propostas terá lugar nas
instalações da REFER � Equipa de Projecto Ligação Lis-
boa/Algarve, Rua de Diogo do Couto, 1, 2.º piso, 1100-
-194 Lisboa, e realizar-se-á pelas 10 horas do dia útil
seguinte ao definido no n.º 6, alínea a).

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada pres-
tará uma caução de 5 % do preço total do respectivo contrato para
garantia do contrato a celebrar.

9 � A empreitada é por série de preços, no que respeita a tra-
balhos especializados de geotecnia, e por preço global, nos res-
tantes trabalhos, conforme indicado no programa de concurso.

Os pagamentos ao empreiteiro serão feitos até 44 dias úteis após
a data dos autos de medição devidamente aprovados e assinados por
ambas as partes, devendo a emissão da respectiva factura ocorrer de
imediato 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 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as condições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas.

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

11 � Qualificações dos concorrentes � os concorrentes deve-
rão ser detentores de certificado de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes
autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto):

Classificação na 3.ª categoria, como empreiteiro geral de vias
férreas, da classe correspondente ao valor da proposta;

1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e 1.ª, 2.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª,
11.ª e 15.ª subcategorias da 6.ª categoria, nas classes corres-
pondentes aos valores dos trabalhos por elas abrangidas;

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

a) 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 condições do pro-
grama de concurso.

b) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente, ou de cada empresa, em caso de apresentação associa-
da, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será feita com base nos indicadores
abaixo indicados, sendo obrigatório o cumprimento de pelo menos
um indicador de liquidez e dois de estrutura financeira, não poden-
do, em qualquer caso, apresentar situação líquida negativa:

Indicador
Valor

Significado
mínimo

Liquidez:

i) Liquidez geral ....... � 1.0 Medida da capacidade da em-
....................................... presa para solver as suas obri-
....................................... gações correntes.

ii) Liquidez reduzida � 0.7 Medida da capacidade da em-
....................................... presa para solver as suas obri-
....................................... gações correntes sem recurso
....................................... às suas existências.

Estrutura financeira:

i) Capitais próprios/ � 0.7 Medida da capacidade da em-
/activo total. presa para financiar o seu ac-

....................................... tivo através de capitais pró-

....................................... prios.
ii) Encargos financei- < 0.07 Medida da sua liquidez finan-

ros/vendas. ceira.
iii) Valor proposta/ < 0.3 Medida do impacto da obra na

/vendas. sua capacidade financeira.
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c) A avaliação da capacidade técnica de cada concorrente será
feita com base no explicitado no programa de concurso.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obri-
gado 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 con-
sentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por mais 44 dias úteis.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � os critérios de
apreciação das propostas para adjudicação serão, nos termos do
disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, os seguintes, por ordem decrescente da sua importância:

1.º Garantia e qualidade de boa execução;
2.º Preço;
3.º Prazo.

Os factores referidos nos n.os 1, 2 e 3 deste número terão os
pesos de 50 %, 40 % e 10 %, respectivamente.

14 � Não é autorizada a apresentação de variantes.
15 � Não é admitida a apresentação de propostas condicio-

nadas.
16 � Foi publicado anúncio de informação prévia no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias em 29 de Março de 2000.

11 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Francisco José Cardoso dos Reis. 12-2-273

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada
da nova rede de telecomunicações do troço Tunes-Lagos

1 � O concurso vai ser realizado pela Rede Ferroviária Na-
cional, REFER, E. P., Equipa de Projecto Ligação Lisboa/Algar-
ve, Rua de Diogo do Couto, 1, 2.º piso, 1100-194 Lisboa (fax:
218816284; telefone: 218816000).

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 � Linha do Algarve, troço Tunes-La-
gos;

b) Designação da empreitada � nova rede de telecomunica-
ções do troço Tunes-Lagos.

      Natureza, extensão e características gerais da obra �
genericamente os trabalhos consistem na:

Instalação de suportes físicos de transmissão;
Instalação de equipamentos de transmissão digital;
Instalação de sistemas de comunicação afectos à explo-

ração ferroviária;
Instalação de comunicações de carácter geral;

c) A empreitada é única;
d) O projecto de execução da empreitada será da responsa-

bilidade dos concorrentes.

4 � O prazo de execução da empreitada será proposto pelo
concorrente, o qual não poderá ser superior a 365 dias de calen-
dário contados a partir da data da consignação, devendo, contu-
do, a instalação de suportes físicos e do equipamento de trans-
missão digital estar concluída até 240 dias de calendário contados
igualmente 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 en-
dereço 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 mi-
nutos 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 entre-
ga das propostas, poderão os interessados obter cópias do
referido processo de concurso. Os elementos solicitados
serão fornecidos no prazo de cinco dias úteis a contar da
data de recepção do respectivo pedido escrito (carta ou
fax);

c) O custo da totalidade do processo referido na alínea a) é
de 75 000$, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. A en-
trega dos documentos solicitados nos termos da alínea b)
ocorrerá mediante prova de pagamento por depósito no

Banco Português de Investimentos, conta n.º 2-
-4905294.000.001, em nome de Rede Ferroviária Nacio-
nal � REFER, E. P., ou a liquidar na tesouraria da
REFER, E. P.

6 � A entrega das propostas será feita como 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 se
perfizerem 45 dias de calendário contados do dia útil se-
guinte ao da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública;

b) As propostas serão entregues directamente pelos concor-
rentes ou seus representantes no local indicado no n.º 1
deste anúncio, contra recibo, ou remetidas através do ser-
viço oficial dos correios, sob registo e com aviso de re-
cepção, para o endereço indicado no n.º 1 deste anúncio.
Neste último caso, o concorrente será o único responsá-
vel pelos atrasos que porventura se verifiquem, não poden-
do basear nesse facto qualquer reclamação na hipótese de
a entrada dos documentos ocorrer já depois de terminado
o prazo estabelecido para a entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. Porém,
quando pela sua natureza ou origem estiverem redigidos
noutra língua, serão acompanhados de tradução legaliza-
da ou em relação à qual o concorrente declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os
respectivos originais. Exceptua-se desta disposição catá-
logos, folhetos, revistas, ilustrações ou prospectos, que
poderão ser apresentados em espanhol, francês ou inglês.

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

a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas, só podendo intervir as representantes
dos concorrentes devidamente credenciadas;

b) O acto público da abertura das propostas terá lugar nas
instalações da REFER, Rua de Diogo do Couto, 1, 2.º
piso, 1100-194 Lisboa, e realizar-se-á pelas 10 horas do
dia útil seguinte ao definido no n.º 6, alínea a).

8 � A caução a prestar pelo concorrente preferido, para ga-
rantia do contrato a celebrar, é de 5 % do preço total do respec-
tivo contrato, com exclusão do IVA.

9 � O modo de retribuição da empreitada é por preço global.
Os pagamentos ao empreiteiro serão efectuados no prazo de

60 dias de calendário, em conformidade com a facturação
emitida de acordo com as condições previstas no caderno de
encargos.

10 � Podem concorrer à empreitada empresas ou grupo de em-
presas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente
numa única entidade, ou em consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Qualificação dos concorrentes:

a) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:

Da 6.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

Da 5.ª subcategoria da 3.ª categoria, da 1.ª subcategoria
da 5.ª categoria e da 2.ª subcategoria da 6.ª catego-
ria, na classe correspondente ao valor dos trabalhos
por elas abrangidos.

     Os consórcios externos, 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 arti-
gos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
nas condições do programa de concurso;

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

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

a) Qualidade técnica da solução proposta;
b) Garantia de boa execução;
c) Preço;
d) Prazo de execução.

Os factores referidos nas alíneas a), b), c) e d) deste número
terão os pesos de 30 %, 30 %, 30 % e 10 %, respectivamente.

Os factores referidos nas alíneas a), b), c) e d) serão valora-
dos de 0 a 10.

A proposta mais vantajosa será a que obtiver maior pontuação.
14 � Data de envio para publicação no Diário da República �

22 de Dezembro de 2000.

11 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Francisco José Cardoso dos Reis. 12-2-274

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Egas Moniz

Anúncio rectificativo � Concursos públicos internacionais ano 2001
Torna-se público que o anúncio dos concursos públicos internacionais publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 291, de 19 de

Dezembro de 2000, saiu com inexactidões que ora se rectificam, cujo quadro em anexo passa a ter a seguinte redacção:

Concursos públicos internacionais ano 2001

Número Categorias
do Designação e Entrega das propostas Abertura das propostas

concurso subcategorias

04/2001 Luvas de uso clínico ................................ Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 29 Às 10 horas do dia 30
tegoria 33.10.15. de Janeiro de 2001. de Janeiro de 2001.

08/2001 Material de drenagem .............................. Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 29 Às 14 horas do dia 30
tegoria 33.10.15. de Janeiro de 2001. de Janeiro de 2001.

09/2001 Material de anestesia ............................... Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 30 Às 10 horas do dia 31
tegoria 33.10.15. de Janeiro de 2001. de Janeiro de 2001.

11/2001 Material de esterilização .......................... Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 30 Às 14 horas do dia 31
tegoria 33.10.15. de Janeiro de 2001. de Janeiro de 2001.

14/2001 Cateteres arteriovenosos e agulhas ......... Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 31 Às 10 horas do dia 1 de
tegoria 33.10.15. de Janeiro de 2001. Fevereiro de 2001.

16/2001 Sistemas perfusores .................................. Categoria 33.10.2, subca- Até às 17 horas do dia 31 Às 14 horas do dia 1 de
tegoria 33.10.16. de Janeiro de 2001. Fevereiro de 2001.

18/2001 Suturas mecânicas .................................... Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 1 Às 10 horas do dia 2 de
tegoria 33.10.15. de Fevereiro de 2001. Fevereiro de 2001.

27/2001 Películas radiográficas e banhos ............. Categoria 24.64.1, subca- Até às 17 horas do dia 1 Às 14 horas do dia 2 de
tegoria 24.64.11. de Fevereiro de 2001. Fevereiro de 2001.

29/2001 Consumíveis para embolização ............... Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 2 Às 10 horas do dia 5 de
tegoria 33.10.15. de Fevereiro de 2001. Fevereiro de 2001.

31/2001 Implante para artrodese da coluna dorso- Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 2 Às 14 horas do dia 5 de
-lombo-sagrada. tegoria 33.10.17. de Fevereiro de 2001. Fevereiro de 2001.

34/2001 Consumíveis de oftalmologia .................. Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 5 Às 14 horas do dia 6 de
tegoria 33.10.15. de Fevereiro de 2001. Fevereiro de 2001.

38/2001 Sacos de colheita de sangue .................... Categoria 33.10.1, subca- Até às 17 horas do dia 5 Às 10 horas do dia 6 de
tegoria 33.10.15. de Fevereiro de 2001. Fevereiro de 2001.

16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 22 de
Dezembro de 2000.

17 � Data da recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e Serviço de Publicações Oficiais da Comuni-
dades Europeia � 22 de Dezembro de 2000.

 22 de Dezembro de 2000. � Pelo Conselho de Administração, João Quintela. 4-2-15 471

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso de rectificação

Concurso público para prestação de serviços de exploração, manutenção, conservação de redes de drenagem de águas
residuais e pluviais, estações elevatórias e estações de tratamento de águas residuais do concelho de Abrantes

1 � Entidade contratante � município de Abrantes, Praça de Raimundo Soares, 2200-366 Abrantes (telefone: 241379130, telefax: 241371661).
2 � Rectificação ao aviso publicado em 9 de Novembro de 2000 no Diário da República, 3.ª série, n.º 259.
3 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues na Câmara Municipal de Abrantes, Praça de Raimundo Soares, 2200

Abrantes, até às 12 horas do dia 19 de Março de 2001.
b) A abertura das propostas terá lugar no Salão Nobre do Edifício Falcão, às 10 horas do dia 20 de Março de 2001.
4 � Prazo limite para pedido de esclarecimentos � 22 de Dezembro de 2000.
5 � Enviado para publicação no Diário da República em 21 de Dezembro de 2000.
6 � Enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 21 de Dezembro de 2000.

21 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Nélson Augusto Marques de Carvalho. 10-1-103 826
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TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALENQUER

Anúncio

Processo n.º 50 084/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Sanyo Portugal Electrónica, S. A.
Requerida � Vanice � Comércio de Electrodomésticos, L.da

Fátima Baptista, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Co-
marca de Alenquer:

Faz saber que são citados os credores da requerida Vanice �
Comércio de Electrodomésticos, L.da, com sede em Estribeiro,
para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 21 de Novembro de
2000.

14 de Dezembro de 2000. � A Juíza de Direito, Fátima Bap-
tista. � A Oficial de Justiça, Anabela Barata. 13-2-000 157

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGA

Anúncio

Faz-se saber que pelo 1.º Juízo de Competência Cível do Tri-
bunal da Comarca de Braga corre termos o processo especial de
falência n.º 805/00, em que é requerente o Banco Totta & Aço-
res, S. A., com sede na Rua Áurea, 88, 1000 Lisboa, e requeri-
dos João da Cruz Machado e mulher, Lucinda Jesus Rocha Araújo
Machado, residentes em Monte das Cruzes, freguesia de Cabrei-
ros, 4700 Braga, ficando por este meio citados todos os credores
dos requeridos João da Cruz Machado e mulher, Lucinda Jesus
Rocha Araújo Machado, para, no prazo de 10 dias, findos os
éditos de 10 dias, contados da data da publicação do último anún-
cio, não só deduzirem oposição ou justificarem os seus créditos,
como proporem qualquer providência diferente da requerida, de-
vendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que
disponham, conforme o n.º 2 do artigo 20.º do Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro.

Consigna-se, para os fins do disposto no artigo 19.º, n.º 1, do
referido Código, que a acção deu entrada em Juízo em 4 de De-
zembro de 2000.

O prazo acima indicado é contínuo, correndo durante as férias
judiciais. Se esse prazo terminar em dias em que os tribunais es-
tiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil
seguinte.

15 de Dezembro de 2000. � A Juíza de Direito, Ana Paula Pe-
reira Amorim. � A Escrivã-Adjunta, Virgília Maria Ribeiro da
Costa e Silva. 06-2-051 997

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGA

Anúncio

Nos autos de acção especial de falência registados sob o
n.º 806/2000, que pelo 2.º Juízo Cível deste Tribunal correm seus
termos e em que são requerente o Banco Torra & Açores, S. A.,
com sede na Rua Áurea, 88, 1000 Lisboa, e requeridos Álvaro
Dias Pereira e mulher, Carla Maria Dias Pereira, residentes na
Rua de Eduardo Luís, 20, rés-do-chão, esquerdo, 4700 Braga.

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

Correm éditos de 10 dias, contados da última publicação do
anúncio, citando os credores desconhecidos dos requeridos Álvaro
Dias Pereira e mulher, Carla Maria Dias Pereira, para, no prazo
de 10 dias, findo o dos éditos, não só deduzirem oposição ou jus-
tificarem os seus créditos, 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.º 2, do
CPEREF.

Consigna-se que a acção deu entrada em Juízo em 4 de Dezem-
bro de 2000, sendo o seu valor de 3 000 001$.

Dentro do referido prazo, querendo, poderão pronunciar-se so-
bre pessoa que possa ser nomeada como liquidatário judicial.

14 de Dezembro de 2000. � O Juiz de Direito, João Manuel
Araújo Ramos Lopes. � A Escrivã-Adjunta, Maria Helena Silva.

06-2-051 995

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 processo especial de recuperação
de empresa n.º 86/00, a correr termos no 2.º Juízo deste Tribu-
nal, em que é requerente Almeida & Irmão, L.da, com sede no
lugar de Leira, freguesia de Lagares, desta comarca, por sen-
tença de 5 de Dezembro de 2000 foi decretada a falência da
requerente acima referida, tendo sido fixado o prazo de 30
dias, que se começarão a contar da data da publicação do anún-
cio no Diário da República, para os credores reclamarem os
seus créditos.

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

5-2-22 899

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO FUNCHAL

Anúncio

Acção especial de declaração de falência n.º 353/2000.
Requerente � Aguiar & Ferreira, L.da, com sede à Rua do

Castanheiro, 6, 9000 Funchal.

O Dr. Mário Sérgio F. Rodrigues da Silva, juiz de direito do 2.º
Juízo Cível do Tribunal da Comarca do Funchal:

Faz saber que nos autos acima identificados correm éditos de
10 dias, contados da data da publicação do último anúncio, ci-
tando os credores da requerente Aguiar & Ferreira, L.da, para,
querendo, no prazo de 10 dias, findo o dos éditos, não só dedu-
zirem oposição ou justificarem os seus créditos, como proporem
qualquer providência diferente da requerida, devendo, em todos
os casos, oferecer logo os meios de prova de que disponham, nos
termos do artigo 20.º, n.os 1, alínea b), 2 e 3, do CPEREF.

Para efeitos do disposto no artigo 20.º, n.os 1, alínea b), 2 e 3,
do CPEREF, informa-se que a petição inicial deu entrada neste
Juízo em 22 de Novembro de 2000.

30 de Novembro de 2000. � O Juiz de Direito, Mário Sérgio
F. Rodrigues da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Maria do Carmo
Aguiar. 10-2-120 843

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

Anúncio

Faz-se saber que no 1.º Juízo Cível correm seus termos uns au-
tos de recuperação de empresa aqui registados sob o n.º 235/2000,
em que é requerente David Barbosa Santos, L.da, com sede em
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Bustelo, 3720 São Roque, tendo sido designado o dia 15 de Fe-
vereiro de 2001, pelas 14 horas, neste Tribunal, para a reunião
da assembleia de credores.

Os credores da requerente, ainda que preferentes, que preten-
dam intervir na referida assembleia devem reclamar os seus cré-
ditos, se o não houverem já feito, através de simples requerimen-
to, acompanhado de cinco duplicados, até 10 dias após a
publicação do anúncio no Diário da República, nos termos do dis-
posto no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro.

Mais se faz constar que a petição deu entrada em tribunal em
19 de Julho de 2000.

15 de Dezembro de 2000. � A Juíza de Direito, Sandra Ma-
ria Maia Rocha Ferreira. � A Oficial de Justiça, Júlia Costa.

06-2-052 007

TRIBUNAL DA COMARCA DE POMBAL

Anúncio

O Dr. José Joaquim Gomes Carneiro, juiz de direito do 2.º Juízo
do Tribunal da Comarca de Pombal:

Faz saber que no processo de falência n.º 372/2000, pendente
no 2.º Juízo deste Tribunal da Comarca de Pombal, requerida por
Armazéns Madiver, L.da, com sede na EN n.º 1, São Jorge, Porto
de Mós, e requerida Outiconstrução � Construção Civil, L.da,
com sede em Outeiro do Louriçal, Louriçal, Pombal, correm édi-
tos de 10 dias, contados a partir da segunda e última publicação
do respectivo anúncio, citando os credores desconhecidos para, no
prazo de 10 dias, findo o dos éditos, deduzirem oposição ao pe-
dido que consiste na decretação da falência, justificarem sumari-
amente o seu crédito, assim como propor qualquer providência
diferente da requerida, devendo, em todos os casos, oferecer logo
os meios de prova de que disponham.

O pedido deu entrada neste Tribunal em 16 de Novembro de
2000.

5 de Dezembro de 2000. � O Juiz de Direito, José Joaquim
Gomes Carneiro. � A Escrivã-Adjunta, Maria Assunção Ferreira
Piedade. 10-2-120 822

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTARÉM

Anúncio

A Dr.ª Maria de Jesus Pereira, juíza de direito do 1.º Juízo Cível
de Competência Especializada do Tribunal da Comarca de
Santarém:

Faz saber que na referida secção correm seus termos uns au-
tos de falência, aqui registados sob o n.º 300/00, em que é reque-
rente a Caixa Geral de Depósitos, S. A., relativamente aos reque-
ridos José António Fernandes das Neves Baeta e mulher,
Filomena Maria da Silva Pereira Baeta, com sede em Fontainhas,
Santarém, a qual foi, por sentença de 6 de Dezembro de 2000,
declarada em estado de falência.

À sentença proferida podem ser deduzidos embargos, no pra-
zo de 5 dias subsequentes à presente publicação no Diário da Re-
pública, nos termos do disposto no artigo 129.º do Decreto-Lei
n.º 315/98, de 20 de Outubro.

Os credores da falida devem, dentro do prazo de 30 dias a con-
tar da presente publicação no Diário da República, e nos termos
do artigo 188.º do já citado diploma legal, reclamar a verificação
dos seus créditos, quer comuns, quer preferenciais, por meio de
requerimento no qual indiquem a sua proveniência, natureza e
montante, podendo ainda alegar o que houverem por necessário
acerca da falência.

O credor que tenha o seu crédito reconhecido por decisão de-
finitiva não está dispensado de o reclamar nos presentes autos se
nestes quiser obter pagamento.

A contagem de juros deverá ser efectuada nos termos do dis-
posto no artigo 151.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de
Outubro, ou seja, até 6 de Dezembro de 2000.

11 de Dezembro de 2000. � A Juíza de Direito, Maria de Jesus
Pereira. � A Oficial de Justiça, Aida Fernanda Serrão Coelho.

03-2-42 687

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 730/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Sanyo Portugal Electrónica, S. A.
Requerida � 3 Gomes � Sociedade e Representações, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida 3 Gomes �
Sociedade e Representações, L.da, com sede na Rua de José Fal-
cão, 31, 1.º, direito, 1170 Lisboa, para, no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

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

15 de Dezembro de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida
Cunha. � O Oficial de Justiça, Francisco Silva. 13-2-000 158

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 496/1999.
Falência (requerida).
Requerente � Sotrelsa � Empreitadas de Inst. Eléct., L.da

Requerida � Gracianos � Soc. Construção e Empreitadas, L.da

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

Faz saber que, por sentença de 18 de Dezembro de 2000, profe-
rida nos presentes autos, foi declarada a falência de Gracianos �
Soc. Construção e Empreitadas, L.da, com sede na Rua de Luís da
Camões, lote 33-B, cave, Sacavém, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme
o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

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

03-2-42 690

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 24/1999.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Português do Atlântico, S. A.
Requerido � Carlos Jorge Silva dos Santos Batista.

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

Faz saber que, por sentença de 10 de Outubro de 2000, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Carlos Jorge Silva
Santos Batista, com sede na Avenida de Columbano Bordalo Pinhei-
ro, 101, 8.º, direito, 1070 Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados da publicação do competente anúncio no Diário da República,
o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

13 de Outubro de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 4-2-15 470

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

Anúncio

Falência n.º 100/00 � 1.º Juízo.
Requeridos � José Oliveira Azevedo e mulher, Maria Fernanda

da Costa Lopes, Rua Seis, 159, Outeiro, 4480 Vila do Conde.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tri-
bunal em 10 de Maio de 2000, correm éditos de 10 dias, que se
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começarão a contar da última publicação do presente anúncio, ci-
tando os credores desconhecidos dos acima indicados para, no
prazo de 10 dias, findo que seja o dos éditos, deduzirem oposi-
ção ao pedido de falência, justificarem os seus créditos, ou pro-
porem qualquer providência diferente da requerida, devendo, em
qualquer caso, oferecer logo os meios de prova de que disponham,
nos termos do artigo 20.º, n.º 2, do CPEREF.

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

24 de Maio de 2000. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � O Escrivão-Adjunto, Eugénio Assunção. 06-2-051 999

Anúncio

Falência n.º 207/00 � 1.º Juízo.
Empresa � FIVOL � Fiação do Vouga, S. A., Rua da Estação

do Araújo, 631, Leça do Balio, 4450 Matosinhos.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tri-
bunal em 23 de Outubro de 2000, correm éditos de 10 dias, que
se começarão a contar da última publicação do presente anúncio,
citando os credores desconhecidos da empresa acima indicada
para, no prazo de 10 dias findo que seja o dos éditos, deduzirem
oposição ao pedido de falência, justificarem os seus créditos, ou
proporem qualquer providência diferente da requerida, devendo,
em qualquer caso, oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham, nos termos do artigo 20.º, n.º 2, do CPEREF.

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

28 de Novembro de 2000. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura
ilegível.) � O Escrivão-Adjunto, Eugénio Assunção. 06-2-052 002

Anúncio

Processo de falência n.º 153/00 � 1.º Juízo.
Requerido � João Tomé Amaro, Praça de Evaristo da Silva Du-

arte, 118, 2.º, direito, Santa Maria de Avioso, 4470 Maia.

Nos autos acima identificados, cuja petição deu entrada neste
Tribunal em 6 de Julho de 2000, por sentença de 11 de Dezem-
bro de 2000, foi declarada a falência do requerido acima menci-
onado, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação
de créditos, contados da data da publicação do anúncio no Diá-
rio da República.

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

14 de Dezembro de 2000. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura
ilegível.) � A Escrivã-Adjunta, Alda Pereira. 27-2-000 108

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

Anúncio

Falência n.º 226/00 � 2.º Juízo.
Requeridos � António Nelson Monteiro Rodrigues e mulher,

Frauzina Sousa Pinto Rodrigues Bulhosa, Rua de Coutinho
Azevedo, 312, rés-do-chão, 4000 Porto.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tri-
bunal em 13 de Novembro de 2000, correm éditos de 10 dias, que
se começarão a contar da última publicação do presente anúncio,
citando os credores desconhecidos dos requeridos acima indica-
dos para, no prazo de 10 dias, findo que seja o dos éditos, dedu-
zirem oposição ao pedido de falência, justificarem os seus cré-
ditos, ou proporem qualquer providência diferente da requerida,
devendo, em qualquer caso, oferecer logo os meios de prova de
que disponham, nos termos do artigo 20.º, n.º 2, do CPEREF.

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

23 de Novembro de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fer-
nando Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Delfina Simões.

06-2-052 004

Anúncio

Processo n.º 70-J/99.
Prestação de contas.
Falida � Fábrica de Calçado Aracy de Josém. de Freitas, L.da,

com sede na Rua do Padre Luís, 253, Oliveira do Douro, Vila
Nova de Gaia.

Faz-se saber que nos autos supra-referenciados são notificados
os credores e aquela falida para, no prazo de 5 dias, finda a di-
lação de 10 dias, contados da data da publicação do anúncio, se
pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário ju-
dicial Dr. Napoleão Duarte.

7 de Dezembro de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira.

06-2-052 008

Anúncio

Processo de falência n.º 105/00 � 2.º Juízo.
Requerido � Miguel Barbosa, Rua Nova do Seixo, 863, 1.º, Se-

nhora da Hora, 4450 Matosinhos.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entra-
da neste Tribunal em 15 de Maio de 2000, por sentença de 6 de
Dezembro de 2000 foi declarada a falência do requerido acima
mencionado, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a recla-
mação de créditos, contados da data da publicação do anúncio no
Diário da República.

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

12 de Dezembro de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fer-
nando Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Delfina Simões.

27-2-000 107

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico profissional de 2.ª classe (área de ges-
tão), do grupo de pessoal técnico-profissional.

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 en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

1 � Para os devidos efeitos torno público que, por delibera-
ção tomada em reunião do conselho de administração de 9 de
Outubro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
o concurso em epígrafe.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga co-
locada a concurso.

3 � Local de trabalho � na Associação de Municípios do Vale
do Sousa, sita na Praça de D. António Meireles, 45, 4620-130
Lousada.

4 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-
-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto.

5 � Vencimento � índice 191 da escala indiciária do sistema
retributivo da função pública, actualmente 111 600$.

6 � Conteúdo funcional � o constante do mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e profissionais legalmente

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

quando obrigatório;
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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 vacina-
ção obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � o exigido nos termos da alínea d)
do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utili-
zar no presente concurso são os seguintes:

8.1 � Avaliação curricular, prova teórica escrita de conheci-
mentos específicos e gerais, e entrevista profissional de selecção,
cujo programa consta do anexo ao presente aviso.

8.2 � A classificação final é a resultante da média aritmética
obtida pela classificação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + PC + EPS

3

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova teórica escrita de conhecimentos específicos e

gerais;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � Formalização de candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente do
conselho de administração da Associação de Municípios do Vale
do Sousa e enviado pelo correio, com aviso de recepção, ou en-
tregue directamente na sede da Associação de Municípios do Vale
do Sousa, sita na Praça de D. António Meireles, 45, 4620-130
Lousada, do qual constarão os seguintes elementos de identifica-
ção: nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalida-
de, residência, profissão, habilitações literárias, número, data e
serviço emissor do bilhete de identidade, número de identifica-
ção fiscal e identificação do concurso a que se candidata, assim
como do Diário da República em que foi publicado este aviso.

9.1 � O requerimento deverá ser instruído com os documen-
tos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 7, que serão dis-
pensados para admissão ao concurso se o candidato declarar no
próprio requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
uma das condições referidas nas alíneas a), b), d) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com excep-
ção do documento referido na alínea c) do n.º 7.

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

9.3 � Os candidatos poderão ainda apresentar declarações em
que se especifiquem quaisquer circunstâncias susceptíveis de in-
fluírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal.

10 � Juntamente com o requerimento de admissão os candi-
datos deverão ainda apresentar documentos comprovativos das ha-
bilitações literárias, fotocópia do bilhete de identidade, do cartão
de contribuinte e respectivo curriculum vitae detalhado.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos impli-
cam a sua exclusão, independentemente do procedimento crimi-
nal, nos termos da lei penal.

12 � Publicitação � as listas dos candidatos admitidos e ex-
cluídos e de classificação final serão afixadas na entrada da As-
sociação de Municípios, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, na forma e para os efeitos previstos nos artigos 34.º, 35.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Constituição do júri:

Presidente � presidente do conselho de administração.
Vogais efectivos:

Administradora-delegada da Valsousa e Dr. Luís
Gonzaga de Sousa Monteiro, técnico superior de ges-
tão e administração pública da Valsousa, substituindo
o primeiro dos quais o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Vogais suplentes:

Presidente da Câmara Municipal de Lousada e presi-
dente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva.

ANEXO

Prova teórica escrita de conhecimentos específicos, que versará
os seguintes temas:

Regime de Realização de Despesas Públicas com Locação e
Aquisição de Bens e Serviços (Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho);

Plano Oficial de Contabilidade da Administração Local.

Prova teórica escrita de conhecimentos gerais, que constará dos
seguintes diplomas:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto);

Regime de Duração e Horário de Trabalho na Administra-
ção Pública (Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto).

Estas provas serão cotadas, em conjunto, de 0 a 20 valores e
terão a duração global de duas horas.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, incidindo sobre os seguin-
tes factores de apreciação:

Maturidade e motivação para o desempenho do cargo; inte-
resse e experiência profissional; capacidade de expressão;
espírito de iniciativa; capacidade de relacionamento interno
e externo.

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de
trinta minutos.

20 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, José Augusto Granja Rodrigues da Fonseca.

10-1-103 822

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal
auxiliar.

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 en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

1 � Para os devidos efeitos torno público que, por delibera-
ção tomada em reunião do conselho de administração de 9 de
Outubro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
o concurso em epígrafe.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga co-
locada a concurso.

3 � Local de trabalho � na Associação de Municípios do Vale
do Sousa, sita na Praça de D. António Meireles, 45, 4620-130
Lousada.

4 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-
-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto.

5 � Vencimento � índice 118 da escala indiciária do sistema
retributivo da função pública, actualmente 68 900$.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/88,
da SEALOT, de 6 de Abril de 1989.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e profissionais legalmente

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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 vacina-
ção obrigatória.
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7.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obriga-
tória.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utili-
zar no presente concurso são os seguintes:

8.1 � Prova teórica escrita de conhecimentos e entrevista pro-
fissional de selecção, cujo programa consta do anexo ao presen-
te aviso.

8.2 � A classificação final é a resultante da média aritmética
obtida pela classificação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova teórica escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � Formalização de candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente do
conselho de administração da Associação de Municípios do Vale
do Sousa e enviado pelo correio, com aviso de recepção, ou en-
tregue directamente na sede da Associação de Municípios do Vale
do Sousa, sita na Praça de D. António Meireles, 45, 4620-130
Lousada, do qual constarão os seguintes elementos de identifica-
ção: nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalida-
de, residência, profissão, habilitações literárias, número, data e
serviço emissor do bilhete de identidade, número de identifica-
ção fiscal e identificação do concurso a que se candidata, assim
como do Diário da República em que foi publicado este aviso.

9.1 � O requerimento deverá ser instruído com os documen-
tos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 7, que serão dis-
pensados para admissão ao concurso, se o candidato declarar no
próprio requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
uma das condições referidas nas alíneas a), b), d) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com excep-
ção do documento referido na alínea c) do n.º 7.

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

9.3 � Os candidatos poderão ainda apresentar declarações em
que se especifiquem quaisquer circunstâncias susceptíveis de in-
fluírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal.

10 � Juntamente com o requerimento de admissão os candi-
datos deverão ainda apresentar documentos comprovativos das ha-
bilitações literárias, fotocópia do bilhete de identidade, do cartão
de contribuinte e respectivo curriculum vitae detalhado.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos impli-
cam a sua exclusão, independentemente do procedimento crimi-
nal, nos termos da lei penal.

12 � Publicitação � as listas dos candidatos admitidos e ex-
cluídos e de classificação final serão afixadas na entrada da As-
sociação de Municípios, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, na forma e para os efeitos previstos nos artigos 34.º, 35.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Constituição do júri:

Presidente � presidente do conselho de administração.
Vogais efectivos:

Administradora-delegada da Valsousa e Dr. Luís
Gonzaga de Sousa Monteiro, técnico superior de ges-
tão e administração pública da Valsousa, substituindo
o primeiro dos quais o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Vogais suplentes:

Presidente da Câmara Municipal de Penafiel e presidente
da Câmara Municipal de Castelo de Paiva.

ANEXO

Prova teórica escrita de conhecimentos que constará dos seguin-
tes diplomas:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto);

Regime de Duração e Horário de Trabalho na Administra-
ção Pública (Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto).

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de
uma hora.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, incidindo sobre os seguin-
tes factores de apreciação:

Maturidade e motivação para o desempenho do cargo; inte-
resse e experiência profissional; capacidade de expressão;
espírito de iniciativa; capacidade de relacionamento interno
e externo.

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de
trinta minutos.

20 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, José Augusto Granja Rodrigues da Fonseca.

10-1-103 823

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão a estágio de
um técnico superior de 2.ª classe (área de sociologia),
da carreira técnica superior.

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 en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

1 � Para os devidos efeitos torno público que, por delibera-
ção tomada em reunião do conselho de administração de 9 de
Outubro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
o concurso em epígrafe.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga co-
locada a concurso.

3 � Local de trabalho � na Associação de Municípios do Vale
do Sousa, sita na ?Praça de D. António Meireles, 45, 4620-130
Lousada.

4 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-
-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto.

5 � Vencimento � índice 310 da escala indiciária do sistema
retributivo da função pública, actualmente 181 000$.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 5217/
00, da SEALOT, de 6 de Março.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e profissionais legalmente

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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 vacina-
ção obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Sociolo-
gia.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utili-
zar no presente concurso são os seguintes:

8.1 � Avaliação curricular, prova teórica escrita de conheci-
mentos específicos e gerais e entrevista profissional de selecção,
cujo programa consta do anexo ao presente aviso.

8.2 � A classificação final é a resultante da média aritmética
obtida pela classificação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + PC + EPS

3
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em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova teórica escrita de conhecimentos específicos e

gerais;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � Formalização de candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente do
conselho de administração da Associação de Municípios do Vale
do Sousa e enviado pelo correio, com aviso de recepção, ou en-
tregue directamente na sede da Associação de Municípios do Vale
do Sousa, sita na Praça de D. António Meireles, 45, 4620-130
Lousada, do qual constarão os seguintes elementos de identifica-
ção: nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalida-
de, residência, profissão, habilitações literárias, número, data e
serviço emissor do bilhete de identidade, número de identifi-
cação fiscal e identificação do concurso a que se candidata,
assim como do Diário da República em que foi publicado este
aviso.

9.1 � O requerimento deverá ser instruído com os documen-
tos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 7, que serão dis-
pensados para admissão ao concurso, se o candidato declarar no
próprio requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
uma das condições referidas nas alíneas a), b), d) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com excep-
ção do documento referido na alínea c) do n.º 7.

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

9.3 � Os candidatos poderão ainda apresentar declarações em
que se especifiquem quaisquer circunstâncias susceptíveis de in-
fluírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal.

10 � Juntamente com o requerimento de admissão os candi-
datos deverão ainda apresentar documentos comprovativos das ha-
bilitações literárias, fotocópia do bilhete de identidade, do cartão
de contribuinte e respectivo curriculum vitae detalhado.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos impli-
cam a sua exclusão, independentemente do procedimento crimi-
nal, nos termos da lei penal.

12 � O estágio tem carácter probatório e integrará a frequên-
cia de cursos de formação directamente relacionados com as fun-
ções a exercer.

12.1 � Duração � o estágio terá a duração de um ano, findo
o qual o estagiário será provido no lugar de operador de siste-
mas de 2.ª classe se obtiver classificação não inferior a Bom (14
valores).

12.2 � Frequência � em regime de contrato para além do qua-
dro, no caso de indivíduos não vinculados à função pública, e em
regime de requisição, nos restantes.

13 � O estagiário terá uma avaliação e classificação final com
base nos elementos referidos na alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, que competirá ao júri de
estágio.

13.1 � O júri de estágio terá a mesma composição do júri do
concurso.

14 � Publicitação � as listas dos candidatos admitidos e ex-
cluídos e de classificação final serão afixadas na entrada da As-
sociação de Municípios, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, na forma e para os efeitos previstos nos artigos 34.º, 35.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Constituição do júri:

Presidente � presidente do conselho de administração.
Vogais efectivos:

Administradora-delegada e Dr. Fernando Jorge Zilhão de
Abreu, técnico superior da Comissão de Coordenação
da Região do Norte, substituindo o primeiro dos quais
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Vogais suplentes:

Dr. José Eduardo Cardoso Barcelos Pimpão, técnico su-
perior da Comissão de Coordenação da Região do
Norte, e presidente da Câmara Municipal de Castelo
de Paiva.

ANEXO

Prova teórica escrita de conhecimentos específicos, que versa-
rá os seguintes temas:

O papel das associações de municípios no desenvolvimento
sócio-económico regional;

As políticas europeias de emprego no âmbito do QCA III.

Prova teórica escrita de conhecimentos gerais, que constará dos
seguintes diplomas:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto);

Regime de Duração e Horário de Trabalho na Administra-
ção Pública (Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto).

Estas provas serão cotadas, em conjunto, de 0 a 20 valores e
terão a duração global de duas horas.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, incidindo sobre os seguin-
tes factores de apreciação:

Maturidade e motivação para o desempenho do cargo; inte-
resse e experiência profissional; capacidade de expressão;
espírito de iniciativa; capacidade de relacionamento interno
e externo.

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de
trinta minutos.

20 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, José Augusto Granja Rodrigues da Fonseca.

10-1-103 824

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão a estágio de
um técnico superior jurista de 2.ª classe, da carreira
técnica superior.

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 en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

1 � Para os devidos efeitos torno público que, por delibera-
ção tomada em reunião do conselho de administração de 9 de
Outubro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
o concurso em epígrafe.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga co-
locada a concurso.

3 � Local de trabalho � na Associação de Municípios do Vale
do Sousa, sita na Praça de D. António Meireles, 45, 4620-130
Lousada.

4 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-
-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto.

5 � Vencimento � índice 310 da escala indiciária do sistema
retributivo da função pública, actualmente 181 000$.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 10
688/99, da SEALOT, de 31 de Maio.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e profissionais legalmente

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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 vacina-
ção obrigatória.
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7.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Direito.
8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utili-

zar no presente concurso são os seguintes:
8.1 � Avaliação curricular, prova teórica escrita de conheci-

mentos e entrevista profissional de selecção, cujo programa consta
do anexo ao presente aviso.

8.2 � A classificação final é a resultante da média aritmética
obtida pela classificação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + PC + EPS

3

em que:

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

9 � Formalização de candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente do
conselho de administração da Associação de Municípios do Vale
do Sousa e enviado pelo correio, com aviso de recepção, ou en-
tregue directamente na sede da Associação de Municípios do Vale
do Sousa, sita na Praça de D. António Meireles, 45, 4620-130
Lousada, do qual constarão os seguintes elementos de identifica-
ção: nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalida-
de, residência, profissão, habilitações literárias, número, data e
serviço emissor do bilhete de identidade, número de identifica-
ção fiscal e identificação do concurso a que se candidata, assim
como do Diário da República em que foi publicado este aviso.

9.1 � O requerimento deverá ser instruído com os documen-
tos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 7, que serão dis-
pensados para admissão ao concurso, se o candidato declarar no
próprio requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
uma das condições referidas nas alíneas a), b), d) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com excep-
ção do documento referido na alínea c) do n.º 7.

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

9.3 � Os candidatos poderão ainda apresentar declarações em
que se especifiquem quaisquer circunstâncias susceptíveis de in-
fluírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal.

10 � Juntamente com o requerimento de admissão os candi-
datos deverão ainda apresentar documentos comprovativos das ha-
bilitações literárias, fotocópia do bilhete de identidade, do cartão
de contribuinte e respectivo curriculum vitae detalhado.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos impli-
cam a sua exclusão, independentemente do procedimento crimi-
nal, nos termos da lei penal.

12 � O estágio tem carácter probatório e integrará a frequên-
cia de cursos de formação directamente relacionados com as fun-
ções a exercer.

12.1 � Duração � o estágio terá a duração de um ano, findo o
qual o estagiário será provido no lugar de técnico superior jurista de
2.ª classe se obtiver classificação não inferior a Bom (14 valores).

12.2 � Frequência � em regime de contrato para além do qua-
dro, no caso de indivíduos não vinculados à função pública, e em
regime de requisição, nos restantes.

13 � O estagiário terá uma avaliação e classificação final com
base nos elementos referidos na alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, que competirá ao júri de
estágio.

13.1 � O júri de estágio terá a mesma composição do júri do
concurso.

14 � Publicitação � as listas dos candidatos admitidos e ex-
cluídos e de classificação final serão afixadas na entrada da As-
sociação de Municípios, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, na forma e para os efeitos previstos nos artigos 34.º, 35.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Constituição do júri:

Presidente � presidente do conselho de administração.
Vogais efectivos:

Administradora-delegada e Dr. Pedro Daniel Machado
Gomes, técnico superior jurista da Câmara Municipal
de Lousada, substituindo o primeiro dos quais o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos.

Vogais suplentes:

Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva e
presidente da Câmara Municipal de Lousada.

ANEXO

Prova teórica escrita de conhecimentos, que versará os seguin-
tes diplomas:

Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-

creto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Relação Jurídica de Emprego na Administração Pública (Decre-
to-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);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio);

Regime de Duração e Horário de Trabalho na Administra-
ção Pública (Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto);

Regime Jurídico das Associações de Municípios de Direito
Público (Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro);

Regime Jurídico das Empresas Intermunicipais (Lei n.º 58/
98, de 18 de Agosto).

 Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de
duas horas, sendo permitida a consulta de legislação não anota-
da nem comentada.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, incidindo sobre os seguin-
tes factores de apreciação:

Maturidade e motivação para o desempenho do cargo; inte-
resse e experiência profissional; capacidade de expressão;
espírito de iniciativa; capacidade de relacionamento interno
e externo.

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de
trinta minutos.

20 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, José Augusto Granja Rodrigues da Fonseca.

10-1-103 825

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de seis
lugares de servente, aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 158, de 11 de Julho
de 2000.

Para os devidos efeitos se publica que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 18 de Outubro de 2000, ratificado pelo ór-
gão executivo na sua reunião de 23 de Outubro de 2000, foi de-
clarado nulo o concurso supracitado em face de:

Deixarem de ser válidos os motivos que deram origem à
abertura do citado concurso;

Ter-se verificado a preterição de uma formalidade essen-
cial � ausência da publicação prevista no n.º 1 do ar-
tigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

3 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís Ma-
nuel da Silva Azevedo. 10-1-103 829

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da categoria de técnico profissional de 1.ª classe
da carreira de aferidor de pesos e medidas.

1 � Para os devidos efeitos e torna público que, por despacho
do presidente da Câmara exarado em 15 de Novembro de 2000,
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se encontra aberto concurso interno de acesso geral, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República, para provimento de um lugar da categoria de técnico
profissional de 1.ª classe da carreira de aferidor de pesos e medidas.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes
dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado 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.

3 � Requisitos gerais de admissão � são os definidos no n.º 2
do artigo 29.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.

4 � Requisitos especiais de admissão � possuir a categoria de
aferidor de pesos e medidas de 2.ª classe com, pelo menos, três
anos de serviço na respectiva categoria classificados de Bom,
conforme determina a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e ser funcionário das
entidades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5 � Remuneração e condições de trabalho � o cargo será re-
munerado pelo escalão 1, índice 215, a que corresponde o ven-
cimento mensal de 125 600$, sendo as condições de trabalho e
regalias sociais as vigentes para a administração local.

6 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a
prover será essencialmente proceder à aferição de pesos e medi-
das dos estabelecimentos comerciais da área do município, bem
como executar as tarefas administrativas inerentes, levantar au-
tos de transgressão e proceder à apreensão dos pesos e medidas
ilegais.

7 � Local de trabalho � toda a área do concelho de Alcanena.
8 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso e cessa

com o seu preenchimento.
9 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

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

Vogais efectivos:

Maria da Conceição Rodrigues Rita da Cunha, vereadora
a tempo completo, e Lucinda Maria Silva Simões,
chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Câ-
mara Municipal.

Vogais suplentes:

Rui Fernando Anastácio Henriques, vereador a tempo
completo, e Horácio Neto Frade da Silva, director de
departamento técnico.

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

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utili-
zar são constituídos por:

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular � neste âmbito serão considerados e pon-
derados os factores a seguir enumerados pela seguinte forma:

AC =
 HL + FP + EP

3

em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações académicas de base;
FP = formação profissional, onde serão ponderadas as acções

de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas
com a área funcional do lugar posto a concurso realizadas
nos últimos três anos;

EP = experiência profissional, em que se ponderará o tem-
po de serviço efectuado nas funções desempenhadas na
área de actividade deste concurso.

Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o desempenho do
cargo, sendo ponderados os seguintes factores de apreciação:

Perfil para a função;
Motivação.

Classificação final � a classificação e ordenamento dos con-
correntes, resultante da aplicação dos referidos métodos de selec-
ção, será expressa na escala de 0 a 20 valores e será efectuada

através da média aritmética simples das classificações atribuídas
nas duas provas.

Consideram-se excluídos da graduação final os candidatos que
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

O sistema de classificação curricular, entrevista e final, e in-
cluindo as respectivas fórmulas classificativas, constarão da acta
da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos can-
didatos sempre que solicitado.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, em folha normalizada, ta-
manho A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Alca-
nena, podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Pessoal,
dentro das horas normais de expediente, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para Câmara Municipal de Alcanena, Rua
de Salgueiro Maia, Chões, 2380 Alcanena, expedido até ao termo
do prazo fixado, do qual devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, nacionalidade, número, data da emissão
e validade do bilhete de identidade, bem como a entida-
de que o emitiu), número fiscal de contribuinte, residên-
cia, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, com menção expressa da

categoria detida, serviço a que pertence e natureza do vín-
culo, tempo de serviço na categoria actual;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso,

e) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis
de influírem na apreciação do mérito ou de constituir
motivo de preferência legal, os quais, todavia, só serão
tidos em conta pelo júri se devidamente comprovados.

12 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamen-
te acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias autêntico ou auten-
ticado;

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

c) Curriculum vitae;
d) Declaração, passada e autenticada pelo serviço a que se

encontrem vinculados os candidatos, da qual conste de for-
ma inequívoca a existência e natureza do vínculo à fun-
ção pública, o tempo de serviço na actual categoria e a
classificação de serviço.

13 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos re-
querimentos são punidas por lei.

14 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e as de clas-
sificação final serão afixadas para consulta no placard no edifí-
cio dos Paços do Município ou no Diário da República, 3.ª sé-
rie, de conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

 15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

15 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís
Manuel da Silva Azevedo. 10-1-103 830

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de duas
vagas na carreira de auxiliar administrativo, categoria de
auxiliar administrativo, do grupo de pessoal auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho proferido em 8 de Novembro de 2000, se encontra aberto o
concurso em epígrafe, de harmonia com os pontos seguintes:

1 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11
de Julho, com as necessárias adaptações, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11
de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � Local de trabalho � concelho de Alcanena, Divisão de
Acção Sócio-Cultural e Desportiva.
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3 � Remuneração � a correspondente ao escalão 1, índi-
ce 118, fixada actualmente em 68 900$, acrescida das regalias so-
ciais genericamente vigentes para a função pública.

4 � Conteúdo funcional � o expresso no Despacho n.º 4/89,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80,
de 6 de Abril.

5 � Prazo de validade do concurso � válido para as vagas
postas a concurso e caduca com o seu preenchimento.

6 � Prazo para apresentação de candidaturas � 10 dias úteis
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

7 � Requisitos gerais de admissão � os mencionados no n.º 2
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, preen-
chidos até ao termo do prazo fixado para apresentação de candi-
daturas. É exigida a escolaridade obrigatória.

8 � Forma de apresentação de candidatura � mediante reque-
rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Alcane-
na, Rua do Tenente-Coronel Salgueiro Maia, 2380 Alcanena, en-
viado pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo
do prazo fixado, ou entregue pessoalmente na Divisão Adminis-
trativa e Financeira, Serviço de Pessoal, desta Câmara.

9 � Elementos que devem constar no requerimento � nome
completo, profissão, estado civil, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade, bem como
o serviço que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência
(indicar rua, número de polícia, andar, código postal e localida-
de), telefone e concurso a que se candidata, com identificação do
mesmo e referência ao presente aviso, com identificação do Diá-
rio da República onde o mesmo foi publicado.

10 � Documentação que deve acompanhar o requerimento, sob
pena de exclusão do concurso:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia auten-
ticada do mesmo;

b) Fotocópia do bilhete de identidade.

10.1 � Nesta fase será dispensada a apresentação dos do-
cumentos comprovativos dos requisitos previstos nas alíneas a),
b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, desde que o candidato declare, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontra relativamente a esses requisitos.

11 � Métodos de selecção:

a) Prova teórica escrita de conhecimentos gerais, com carác-
ter eliminatório, considerando-se excluídos os candidatos
que na mesma obtenham classificação inferior a 9,5 va-
lores;

b) Entrevista profissional de selecção, a qual visa avaliar,
numa relação interpessoal e de firma objectiva e sistemá-
tica, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos
para o desempenho do cargo (artigo 23.º do Decreto-Lei
n.º 204/98).

11.1 � A prova de conhecimentos, que terá a duração de uma
hora, será graduada de 0 a 20 valores e versará a matéria cons-
tante da seguinte legislação:

Organização política e organização e gestão das autarquias;
Constituição da República Portuguesa:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto.

Regime jurídico do pessoal:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela

Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

11.2 � Os candidatos admitidos ao concurso serão notificados
para aplicação dos métodos de selecção através da forma que se
mostrar mais adequada das previstas no n.º 2 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por remissão do n.º 2 do
artigo 35.º do mesmo diploma legal, tendo em atenção, de igual
modo, o n.º 1 do artigo 35.º

11.3 � A entrevista profissional de selecção será também clas-
sificada na escala de 0 a 20.

11.4 � A classificação final resultará da média aritmética sim-
ples das classificações atribuídas nas duas provas.

11.5 � Os critérios de apreciação das provas de selecção, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constam de acta de reunião do júri do con-
curso, a qual será facultada sempre que solicitada no Serviço de
Pessoal desta Câmara Municipal pelos legítimos interessados e
para efeito de consulta, nos termos do disposto na alínea g) do
n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Publicação das listas � as listas de candidatos admiti-
dos e excluídos e a lista de classificação final serão tornadas
públicas nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo afixadas, quando for o caso, no
edifício dos Paços do Município.

13 � Constituição do júri:

Presidente � eu próprio, Luís Manuel da Silva Azevedo.
Vogais efectivos:

Maria da Conceição Rodrigues Rita da Cunha, vereadora
a tempo inteiro e vice-presidente, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dário Manuel Rodrigues Ribeiro, chefe da Divisão de
Acção Sócio-Cultural e Desportiva.

Vogais suplentes:

Rui Fernando Anastácio Henriques, vereador a tempo in-
teiro, e Isabel Cristina Ferreira Carvalho, técnica de
serviço social.

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 en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação � despacho conjunto do
Ministro Adjunto, do Ministro da Reforma do Estado e da Ad-
ministração Pública e da Ministra para a Igualdade proferido em
1 de Março de 2000.

30 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís
Manuel da Silva Azevedo. 10-1-103 831

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de sete
lugares de auxiliar de acção educativa, aberto por avi-
so publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 59, de
10 de Março de 2000, rectificado por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 84, de 8 de Abril de
2000 � Anulação.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 3 de Outubro último, ratificado
pelo órgão executivo na sua reunião ordinária de 9 do mesmo
mês, foi determinada a anulação do concurso supramencionado,
pendente, visto o mesmo não poder subsistir, dado que o Decreto-
-Lei n.º 234-A/2000, de 25 de Setembro, produz efeitos a 30 de
Setembro de 2000.

30 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís
Manuel da Silva Azevedo. 10-1-103 828

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 134/2000-RH

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
signatário datado de 9 de Outubro do corrente ano e ao abrigo
da competência conferida pela alínea c) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram celebrados contratos ad-
ministrativos de provimento, com início a 1 de Outubro do cor-
rente ano e pelo prazo de um ano, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 234-A/2000, de 25 de Setembro, com
Ana Maria Robalo Freixo, Deolinda Maria Luís dos Reis Carlos
Morgado, Helena Marques Mendes Silva e Maria Adelaide das
Neves Paulo Ferreira para a categoria de auxiliares de acção edu-
cativa.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

29 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel da Cruz Lourenço. 10-1-103 833
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CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Por despacho de 4 de Dezembro de 2000, nomeio em enge-
nheiro técnico civil, na categoria de técnico especialista, Antó-
nio Rodrigues d�Oliveira, aprovado no concurso interno de aces-
so geral por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 139, de 17 de Junho de 2000, pelo que deverá tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente avi-
so no Diário da República.

4 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 06-1-030 153

Aviso

Por despacho de 4 de Dezembro de 2000, nomeio em enge-
nheiro mecânico, na categoria de técnico superior de 1.ª classe,
Carlos Alberto Gonçalves Barbosa, aprovado no concurso inter-
no de acesso geral por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 106, de 8 de Maio de 2000, pelo que deverá tomar
posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

4 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 06-1-030 154

Aviso

Por despacho de 4 de Dezembro de 2000, nomeio em arqui-
tecto paisagista, na categoria de técnico superior de 1.ª classe,
Agostinho José Carvalho Pizarro da Silveira Bravo, aprovado no
concurso interno de acesso limitado, por ordem de serviço afixada
no edifício dos Paços do Município a 16 de Junho de 2000, pelo
que 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. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 06-1-030 155

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso DRH n.º 172/2000

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador do Serviço Municipal de Recursos Humanos de 11 do
corrente mês, foi nomeado, na sequência do concurso externo de
ingresso para o preenchimento de uma vaga de maquinista tea-
tral, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 182, de 8 de Agosto de 2000, para o lugar referido,
Hélder Luís Fernandes.

O candidato nomeado deverá proceder à aceitação da nomea-
ção no prazo de 20 dias após a publicação do presente aviso.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

12 de Dezembro de 2000. � A Directora do Departamento de
Recursos Humanos e Modernização Administrativa (com delega-
ção de assinatura), Madalena Ferreira. 03-1-32 034

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBA

Aviso de nomeação

Concursos internos de acesso limitado para provimento
nos lugares de técnico superior de 1.ª classe e de te-
soureiro principal.

Para os devidos e legais efeitos torno público que, por meus
despachos datados de 7 de Dezembro de 2000, foram nomeados
para o quadro de pessoal desta Câmara Municipal, na sequência
dos concursos internos de acesso limitado, os seguintes funcio-
nários:

Hélder Manuel Caseiro, técnico superior de 1.ª classe � ar-
quitecto, escalão 1, índice 460.

Maria Júlia Lança Maltez Almeida Daroeira, tesoureiro prin-
cipal, escalão 1, índice 260.

Os processos dos candidatos estão isentos de visto do Tribu-
nal de Contas, devendo os mesmos aceitar o lugar no prazo de

20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

11 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fran-
cisco António Orelha. 10-1-103 835

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 385/2000

Torna-se público que, em cumprimento do despacho proferido
pelo presidente da Câmara datado de 17 de Outubro de 2000, foi
requisitado para esta autarquia o técnico profissional de biblio-
teca e documentação Júlio José Coutinho Antunes, do quadro de
pessoal da Direcção-Geral de Transportes Terrestres, com efei-
tos a partir de 4 de Dezembro de 2000 (inclusive), nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, já com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

4 de Dezembro de 2000. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento
Bispo Pinho. 10-1-103 836

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão
de um operário/serralheiro civil

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu des-
pacho de 27 de Novembro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingres-
so para admissão de um operário/serralheiro civil do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-
-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � O concurso é válido apenas para a vaga indicada, esgo-
tando-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdos funcionais � os constantes da alínea f) do
n.º 17 do Despacho n.º 1/90, da Secretaria de Estado da Ad-
ministração Local e do Ordenamento do Território, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de
1989.

5 � O local de trabalho será na área do município de La-
goa e ao lugar a concurso cabe o vencimento correspondente
ao índice 132, escalão 1, da respectiva categoria, nos termos
da tabela de remunerações dos funcionários e agentes da Ad-
ministração Pública, anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

6 � Condições de admissão � só podem ser admitidos a con-
curso os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apre-
sentação das candidaturas satisfaçam os seguintes requisitos:

6.1 � Requisitos gerais de admissão:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos 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,

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 robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício e ter cumprido as leis de vacinação obriga-
tória.

6.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigató-
ria e comprovada formação ou experiência profissional adequa-
da ao exercício da respectiva profissão, de duração não inferior
a dois anos.

7 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Lagoa (Algarve), o qual, bem como a do-
cumentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pesso-
almente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, com
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aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, no qual
deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, na-
cionalidade, naturalidade, data de nascimento, número,
data e validade do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número de contribuinte e residên-
cia completa);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que concorre, bem como o nú-

mero, data e série do Diário da República em que o pre-
sente aviso foi publicado.

8 � Será ainda dispensada a apresentação de documentos com-
provativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f)
do n.º 6 do presente aviso, desde que os candidatos declarem no
requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos.

8.1 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer outros
elementos que considerem relevantes para apreciação do seu mé-
rito, desde que devidamente comprovados.

9 � Métodos de selecção a utilizar:
9.1 � Prova de conhecimentos práticos, com a duração de três

horas, que constará na execução de cancela em ferro com eixos
e trinco (marcação dimensional, corte, soldadura e acabamento);
enchimento de soldadura em balde frontal.

9.2 � Classificação final � para a elaboração da lista de clas-
sificação final será adoptada a escala de 0 a 20 valores.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação das provas prá-
ticas, bem como o sistema de classificação final, constarão das
actas do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos que
o solicitarem.

10.1 � A relação dos candidatos admitidos ao concurso, bem
como a lista de classificação final dos concorrentes, serão afixa-
das, para consulta, no edifício dos Paços do Município, Secção
de Recursos Humanos, ou enviadas para publicação no Diário da
República, 3.ª série, de acordo com as situações previstas nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

12 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � Dr. José Inácio Marques Eduardo.
Vogais efectivos:

Arquitecto João José Carvalho Durão, que substituirá o
júri nas suas faltas e impedimentos, e Paulo Jorge
Paulino Paias.

Vogais suplentes:

Arquitecto José Fernando Rodrigues Vieira e engenheiro
Carlos Alberto Marques Silva.

28 de Novembro de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara,
José Inácio Marques Eduardo. 10-1-103 837

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 388/2000

Concurso interno de acesso geral para cinco lugares
de operário principal (jardineiro)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 4 de Dezembro de 2000, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do dia imediato ao da publicação
deste aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
geral para cinco lugares de operário principal (jardineiro).

1 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes
dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de De-
zembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 407/91, de 17 de Outubro, e
409/91, de 17 de Outubro.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento das va-
gas mencionadas, esgotando-se com o seu provimento.

3 � Poderão candidatar-se ao concurso os indivíduos que re-
únam, até ao término do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, os seguintes requisitos:

3.1 � Requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos 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,

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 vacina-
ção obrigatória.

3.2 � Requisitos especiais � os previstos no n.º 2 do ar-
tigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e se-
rem funcionários das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

4 � Local de trabalho � toda a área do município de Lagos.
5 � O vencimento é o correspondente ao índice 196 �

114 500$.
6 � O conteúdo funcional é o que consta no Despacho n.º 38/

88, da Secretaria de Estado da Administração Local e do Orde-
namento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

7 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Membros efectivos:

Vice-presidente, arquitecta Maria João de Lacerda Cae-
tano, que presidirá, engenheiro técnico agrário espe-
cialista João Jaime Correia Lucas, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e director
do Departamento de Administração Geral, Dr. Joa-
quim José Bento Rocha.

Membros suplentes:

Vereador Casimiro José Bico Martins Branco e técnica
superior de 1.ª classe Maria da Conceição Marreiros
Dias de Marreiros Dias.

8 � Método de selecção � prestação de provas práticas de co-
nhecimentos, de acordo com o programa em anexo.

8.1 � Nesta prova serão ponderadas a técnica e a rapidez de
execução, bem como a perfeição final do trabalho, convertendo-
-se a opinião formada pelo júri para a escala classificativa adop-
tada, de acordo com a seguinte tabela:

Não favorável � menos de 10 valores,
Favorável com reservas � 10 valores;
Favorável � 11 a 12 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores.

A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na apli-
cação dos métodos de selecção, bem como o sistema de classifi-
cação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento, em folha normalizada tamanho A4, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Lagos, podendo ser entregues pes-
soalmente na Secção de Recrutamento, Selecção e Remunerações,
dentro das horas normais de expediente, ou remetidas pelo correio,
com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Lagos, Edi-
fício da Trindade, Estrada da Ponta da Piedade, 8601-851 Lagos,
expedidas até ao termo do prazo fixado, do qual devem constar os
seguintes elementos:

a) Identidade completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, nacionalidade, número, data de emissão e va-
lidade do bilhete de identidade, bem como a entidade que
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o emitiu), número fiscal de contribuinte, situação militar,
quando for caso disso, residência, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do

Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso;

d) Identificação do serviço em que se encontra integrado, ca-
tegoria de que é titular e natureza do vínculo;

e) Tempo de serviço na actual categoria e classificação de
serviço.

11 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoria-
mente acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte;
c) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se

especifiquem as situações a que se referem as alíneas d)
e e) do número anterior.

12 � É dispensada nesta fase a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b),
d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, devendo os candidatos declarar nos respectivos requerimen-
tos, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos mencionados nas referidas alíneas.

13 � O disposto no número antecedente não impede que o júri
exija aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situa-
ção, a apresentação de documentos comprovativos das suas de-
clarações.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos re-
querimentos serão punidas nos termos da lei.

15 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e as de
classificação final serão afixadas, para consulta, no átrio das ins-
talações provisórias da Câmara Municipal de Lagos, Edifício da
Trindade, Estrada da Ponta da Piedade, ou publicadas no Diário
da República, 3.ª série, de conformidade com o disposto no De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

ANEXO

Programa das provas práticas:

Execução de canteiros de plantas herbáceas, de plantas pe-
renes e instalações de relvados;

Podas de árvores, arbusto e sebes;
Aplicação de herbicidas;
Operação de cuidados de manuseamento de máquinas e equi-

pamentos utilizados nos espaços verdes;
Operação de sistemas de rega.

Duração � seis horas.

7 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Va-
lentim Rosado. 10-1-103 838

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

Despacho de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal da Lousã datado de 7 de Dezem-
bro de 2000, foi nomeado Luís Manuel Cardoso Marques para
ocupar um lugar vago de técnico profissional de 2.ª classe, na
sequência do concurso em epígrafe, aberto por aviso publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 126, de 31 de Maio
de 2000.

Mais se torna público que o candidato deverá proceder à
aceitação do referido lugar no prazo máximo de 20 dias con-
tados a partir da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

11 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fer-
nando dos Santos Carvalho. 5-1-31 438

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

Aviso

Reclassificação profissional

Em cumprimento do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, conjugado com os artigos 2.º, 3.º
e 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se pú-
blico que, por meu despacho de 20 de Novembro de 2000, de-
terminei a reclassificação profissional dos funcionários a seguir
indicados, por aplicação dos critérios de transição previstos no
n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, conjugado com o
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 18 de Outubro:

Ana Maria Fragoso, assistente administrativo especialista, es-
calão 1, índice 260 � para tesoureiro principal, escalão 1,
índice 260.

António dos Santos Gomes, operário semiqualificado (can-
toneiro), escalão 3, índice 147 � para tractorista, escalão
3, índice 152.

Gilberto Amadeu Pires, condutor de máquinas pesadas e ve-
ículos especiais, escalão 5, índice 201 � para motorista de
pesados, escalão 6, índice 210.

João Batista Pires, operário semiqualificado (cantoneiro), es-
calão 8, índice 220 � para operário qualificado (canaliza-
dor), escalão 8, índice 225.

José António Vieira da Silva, operário semiqualificado (ca-
bouqueiro), escalão 4, índice 157 � para operário quali-
ficado (pedreiro), escalão 4, índice 162.

José Augusto Rodrigues Martins, operário semiqualificado
(cabouqueiro), escalão 1, índice 127 � para operário qua-
lificado (trolha), escalão 1, índice 132.

José Manuel Costa Barata, operário qualificado principal
(carpinteiro), escalão 2, índice 206 � para auxiliar de
serviços gerais, escalão 8, índice 206.

Luísa Maria Moreira da Costa Miranda, operador de repro-
grafia, escalão 1, índice 123 � para assistente administra-
tivo, escalão 1, índice 191.

Manuel Albino Martins Pires, operário semiqualificado (ca-
bouqueiro), escalão 1, índice 127 � para auxiliar de ser-
viços gerais, escalão 2, índice 127.

Manuel Joaquim Tavares Pires, auxiliar administrativo, es-
calão 7, índice 191 � para operador de reprografia, esca-
lão 7, índice 191.

Manuel Joaquim Teixeira, operário qualificado principal
(electricista), escalão 5, índice 245 � para operador de
estação de tratamento, escalão 5, índice 245.

Manuel Justino Pires, operador de reprografia, escalão 8, ín-
dice 206 � para auxiliar administrativo, escalão 8, índice
206.

Os nomeados têm o prazo de 20 dias a partir da data de pu-
blicação do presente aviso no Diário da República para aceitar a
nomeação.

Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

28 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel
Luís Gomes Vaz. 06-1-030 156

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 6
de Dezembro de 2000, o júri do concurso externo de ingresso para
admissão de um estagiário com vista ao provimento de um lugar
de técnico superior de 2.ª classe (jurista), aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 118, de 21 de Maio de
1999, foi alterado por motivo de aposentação de um vogal efec-
tivo.

Assim, a composição do júri passará a ser a seguinte:

Presidente � vice-presidente da Câmara, Gil Ricardo Sardi-
nha Rodrigues.

Vogais efectivos:

Licenciado António Franco Redondo, que substituirá o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e
chefe da Divisão Financeira, Ana Isabel de Sousa
Martins.
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Vogais suplentes:

Vereador Joaquim Filipe Abreu dos Santos e vereador
Luís Manuel Rodrigues Realista dos Santos.

6 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Ma-
ria Ministro dos Santos. 10-1-103 839

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 19 de Setembro de 2000, ao abrigo do disposto no ar-
tigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável
à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro, foi autorizada a transferência de Maria de Fátima de
Oliveira Montoito, técnico profissional de construção civil de 2.ª
classe, do quadro da Câmara Municipal de Sintra para esta Câ-
mara Municipal, a partir de 11 de Dezembro de 2000.

30 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Maria Ministro dos Santos. 10-1-103 840

Edital n.º 196/2000

Engenheiro José Maria Ministro dos Santos, presidente da Câmara
Municipal de Mafra:

Faz público, para cumprimento do artigo 91.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, que foram aprovadas, em reunião cama-
rária de 7 de Dezembro do corrente ano, as tarifas de venda de
água e serviços prestados para o ano de 2001.

Assim, a constar:
1 � Tarifas de venda de água:
1.1 � 0 m3 a 10 m3 � 117$/m3.
1.2 � Mais de 10 m3 � 265$/m3.
1.3 � Consumidores comerciais e industriais � 274$/m3.
1.4 � Instituições e agremiações de beneficência, culturais,

desportivas e de interesse público � 116$/m3.
1.5 � Estado e outras pessoas de direito público � 296$/m3.
1.6 � Câmara Municipal de Mafra, juntas de freguesia, con-

sumos públicos na Assenta e estabelecimentos de ensino C + S
do concelho de Mafra � 128$/m3.

2 � Tarifas para utilização:
2.1 � Consumidores domésticos:
2.1.1 � Para contadores de vazão horária de 3 m3 � 647$/mês.
Para contadores de vazão horária de 5 m3 � 1464$/mês.
Para contadores de vazão horária de 7 m3 � 2257$/mês.
2.1.2 � Para contadores de calibre superior a 25 mm será de-

terminada a partir da fórmula K (1.5D + 0.3 D2), sendo K = 10.90
e D o calibre de contador expresso em milímetros, arredondado
para a dezena de escudos imediatamente superior.

2.2 � Consumidores comerciais, industriais, Estado, Câmara
Municipal de Mafra e juntas de freguesia:

2.2.1 � Para contadores com calibre até 25 mm � 2257$/mês.
2.2.2 � Para contadores com calibre superior a 25 mm será se-

guido o critério indicado no n.º 2.1.2.
2.3 � Às instituições e agremiações privadas de beneficência,

culturais, desportivas e de interesse público aplica-se a tabela dos
consumidores domésticos.

Nota. � Aos consumidores de reconhecida dificuldade econó-
mica, por decisão caso a caso, será aplicada a tarifa de utiliza-
ção especial de 100$/mês.

3 � Tarifas de prestação de serviços:

Ligação e instalação do contador � 2070$;
Mudança de nome � 980$;
Aferição do contador � 2070$;
Reaferição do contador � 4760$;
Apresentação de 2.º aviso � 2070$;
Restabelecimento � 2070$;
Elaboração de orçamento � 2070$;
Revisão do orçamento � 980$;
Leitura especial � 1400$;
Pequenos serviços (deslocação) � 1400$;
Atrasos de pagamento � 510$.

4 � Ramais de água:

Ramal de ¾:

De 0 m a 6 m � 51 020$;
De 6 m a 9 m � 57 860$;
De 9 m a 12 m � 65 330$.

Ramal de 1´´:

De 0 m a 6 m � 55 990$;
De 6 m a 9 m � 63 460$;
De 9 m a 12 m � 70 300$.

Ramal de 1½´´:

De 0 m a 6 m � 72 170$;
De 6 m a 9 m � 79 640$;
De 9 m a 12 m � 86 480$.

Derivação de ramal a ¾:

De ramal a executar � 8090$;
De ramal existente � 15 550$.

Fiscalização de ramais � 15 550$.

As tarifas constantes do presente edital entram em vigor a partir
de 1 de Janeiro de 2001.

Para constar, passo o presente edital, que contém três folhas,
e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos
do costume.

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Maria Ministro dos Santos. 10-1-103 841

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso RRH n.º 73/2000

Nomeação em regime de substituição

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força e com as adaptações constantes do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que, por des-
pacho do presidente da Câmara, Álvaro Neto Órfão, datado de 24
de Setembro de 2000, foi prorrogada por mais seis meses a no-
meação, em regime de substituição, do engenheiro civil de 2.ª
classe, do quadro de pessoal da Câmara Municipal da Marinha
Grande, Joaquim Manuel Rodrigues Costa no lugar de director do
Departamento Técnico, do grupo de pessoal dirigente, com efei-
tos a partir do dia 24 de Setembro de 2000, ao abrigo do dispos-
to no 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.

9 de Outubro de 2000. � O Vereador, com competência dele-
gada por despacho de 19 de Outubro de 1999, João Paulo Fèteira
Pedrosa. 10-1-103 844

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) (área
de economia, gestão de empresas ou contabilidade).

1 � Faz-se público, em conformidade com o que dispõe o De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que, por despa-
cho do presidente da Câmara de 13 de Novembro de 2000, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contado a partir da
data da publicação deste aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico su-
perior de 2.ª classe (estagiário) (área de economia, gestão de em-
presas ou contabilidade), do grupo de pessoal desta autarquia,
conforme provisão do quadro do pessoal desta autarquia.

2 � Requisitos gerais � são requisitos gerais os enunciados
nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.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.

3 � Requisitos especiais � são requisitos especiais possuir li-
cenciatura em Economia, Gestão de Empresas ou Contabilidade.

4 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração
é a correspondente ao índice 310 da tabela anexa ao Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, sendo as condições de trabalho e as
regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.
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5 � Conteúdo funcional � de acordo com o previsto no mapa
I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

6 � Local de trabalho � área do município de Mirandela.
7 � Validade do concurso � o prazo de validade do concurso

extingue-se com o preenchimento da vaga para que é aberto.
8 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelos

Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Ju-
nho, 248/85, de 15 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de
Outubro, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

9 � Apresentação de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal, podendo ser entregue pessoalmente ou reme-
tido pelo correio, por carta registada com aviso de recepção, ex-
pedida até ao termo do prazo fixado, devendo dele constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade, bem como o ser-
viço de identificação que o emitiu, residência, código
postal e telefone);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número
e data do Diário da República em que se encontra publi-
cado este aviso;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
como relevantes para apreciação do seu mérito, os quais
só serão tidos em conta se devidamente comprovados.

9.1 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompa-
nhados dos seguintes documentos, sob pena de exclusão.

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Curriculum vitae devidamente assinado e autenticado.

9.2 � Os candidatos ficam dispensados, nesta fase do proces-
so, da apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos gerais enunciados nas alíneas a), d), e) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que declarem, no
próprio requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um destes requisitos.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos,

complementada por entrevista profissional de selecção.
11.1 � A prova escrita de conhecimentos é eliminatória e obe-

dece ao seguinte programa:

Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamen-
to dos Órgãos do Município e das Freguesias � Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro;

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99,
de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio;

Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) e Plano Ofi-
cial de Contas das Autarquias Locais (POCAL) � Decre-
to-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 54-
-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de
14 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de De-
zembro;

Plano de actividades e orçamento, relatório e conta de ge-
rência das autarquias locais � Decreto-Lei n.º 341/83, de
21 de Julho;

Empreitada de obras públicas � Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setem-
bro, e pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho;

Regime de Realização de Despesas Públicas com Empreita-
das e Obras Públicas e Aquisição de Serviços e Bens �
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho;

Código das Expropriações � Decreto-Lei n.º 168/99, de 18
de Setembro;

Lei das Finanças Locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto,
rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 13/98, pu-
blicada no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 195, de 25
de Agosto, e alterada pela Lei n.º 3-B/2000, publicada no

Diário da República (2.º suplemento), 1.ª série-A, n.º 80,
de 4 de Abril;

Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas � Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada pela Lei n.º 87-B/98,
de 31 de Dezembro.

11.2 � Na entrevista profissional de selecção, que visa avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o desempe-
nho do cargo, serão considerados e ponderados os factores a se-
guir referidos, sendo atribuídos 4 valores a cada um:

Presença ou forma de estar;
Capacidade de relacionamento;
Sentido de responsabilidade;
Motivação e interesse pela valorização profissional;
Experiência profissional e espírito de iniciativa.

11.3 � O ordenamento final dos candidatos pela aplicação dos
métodos de selecção será expresso de 0 a 20 valores, efectuando-
-se de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PEC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.4 � Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham
classificação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por
arredondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores, e os
que não comparecerem a uma das provas de selecção previstas
neste número.

12 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probató-
rio, terá a duração de um ano e seguirá o regime previsto no
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, conjugado
com o Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de 0 a
20 valores, resultando a mesma da avaliação do respectivo rela-
tório e da classificação de serviço obtida durante o período de
estágio e, sempre que possível, dos resultados da formação pro-
fissional, e competirá ao júri deste concurso.

13 � As listas de candidatos e de classificação final serão pu-
blicitadas nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Constituição do júri:

Presidente � Luís Mário Vieira Maia, director de departamento.
Vogais efectivos:

Maria Adelaide Fernandes, chefe de divisão.
Maria Madalena Sousa Ferreiro, técnico superior.

Vogais suplentes:

Emanuel Sanfins Borges, chefe de divisão.
João Luís Teixeira Fernandes, director de departamento.

14.1 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

4 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José Ma-
ria Lopes Silvano. 10-1-103 845

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 30 de Novembro findo, foi concedida, ao abrigo
do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, licen-
ça sem vencimento à assistente administrativa desta Câmara
Municipal Augusta Maria Lopes da Silva Fernandes.

A referida licença terá início no dia 19 de Fevereiro de 2001
e terá a duração de um ano.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João José
de Almeida. 10-1-103 868
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Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu des-
pacho n.º 372, de 10 de Novembro de 2000, e no uso das com-
petências que me foram cometidas ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso externo de in-
gresso para provimento de seis lugares de jardineiro, do grupo de
pessoal operário qualificado, vago no quadro de pessoal desta
autarquia, publicado no Diário da República, 2.ª série, apêndice
n.º 22, n.º 38, de 15 de Fevereiro de 2000.

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido para o
preenchimento das vagas indicadas e para as que vierem a ser ne-
cessárias preencher no prazo de seis meses a contar da data da
publicação da lista de classificação final.

3 � Conteúdo funcional � o constante da alínea d) do Des-
pacho n.º 30/88, do Secretário de Estado da Administração Lo-
cal e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � Local de trabalho � área do município da Moita.
5 � Funções a desempenhar na área do Departamento de Am-

biente e Serviços Urbanos.
6 � Remuneração � vencimento correspondente ao escalão 1,

índice 132 (77 100$) do NSR. As regalias sociais são as generi-
camente vigentes para a administração local.

7 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelos De-
cretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 247/87,
de 17 de Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as adap-
tações constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

8 � Constituição do júri:

Presidente � vereador do DASU, Rui Manuel Marques Gar-
cia.

Vogais efectivos:

Director do DASU, André Valente Martins (substituto
do presidente), e engenheiro técnico agrário de 1.ª
classe Pedro Miguel Guerreiro Teixeira Viana.

Vogais suplentes:

Chefe da DGRH, Rosária Maria Soares Murça, e chefe
da DSA, Eduarda Maria Alves Gomes.

9 � Requisitos gerais � podem candidatar-se ao concurso os
indivíduos, vinculados ou não à função pública, que satisfaçam
cumulativamente os seguintes requisitos gerais, fixados no ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

exigidas para o desempenho do lugar;
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 vacina-
ção obrigatória.

10 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade mínima
obrigatória, sendo para os nascidos após 1 de Janeiro de 1967 o
6.º ano de escolaridade e para os nascidos após 1 de Janeiro de
1981 o 9.º ano de escolaridade. Os candidatos devem ainda pos-
suir formação ou experiência profissional adequada ao exercício
da respectiva profissão, de duração não inferior a dois anos. A
formação ou experiência profissional pode ser obtida nas situa-
ções de aprendiz ou ajudante.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deve-
rão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presiden-
te da Câmara Municipal da Moita, sita na Praça da República,
2860 Moita, o qual, bem como a documentação que o deve acom-
panhar, deverá ser entregue pessoalmente na Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do pre-
sente aviso, no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, nú-

mero, data e serviço emissor do bilhete de identidade, nú-
mero de contribuinte fiscal, situação militar, profissão, re-
sidência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

12 � Os requerimentos de admissão ao concurso estão sujei-
tos a uma taxa de registo de entrada, no valor de 400$, nos ter-
mos do RTTL desta Câmara Municipal, e deverão ser acompa-
nhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:
documento comprovativo das habilitações literárias e da experi-
ência profissional.

13 � É dispensada a apresentação dos outros documentos com-
provativos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso des-
de que o candidato declare no respectivo requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação preci-
sa em que se encontra relativamente às alíneas a), b), d), e) e f)
dos requisitos mencionados no n.º 9 deste aviso.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apre-
sentação da documentação comprovativa das suas declarações.

15 � As falsas declarações serão punidas por lei.
16 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, serão os seguintes:

a) Prova prática de conhecimentos específicos;
b) Entrevista profissional de selecção;
c) Exame médico de selecção.

16.1 � A prova prática de conhecimentos específicos será clas-
sificada de 0 a 20 valores, terá a duração de vinte minutos e con-
sistirá na sacha e monda de um canteiro.

16.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista
profissional de selecção, que terá a duração aproximada de dez
minutos, constam da acta da reunião do júri do concurso realiza-
da em 22 de Novembro de 2000, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

16.3 � O exame médico de selecção terá carácter eliminatório
e visará avaliar as condições físicas e psíquicas dos candidatos,
tendo em vista determinar a sua aptidão para o exercício da fun-
ção.

17 � A classificação final será efectuada numa escala de 0 a
20 valores e de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (3 × PP) + (2 × EPS)

5

em que:

CF = classificação final;
PP = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

18 � Em caso de igualdade de classificação serão observados
os critérios de desempate referidos no n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

19 � Se ainda subsistir empate após a aplicação dos critérios
acima referidos, preferem os candidatos que obtiverem, por esta
ordem, melhor classificação na prova de conhecimentos.

20 � A relação de candidatos e a lista de classificação final
do concurso serão afixadas nos Paços do Município ou publica-
das no Diário da República, conforme as situações previstas no
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

21 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

6 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João José
de Almeida. 10-1-103 873

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento
do despacho do presidente desta autarquia datado de 4 de Dezem-
bro de 2000, foram celebrados, nos termos do disposto nos n.os 1



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 8 � 10 de Janeiro de 2001544

e 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e
da alínea c) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, contratos de tarefa com Telma Luísa Vila Alves e
Maria Judite Oliveira Gomes.

Os contratos tiveram início em 6 de Dezembro de 2000.
(Isentos de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Dezembro de 2000. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos, Rosária Maria Soares Murça. 10-1-103 870

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento
do despacho do presidente da Câmara datado de 9 de Novembro
de 2000, foi nomeado para o lugar de cantoneiro de arruamen-
tos, vago neste quadro de pessoal, Vítor Manuel Simões, candi-
dato classificado em 2.º lugar no concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de cantoneiro de arruamentos, aberto
por aviso inserido no Diário da República, 3.ª série, n.º 143, de
23 de Junho de 2000.

A nomeação em causa foi por urgente conveniência de servi-
ço e teve início em 5 de Dezembro de 2000.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos
emolumentos.)

7 de Dezembro de 2000. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos, Rosária Maria Soares Murça. 10-1-103 871

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 28 de Novembro de 2000, foram
nomeados para os lugares de técnico profissional de 2.ª classe �
ambiente, vagos neste quadro de pessoal, Mário António Louro
do Rosário e Mara Rute Loureiro Lopes, candidatos classificados
em 1.º e 2.º lugares no concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe � ambi-
ente, aberto por aviso inserido no Diário da República, 3.ª série,
n.º 175, de 31 de Julho de 2000.

As nomeações em causa foram por urgente conveniência de ser-
viço e tiveram início no dia 4 de Dezembro de 2000.

(Isentos de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos
emolumentos.)

11 de Dezembro de 2000. � Por delegação de competências
do Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Re-
cursos Humanos, Rosária Maria Soares Murça. 10-1-103 867

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 30 de Novembro
de 2000, foi aceite o pedido de rescisão de contrato de avença
efectuado pela animadora Celeste Manuela Tavares Dias.

A referida rescisão produziu efeitos a partir de 22 de Novem-
bro de 2000.

11 de Dezembro de 2000. � Por delegação de competências
do Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Re-
cursos Humanos, Rosária Maria Soares Murça. 10-1-103 872

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 9 de Novembro de 2000, foi no-
meado para o lugar de cantoneiro de arruamentos, vago neste qua-
dro de pessoal, Bruno Manuel da Silva Castro, candidato classi-
ficado em 4.º lugar no concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de cantoneiro de arruamentos, aberto por
aviso inserido no Diário da República, 3.ª série, n.º 143, de 23 de
Junho de 2000.

A nomeação em causa foi por urgente conveniência de servi-
ço e teve início em 6 de Dezembro de 2000.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos
emolumentos.)

13 de Dezembro de 2000. � Por delegação de competências
do Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Re-
cursos Humanos, Rosária Maria Soares Murça. 10-1-103 866

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de uma vaga de técnico superior de 1.ª classe/jurista

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 17 de Novembro de 2000, foi nomeado em técnico supe-
rior de 1.ª classe/jurista o candidato Francisco José Tomás Ca-
tarro, na sequência do concurso acima referenciado, aberto por
aviso afixado no átrio de entrada dos Paços do Município no dia
14 de Setembro de 2000, o qual deverá tomar posse no prazo de
20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de
Contas. (Não são devidos emolumentos.)

17 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos
Pinto de Sá. 10-1-103 846

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de uma vaga de técnico superior de 1.ª classe/socio-
logia.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 28 de Novembro de 2000, foi nomeada em técnica supe-
rior de 1.ª classe/sociologia a candidata Elvira Maria Vidigal
Cabrela Barrelas, na sequência do concurso acima referenciado,
aberto por aviso afixado no átrio de entrada dos Paços do Muni-
cípio no dia 18 de Outubro de 2000, a qual deverá tomar posse
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República.

O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de
Contas. (Não são devidos emolumentos.)

28 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos
Pinto de Sá. 10-1-103 847

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso n.º 15/2000

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despa-
cho do presidente da Câmara de 8 de Novembro de 2000, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para admissão de três bombeiros recrutas,
com vista ao provimento de três lugares de bombeiro de 3.ª classe
da carreira de bombeiro municipal do quadro de pessoal da mes-
ma Câmara Municipal.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas
existentes e para as que vierem a verificar-se no prazo de um ano
contado a partir da publicação da lista de classificação final.

3 � O provimento como estagiário será feito em regime de
contrato administrativo de provimento, nos termos do n.º 4 do
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 293/92, de 30 de Dezembro, con-
jugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, ou em comissão de serviço extra-
ordinária, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do mesmo decreto-
-lei.

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

5 � Objectivos do estágio:

a) Proporcionar ao estagiário a formação básica indispensá-
vel ao exercício da função;

b) Servir para avaliar a capacidade de adaptação à função.
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6 � A avaliação e a classificação final serão feitas através de
avaliação curricular pelo júri do estágio, constituído pelos mem-
bros do júri do presente concurso, na qual serão ponderados os
seguintes factores:

a) O relatório do estágio, a apresentar pelo interessado no
prazo de 15 dias após o seu termo;

b) A classificação de serviço atribuída durante o período de
estágio;

c) Os resultados da frequência de cursos de formação pro-
fissional que eventualmente tenham tido lugar.

7 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se
as disposições dos Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de Junho, 204/
98, de 11 de Julho, 407/93, de 14 de Dezembro, e 293/92, de 30
de Dezembro, e Lei n.º 52/93, de 14 de Julho.

8 � Conteúdo funcional � o combate a incêndios; prestar so-
corro às populações em caso de incêndios, inundações, desaba-
mentos e abalroamentos, e em todos os acidentes, catástrofes ou
calamidades.

9 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração
base do lugar a prover é de 64 400$, correspondente a 80 % do
escalão 1, índice 100, decorrente da aplicação do n.º 3 do ar-
tigo 14.º do Decreto-Lei n.º 293/92, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 374/93, de 4 de Novembro, e Portaria n.º 679/
94, de 21 de Julho, e as condições de trabalho e regalias so-
ciais são as genericamente vigentes para os funcionários da
função pública.

10 � Local de trabalho � predominantemente exercido na área
do município de Olhão.

11 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se ao
presente concurso todos os indivíduos que estejam nas condições
previstas no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, e possuam a escolaridade obrigatória.

12 � Formalização da candidatura � a candidatura deve ser
formalizada mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Olhão, em impresso próprio, fornecido pela
Secção de Recursos Humanos, em papel branco, formato A4, ou
papel contínuo, nos termos do Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de
Abril, enviado pelo correio com aviso de recepção ou entregue
pessoalmente na Secção de Recursos Humanos da Câmara Mu-
nicipal de Olhão, Largo de Sebastião Martins Mestre, 8700 Olhão,
solicitando a admissão ao concurso, do qual deverão constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nas-
cimento, estado civil, residência, número e data do bilhe-
te de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
situação militar e número de telefone);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número
e data do Diário da República onde se encontra publica-
do este aviso;

c) Categoria e serviço a que pertence.

12.1 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados do seguinte documento, autêntico ou autenticado:
habilitações literárias e profissionais.

12.2 � É dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso desde
que o candidato declare no respectivo requerimento, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontra relativamente às alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

13 � Métodos de selecção:

a) Exame médico, com carácter eliminatório;
b) Prova escrita de conhecimentos gerais;
c) Provas práticas;
d) Entrevista profissional de selecção.

13.1 � Prova escrita de conhecimentos (PEC) � a prova de
conhecimentos consistirá na realização de um teste escrito com
duração máxima de uma hora, e visa avaliar conhecimentos ge-
rais em que, sendo apresentadas entre duas ou três respostas so-
bre determinada pergunta, os concorrentes terão que assinalar a
resposta correcta, para que seja pontuada.

Não são objecto de pontuação as respostas incorrectas ou
quando na mesma pergunta haja mais do que uma resposta
assinalada.

O resultado deste método de selecção será obtido pela soma do
total dos pontos e será expresso de 0 a 20 valores.

O programa da prova escrita será subordinado aos seguintes te-
mas:

Regime Jurídico da Função Pública:

a) Direitos e deveres � regime disciplinar;
b) Faltas e licenças.

Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 24/84, de 16 de Ja-
neiro, e 100/99, de 31 de Março, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto.

13.2 � Provas práticas � as provas práticas serão subordina-
das aos seguintes exercícios:

a) Salto do muro sem apoios;
b) Exercício de equilíbrio na trave;
c) Abdominais em 2 m;
d) Teste Cooper em 12 m.

13.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � a entrevis-
ta profissional de selecção avaliará, numa relação interpessoal e
de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais dos
candidatos, através dos seguintes factores:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Noção de responsabilidade para o lugar a que se candi-

data;
c) Preocupação pela valorização e actualização profissional;
d) Capacidade de submissão a ambientes hostis.

13.4 � A classificação final dos concorrentes pela aplicação
dos referidos métodos de selecção será expressa na escala de 0 a
20 valores.

14.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista
profissional de selecção, bem como o sistema de classificação fi-
nal, incluindo a respectiva fórmula classificativa, contam de acta
da reunião do júri, sendo a mesma facultada aos candidatos sem-
pre que solicitada.

14 � Publicitação � a publicação da lista de candidatos ad-
mitidos e excluídos e da lista de classificação final será feita nos
termos dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

15 � Constituição do júri:

Presidente � João Henrique Nogueira, comandante do Corpo
de Bombeiros Municipais.

Vogais efectivos:

João dos Reis Salgado Nogueira, bombeiro de 2.ª clas-
se, que substituirá o presidente do júri nas suas fal-
tas e impedimentos, e Francisco Manuel Paula Ben-
to, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Luís António Correia Gomes, bombeiro de 3.ª classe, e
Maria da Conceição da Graça Eusébio Feliciano,
chefe de repartição.

27 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fran-
cisco José Fernandes Leal. 10-1-103 848

Aviso

Por meu despacho de 28 de Novembro de 2000:

Luís António Correia Gomes � nomeado, após concurso, bom-
beiro municipal de 2.ª classe do quadro de pessoal desta autar-
quia.

A aceitação do lugar far-se-á no prazo de 20 dias contados a
partir da publicação do presente aviso no Diário da República.

5 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Francisco
José Fernandes Leal. 10-1-103 850
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Aviso

Por meu despacho de 6 de Dezembro de 2000:

José António Alves de Oliveira Correia e José Raúl Saraiva �
nomeados, após concurso, coordenadores da carreira de téc-
nico profissional de construção civil e da carreira de agente
técnico agrícola, respectivamente, do quadro de pessoal desta
autarquia.

A aceitação do lugar far-se-á no prazo de 20 dias contados a
partir da publicação do presente aviso no Diário da República.

12 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fran-
cisco José Fernandes Leal. 10-1-103 849

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

Aviso

Por despacho do presidente da Câmara de 10 de Abril de 2000
foi anulado o concurso interno geral para o provimento de um lu-
gar de chefe da Divisão Administrativa, Financeira e de Recur-
sos Humanos, por preterição do requisito essencial do sorteio do
júri constante no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 514/99.

16 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Raul Guerreiro Mendes dos Santos. 10-1-103 124

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 29 de Novembro de 2000, foram prorrogadas as
seguintes nomeações, em regime de substituição, até produzirem
efeitos úteis os concursos de provimento:

Dr. Carlos Manuel Bessa de Morais Alão, director do De-
partamento Administrativo Jurídico e Financeiro � com
efeitos a partir de 2 de Dezembro de 2000.

Engenheiro Fernando Jorge Vilaça da Silva Baptista, direc-
tor do Departamento de Obras Municipais, Infra-Estrutu-
ras e Ambiente � com efeitos a partir de 2 de Dezembro
de 2000.

Arquitecto Luciano Augusto Cabral Martins Lima, chefe da
Divisão de Obras Particulares � com efeitos a partir de
2 de Dezembro de 2000.

Engenheiro Fernando Manuel António, chefe da Divisão de
Águas e Saneamento � com efeitos a partir de 2 de De-
zembro de 2000.

Arquitecto José Paulo Teixeira Goulart de Bettencourt, che-
fe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística � com
efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2000.

30 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Armé-
nio da Assunção Pereira. 06-1-030 142

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

1 � Nos termos dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Ju-
lho, e 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despa-
cho do presidente da Câmara datado de 30 de Novembro de 2000,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
interno de acesso geral para provimento de um lugar de assistente
administrativo principal, sendo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 215, da função pública (actualmente de
125 600$).

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16
de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e Decretos-Leis n.os

204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18
de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Funções a exercer � o conteúdo do lugar a prover é o pre-
visto no 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 concurso é válido para a vaga posta a concurso e cessa
com o preenchimento da mesma.

5 � Local de trabalho � área do município de Paços de Fer-
reira.

6 � Serviço a que se destina a vaga � Departamento Admi-
nistrativo Jurídico e Financeiro.

7.1 � Avaliação curricular � serão avaliadas as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício do cargo através da pon-
deração dos seguintes factores e com a aplicação da fórmula:

AC =
 HL + FP + EP + CS

4

Cada factor será valorizado de 0 a 20 valores:

a) HL = habilitações literárias, sendo ponderado o grau aca-
démico ou a equiparação legalmente reconhecida;

b) FP = formação profissional, sendo ponderadas as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional, em especial
com as áreas funcionais dos lugares postos a concurso;

c) EP = entrevista profissional, em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para a
qual o concurso é aberto, bem como as outras capacita-
ções adequadas, com a avaliação da sua natureza e dura-
ção.

7.2 � Entrevista profissional de selecção � pretende-se atra-
vés desta avaliar, numa relação interpessoal e de forma objecti-
va e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candi-
datos, definindo os seguintes parâmetros:

a) Presença ou forma de estar;
b) Cultural geral e experiência profissional;
c) Motivação e interesse;
d) Sentido de responsabilidade.

Cada parâmetro será valorado da seguinte maneira:

Muito bom � 17 a 20 valores;
Bom � 14 a 16 valores;
Suficiente � 10 a 13 valores;
Insuficiente � 0 a 9 valores.

A entrevista profissional de selecção será valorada através da
seguinte fórmula:

Entrevista profissional de selecção = presença ou forma
de estar + cultural geral e experiência profissional + motivação

e interesse + sentido de responsabilidade : 4

Duração da entrevista � máximo de quinze minutos.
7.3 � Os critérios de classificação final serão de 0 a 20 valo-

res e resultam da média aritmética simples dos métodos de se-
lecção.

Os critérios de selecção de apreciação e ponderação da entre-
vista profissional de selecção, bem como o sistema de classifi-
cação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

8 � A este concurso poderão candidatar-se todos os indivíduos
que satisfaçam os requisitos exigidos pelo artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Requisitos especiais � os requisitos mencionados no n.º 1
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

10 � Formalização de candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Pa-
ços de Ferreira, com o código postal 4590-527, e entregue na
Secção de Expediente e Serviços Gerais, ou enviado pelo correio,
registado e com aviso de recepção, expedido até ao último dia do
prazo referido no presente aviso, com a exibição do bilhete de
identidade, do qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, na-
cionalidade, naturalidade, data de nascimento, número e
data do bilhete de identidade e arquivo de identificação
que o emitiu, número fiscal de contribuinte, situação mi-
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litar, residência e código postal, telefone) e ainda se pos-
sui os requisitos gerais de admissão a concurso;

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Caso o candidato deseje especificar no requerimento quais-

quer circunstâncias que considere susceptíveis de influir
na apreciação do seu mérito, deverá apresentar documen-
tos comprovativos, sob pena de essas circunstâncias não
serem consideradas;

d) Lugar a que se candidata, com referência expressa ao Diá-
rio da República onde consta a publicação do presente
aviso;

e) Identificação da categoria que o funcionário detém, ser-
viço a que pertence, natureza e tempo de serviço na car-
reira e na categoria;

f) Classificação de serviços nos últimos três anos.

10.2 � Outros documentos � o requerimento de admissão a
concurso deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo, devidamente autenticado;

b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e número
de contribuinte;

c) Fotocópias das fichas de notação dos últimos três anos,
autenticadas pelo dirigente máximo do organismo;

d) Curriculum vitae, devidamente comprovado e assinado
pelo candidato.

11 � Dispensa de documentos � os documentos comprovati-
vos dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser
inicialmente dispensados, devendo os candidatos declarar no res-
pectivo requerimento de admissão, em alíneas separadas e sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontra
relativamente a cada um daqueles requisitos, assinando.

12 � Os candidatos que pertençam ao quadro desta Câmara
Municipal são dispensados da apresentação dos documentos que
já existem nos respectivos processos individuais.

13 � Publicação das listas � as listas de candidatos admiti-
dos e excluídos e a lista de classificação final serão tornadas pú-
blicas nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo afixadas, quando for o caso, no
edifício dos Paços do Concelho.

14 � O júri do concurso será constituído pelos seguintes ele-
mentos:

Presidente � vereador Pedro Alexandre Oliveira Cardoso
Pinto, que será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pela técnica superior Dr.ª Maria Teresa Leão Cardoso
de Barros Oliveira.

Vogais efectivos:

Técnica superior Dr.ª Maria Teresa Leão Cardoso de
Barros Oliveira e chefe da Repartição de Taxas e Li-
cenças, Justina Estrela Sousa Lopes Barbosa Bessa
Alves.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Contencioso e Assessoria Jurídica,
Dr. António Daniel Pinto Cerqueira, e chefe da Divi-
são de Obras Particulares, arquitecto Luciano Augusto
Cabral Martins Lima.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

6 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Arménio
da Assunção Pereira. 06-1-030 143

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despa-
cho de 14 de Dezembro de 2000, nomeei definitivamente, nos

termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, para o lugar de assistente adminis-
trativo especialista, da carreira de assistente administrativo, do
quadro de pessoal desta Câmara Municipal, o candidato Francis-
co de Bessa Martins, aprovado no concurso interno de acesso
geral para provimento de um lugar de assistente administrativo
especialista, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 228, de 2 de Outubro de 2000.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

14 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Armé-
nio da Assunção Pereira. 06-1-030 138

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
de 12 de Dezembro de 2000 e nos termos e no uso da compe-
tência que me confere o disposto na alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeei, precedi-
do de concurso, Álvaro José dos Santos Conde, operário principal
(jardineiro).

(Não sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Jorge
Manuel Rosendo Gonçalves. 5-1-31 444

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico profissional de construção civil
coordenador.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publici-
tado pela Ordem de Serviço n.º 17/DAF/DRH, de 22 de Junho de
1999, se torna público que o presidente desta Câmara Municipal,
por despacho de 4 de Dezembro de 2000, nomeou o seguinte can-
didato:

João Carlos Azevedo Faria de Deus.

Mais se torna público que o nomeado deverá apresentar-se a
aceitar a nomeação no prazo de 20 dias contados da data da pu-
blicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de visto prévio, de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º e
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

5 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 10-1-103 852

Aviso

Concurso externo para recrutamento excepcional para
provimento de um lugar de técnico superior de econo-
mia de 1.ª classe.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 162, de 15 de Julho de
2000, se torna público que o presidente desta Câmara Municipal,
por despacho de 6 de Dezembro de 2000, nomeou a seguinte can-
didata:

Margarida de Carvalho Costa S. Esteves Rosado.

A nomeação foi feita por urgente conveniência de serviço, sen-
do a posse reportada a 7 de Dezembro de 2000.

(Isento de visto prévio, de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º e
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

12 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 10-1-103 853
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CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 28 de Novembro de
2000, foi extinto o concurso para provimento do cargo de chefe
da Divisão Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística, da
direcção do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente (re-
ferência 3/DGUA/DPGU/00), cujo aviso de abertura foi publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 106, de 8 de Maio de
2000, por inutilidade.

11 de Dezembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Técnica Superior de 1.ª classe, Ana Paula Moreira Bal-
daia Queirós. 06-1-030 144

Aviso

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 en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

1 � Faz-se público que, autorizado por despachos do presiden-
te da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim de 19 de Setembro
e 8 e 20 de Novembro de 2000, e em cumprimento do disposto
no artigo 28.º do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República, con-
curso para provimento dos seguintes lugares:

1.1 � 16/DGUA/SIG/00 � técnico profissional desenhador de
2.ª classe � uma vaga.

1.2 � 17/DOM/DSG/E/00 � operário qualificado serralheiro
civil � uma vaga.

1.3 � 18/DGUA/DASU/RSU/00 � condutor de máquinas pe-
sadas e veículos especiais � uma vaga.

1.4 � 19/DGUA/DASU/RSU/N/00 � cantoneiro de limpe-
za �nove vagas.

2 � Natureza dos concursos � externos de ingresso.
3 � Validade dos concursos � o concurso referido no n.º 1.3

é válido para provimento do lugar vago posto a concurso e para
os que vierem a verificar-se no prazo de um ano, e até ao limite
de um, a contar da data da publicação da lista de classificação
final. Os restantes concursos caducam com o preenchimento dos
lugares vagos postos a concurso.

4 � Local de trabalho � área do município da Póvoa de Var-
zim.

5 � Conteúdo funcional:
5.1 � Técnico profissional desenhador de 2.ª classe � o cons-

tante do Despacho n.º 7856/97, da Secretaria de Estado da Ad-
ministração Local e do Ordenamento do Território, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 20 de Setembro.

5.2 � Operário qualificado serralheiro civil � o constante do
Despacho n.º 1/90, da Secretaria de Estado da Administração Lo-
cal e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro.

5.3 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais �
o constante do Despacho n.º 38/88, da Secretaria de Estado da Ad-
ministração Local e do Ordenamento do Território, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5.4 � Cantoneiro de limpeza � o constante do Despacho n.º 4/
88, da Secretaria de Estado da Administração Local e do Orde-
namento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Requisitos de admissão � só podem ser admitidos a con-
curso os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apre-
sentação das candidaturas satisfaçam os seguintes requisitos:

6.1 � Requisitos gerais de admissão a concurso e provimento
em funções públicas:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos 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,

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 vacina-
ção obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais:
6.2.1 � Técnico profissional desenhador de 2.ª classe � cur-

so tecnológico, curso das escolas profissionais, curso das esco-
las especializadas de ensino artístico, curso que confira certificado
de qualificação profissional de nível III, definido pela Decisão
n.º 85/368/CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de 16
de Julho de 1985, ou curso equiparado.

6.2.2 � Operário qualificado serralheiro civil � escolaridade
obrigatória (para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 é
exigido o 6.º ano de escolaridade; para os nascidos a partir de 1
de Janeiro de 1981 é exigido o 9.º ano de escolaridade) e posse
de comprovada formação ou experiência profissional adequada ao
exercício da respectiva profissão, de duração não inferior a dois
anos.

6.2.3 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais �
escolaridade obrigatória (para os nascidos a partir de 1 de Janei-
ro de 1967 é exigido o 6.º ano de escolaridade; para os nascidos
a partir de 1 de Janeiro de 1981 é exigido o 9.º ano de escolari-
dade) e carta de condução adequada.

6.2.4 � Cantoneiro de limpeza � escolaridade obrigatória
(para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 é exigido o
6.º ano de escolaridade; para os nascidos a partir de 1 de Janeiro
de 1981 é exigido o 9.º ano de escolaridade).

7 � Fundamentação legal:
7.1 � Técnico profissional desenhador de 2.ª classe � ar-

tigo 6.º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

7.2 � Operário qualificado serralheiro civil � artigo 12.º, n.º 2,
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, por força do
artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

7.3 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais �
n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

7.4 � Cantoneiro de limpeza � n.º 2 do artigo 38.º do Decre-
to-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

8 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração
corresponde ao escalão a fixar de acordo com o n.º 2 do ar-
tigo 26.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, e anexos ao
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo as condi-
ções de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes
para os funcionários e agentes da administração local.

9 � Métodos de selecção:
9.1 � Técnico profissional desenhador de 2.ª classe � prova

prática de conhecimentos específicos escrita (com duração má-
xima de uma hora) e entrevista profissional de selecção. O orde-
namento final dos candidatos será expresso na escala de 0 a 20
valores, com arredondamento às centésimas, e resultará da apli-
cação da seguinte fórmula:

CF = (PPCEE + EPS)/2

9.2 � Operário qualificado serralheiro civil � prova prática de
conhecimentos (com duração máxima de três horas), prova teó-
rica de conhecimentos específicos oral (com duração máxima de
trinta minutos) e entrevista profissional de selecção. O ordena-
mento final dos candidatos será expresso na escala de 0 a 20
valores, com arredondamento às centésimas, e resultará da apli-
cação da seguinte fórmula:

CF = (PPCE + PTCEO + EPS)/3

9.3 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais �
prova teórica de conhecimentos específicos escrita (com duração
máxima de uma hora), prova prática de conhecimentos (com
duração máxima de um hora) e entrevista profissional de selec-
ção. O ordenamento final dos candidatos será expresso na escala
de 0 a 20 valores, com arredondamento às centésimas, e resulta-
rá da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (PTCEE + PPC + EPS)/3

9.4 � Cantoneiro de limpeza � prova teórica de conhecimen-
tos gerais oral (com duração máxima de uma hora) e entrevista
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profissional de selecção. O ordenamento final dos candidatos será
expressa na escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às
centésimas, e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (PTCGO + EPS)/2

sendo:

CF = classificação final;
PPCEE = prova prática de conhecimentos específicos escrita;
PTCEE = prova teórica de conhecimentos específicos escrita;
PPC = prova prática de conhecimentos;
PTCEO = prova teórica de conhecimentos específicos oral;
PTCGO = prova teórica de conhecimentos gerais oral;
EPS = entrevista profissional de selecção.

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

Critérios de apreciação da entrevista profissional de selecção �
capacidade para resolução de problemas, conhecimentos profis-
sionais, motivação e interesse pela função, capacidade de inicia-
tiva e grau de criatividade.

10 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos
níveis de avaliação dos métodos de selecção a utilizar nos pre-
sentes concursos, bem como o sistema de classificação final e fór-
mula classificativa, constam da acta n.º 1 da reunião do júri, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

11 � Programa:
11.1 � Programa da prova de conhecimentos:
11.1.1 � Técnico profissional desenhador de 2.ª classe � di-

gitalização de cartografia e desenvolvimento de projecto de uma
edificação a partir de um esboço.

11.1.2 � Operário qualificado serralheiro civil � métodos e ti-
pos de soldadura.

11.1.3 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais �
legislação sobre transportes rodoviários; medidas de segurança em
transportes rodoviários; noções gerais de mecânica automóvel; ca-
racterísticas dos equipamentos e sua classificação.

11.2 � Programa da prova prática de conhecimentos:
11.2.1 � Operário qualificado serralheiro civil � execução de

um caixilho.
11.2.2 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais �

condução de veículos destinados à recolha de lixos.
11.3 � Programa da prova teórica de conhecimentos gerais:
11.3.1 � Cantoneiro de limpeza � direitos e deveres da fun-

ção pública � noções; faltas e licenças � noções e espécies;
deontologia profissional; funções de um cantoneiro de limpeza.

12 � Bibliografia:
12.1 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais �

exame de condutor profissional auto; questionário sobre o Códi-
go da Estrada; manutenção de veículos destinados à recolha de
lixo.

12.2 � Cantoneiro de limpeza � Decretos-Leis n.os 24/84, de
16 de Janeiro, e 100/99, de 31 de Março, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril, Despacho n.º 4/88, da Secretaria de
Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril
de 1989.

13 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas devem
ser formalizadas mediante requerimento modelo SRS/99-40/1 (a
utilizar obrigatoriamente pelos candidatos), dirigido ao presiden-
te da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, a enviar pelo cor-
reio, com aviso de recepção e expedido até ao termo do prazo
fixado no n.º 1 deste aviso, sita à Praça do Almada, 4490 Póvoa
de Varzim, ou entregue na Secção de Gestão Documental. O
modelo tipo de requerimento poderá ser obtido na Secção de
Gestão de Recursos Humanos, na Rua de Paulo Barreto, edifício
1, entrada 1, 1.º

13.1 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena
de exclusão:

13.1.1 � Fotocópia do documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

13.1.2 � Fotocópia do bilhete de identidade.
13.1.3 � Fotocópia da carta de condução adequada, apenas

para o concurso referido no n.º 1.3.
13.1.4 � Declaração comprovativa de formação ou experiên-

cia profissional, apenas para o concurso referido no n.º 1.2.

13.3 � Os funcionários pertencentes ao quadro da Câmara Mu-
nicipal da Póvoa de Varzim ficam dispensados da apresentação
dos documentos comprovativos dos requisitos exigidos desde que
os mesmos constem do respectivo processo individual.

13.4 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as
quais só serão tidas em consideração se devidamente compro-
vadas.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos can-
didatos a apresentação de documentos comprovativos das suas de-
clarações.

15 � A apresentação ou entrega de documentos falsos impli-
ca a participação à entidade competente para procedimento dis-
ciplinar e penal, bem como exclusão ou não provimento.

16 � Publicitação � a relação dos candidatos admitidos e ex-
cluídos e a lista de classificação final serão publicitadas nos ter-
mos previstos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

17 � Composição do júri:
17.1 � Técnico profissional desenhador de 2.ª classe:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. José Macedo Vieira.
Vogais efectivos:

Vereador arquitecto Mário Jorge dos Santos Rodrigues
e director do Departamento de Gestão Urbanística e
Ambiente, engenheiro Manuel Amável Pereira da Ro-
cha.

Vogais suplentes:

Arquitecto José Aurélio Alves Garcia Fernandes e téc-
nica superior de 1.ª classe engenheira Conceição Ma-
ria Oliveira Pinto Melo.

17.2 � Operário qualificado serralheiro civil:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. José Macedo Vieira.
Vogais efectivos:

Vereadores engenheiro Aires Henriques do Couto Perei-
ra e director do Departamento de Obras Municipais,
engenheiro Jorge Domingos Mendes Lopes Leal.

Vogais suplentes:

Engenheiro técnico de 1.ª classe Adriano José Fernan-
des da Silva e chefe da Divisão de Saneamento Bási-
co, engenheiro Isac António Monteiro Reina.

17.3 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais e
cantoneiro de limpeza:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. José Macedo Vieira.
Vogais efectivos:

 Vereador engenheiro Aires Henriques do Couto Perei-
ra e director do Departamento de Gestão Urbanística
e Ambiente, engenheiro Manuel Amável Pereira da
Rocha.

Vogais suplentes:

Arquitecto José Aurélio Alves Garcia Fernandes e che-
fe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, en-
genheira Rute dos Santos Pereira.

O 1.º vogal efectivo é substituto do presidente nas suas faltas
e impedimentos.

12 de Dezembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Técnica Superior de 1.ª classe, Ana Paula Moreira Bal-
daia de Queirós. 06-1-030 145

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de técnico de relações públicas de 1.ª classe

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despa-
cho proferido pelo presidente da Câmara em 10 de Outubro de
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2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
técnico de relações públicas de 1.ª classe, do grupo de pessoal
técnico, do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, com a adaptação do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, e Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/
98, de 18 de Dezembro, republicado em anexo à Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � Paços do Município de Santa Maria
da Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente à categoria, de acordo
com o previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais
as vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � o inerente à categoria, de acordo
com o despacho da SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os enunciados na alínea b) do n.º 1 do ar-

tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho � possuir pelo menos três anos de
serviço, classificados de Bom.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entre-
gue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com avi-
so de recepção, sempre acompanhado da importância de 245$
para pagamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até
ao termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes ele-
mentos de identificação:

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

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mes-
mo mediante referência ao número e data do Diário da
República onde vem publicado o presente aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de

apreciação do mérito do candidato.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompa-
nhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Currículo, elaborado de acordo com o n.º 2 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devidamente
comprovado, datado e assinado;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade (válido) e do cartão de

contribuinte;
d) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de

serviço respeitantes aos últimos três anos;
e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelos ser-

viços, onde conste a antiguidade do candidato, bem como
a natureza do vínculo;

f) Declaração, devidamente autenticada, com especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidades inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

10 � Os candidatos pertencentes a esta Câmara ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do
número anterior desde que constem do processo individual.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 7.1 do presente aviso desde que
os candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas se-
paradas sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada uma das alíneas a), b), d),
e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

12 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entre-
vista profissional de selecção, ambos classificados de 0 a 20
valores.

Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os fac-
tores � habilitação académica de base, a formação profissional,
a experiência profissional e a classificação de serviço.

A entrevista profissional de selecção, com a duração até trinta
minutos, destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de for-
ma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, sendo considerados os seguintes factores de apre-
ciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal � 0 a 5 pon-
tos;

b) Sentido crítico e clareza de raciocínio � 0 a 5 pontos;
c) Motivação para o desempenho da função � 0 a 5 pontos;
d) Espírito de equipa e participação � 0 a 5 pontos.

13 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 va-
lores e será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC) + (EPS) : 2

em que:

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

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula clas-
sificativa, constam de actas de reuniões do júri do concurso, que
serão facultadas aos candidatos sempre que solicitado.

15 � Os candidatos admitidos serão convocados, de acordo
com o artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, para o dia, hora e
local da entrevista.

16 � Publicação da relação de candidatos e lista de classifi-
cação final � nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Carlos Ferreira Martins da Silva, vereador.
Vogais efectivos:

Delfim Manuel Oliveira Silva e Maria da Conceição de
Sousa Ribeiro Ferreira, ambos vereadores.

Vogais suplentes:

José Fernandes de Oliveira e José Manuel da Silva Oli-
veira, ambos vereadores.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas faltas e impe-
dimentos.

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 en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

17 de Novembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Ad-
ministração e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva.

5-1-31 440

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de nove lugares de operário qualificado � jardineiro
principal.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despa-
cho proferido pelo presidente da Câmara em 12 de Outubro de
2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para provimento de nove luga-
res de operário qualificado � jardineiro principal, do quadro de
pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11
de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro,
247/87, de 17 de Junho, 248/85, de 15 de Julho, 404-A/98, de 18
de Dezembro, republicado em anexo à Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
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3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Santa Maria da
Feira.

5 � Vencimento � o correspondente à categoria, de acordo
com o previsto no anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as
vigentes para os funcionários da administração local.

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

7 � São requisitos de admissão ao concurso:

a) Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � encontrar-se nas condições exigidas no n.º 2
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho: possuir pelo
menos seis anos de serviço e classificação de serviço não
inferior a Bom.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entre-
gue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com avi-
so de recepção, sempre acompanhado da importância de 245$
para pagamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até
ao termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes ele-
mentos de identificação:

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

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mes-
mo mediante referência ao número e data do Diário da
República onde vem publicado o presente aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de

apreciação do mérito do candidato.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompa-
nhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou fo-
tocópia autenticada ou conferida;

b) Fotocópia do bilhete de identidade (válido) e do cartão de
contribuinte;

c) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de
serviço respeitantes aos últimos seis anos;

d) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelos ser-
viços, onde conste a antiguidade do candidato, bem como
a natureza do vínculo;

e) Declaração, devidamente autenticada, com especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidades inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

10 � Os candidatos pertencentes a esta Câmara ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do
número anterior desde que constem do processo individual.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 7.1 do presente aviso desde que
os candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas se-
paradas sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada uma das alíneas a), b), d),
e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

12 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos
e entrevista profissional de selecção.

12.1 � A prova prática de conhecimentos, com a duração de
cento e vinte minutos, constará de:

Preparação de solo, para execução de jardim;
Mobilização, despedrega, regularização do terreno às cotas

definidas (nivelamento e anchinagem);
Abertura de valas e colocação de sistema de rega de acordo

com o projecto de rega;
Plantação de árvores e arbustos de acordo com o plano de

plantação (projecto paisagístico);
Sementeira de relva.

Esta prova será pontuada numa escala de 0 a 20 valores, de
acordo com os seguintes critérios:

Muito perfeito � 17 a 20 valores;
Perfeito � 13 a 16 valores;
Pouco perfeito � 10 a 12 valores;
Imperfeito � 0 a 9 valores.

12.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até
trinta minutos, visa avaliar, numa relação interpessoal e de for-
ma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, será pontuada numa escala de 0 a 20 valores e os
candidatos serão agrupados em cinco níveis:

Favorável preferencialmente � 17 a 20 pontos;
Bastante favorável � 13 a 16 pontos;
Favorável � 10 a 12 pontos;
Favorável com reservas � 7 a 9 pontos;
Não favorável � 0 a 6 pontos.

13 � O ordenamento dos candidatos pela aplicação dos refe-
ridos métodos será expresso de 0 a 20 valores, considerando-se
excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5
valores, e será efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF = (PPC + EPS) : 2

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 � Os critérios de apreciação da prova prática de conheci-
mentos e da entrevista profissional de selecção, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula clas-
sificativa, constam de actas de reuniões do júri do concurso, que
serão facultadas aos candidatos sempre que solicitado.

15 � Os candidatos admitidos serão convocados, de acordo
com o artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, para o dia, hora e
local da prova prática e da entrevista.

16 � Publicação da relação de candidatos e lista de classifi-
cação final � nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador.
Vogais efectivos:

Artur Fernando de Sá Brandão, engenheiro civil, e Luís
Santos Pereira Lino, engenheiro agrónomo.

Vogais suplentes:

Mário Almeida Araújo, chefe de divisão, e Etelvina Ma-
ria Abreu Neto, engenheira civil.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedi-
mentos pelo 1.º vogal efectivo.

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 en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

17 de Novembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Ad-
ministração e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva.

5-1-31 441

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 78/DGRH/RRH/SGC/00

Concurso interno de acesso limitado, relativo a carreira
vertical com dotação global e todos os lugares preen-
chidos, para um lugar de arquitecto paisagista de
1.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho
n.º 430/DGRH/RRH/SGC/00 do vereador do pelouro de recursos
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humanos, proferido no uso da competência delegada, datado de
22 de Novembro de 2000, foi nomeada para o lugar vago a se-
guinte candidata:

Esperança Nunes Patrício.

Esta candidata deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias a con-
tar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(O processo não carece de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Re-
cursos Humanos, João Alberto Machado Guerreiro.

10-1-103 856

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Aviso n.º 44/2000

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior engenharia civil, esta-
giário.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 13 de Dezembro de 2000, foi nomeado
para o lugar de técnico superior, engenheiro civil, estagiário:

Manuel Avelino Figueira Soares.

O nomeado deverá aceitar a respectiva nomeação no prazo de
20 dias contados da data da publicação deste aviso.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

14 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, João
Duarte Mendes. 10-1-103 854

CÂMARA MUNICIPAL DO SARDOAL

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para um lugar
de operador de sistemas principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 14 de Dezembro de 2000, foi nomeado Paulo César Belo
Marques Lopes para o lugar de operador de sistemas principal,
do quadro de pessoal da Câmara Municipal do Sardoal, aprovado
no concurso em epígrafe, aberto por aviso de 3 de Outubro de
2000, o qual deverá aceitar a referida nomeação no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

14 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fer-
nando Constantino Moleirinho. 10-1-103 855

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Dezembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público que a
Câmara Municipal de Sesimbra emitiu, em 15 do mês em curso, o
alvará de loteamento n.º 20/2000, em nome de José Fernando Na-
zaré Pereira e Maria Fernanda da Nazaré Pereira, residentes, o pri-
meiro, na Casa dos Bicos, Corredoura, Sesimbra, e a segunda na Rua
do Alecrim, 9, 4.º, esquerdo, Rinchoa, Rio de Mouro, Sintra, con-
tribuintes n.os 170362523 e 124616003, através do qual é licenciado
o loteamento e as respectivas obras de urbanização do prédio sito
no lugar de Santana, freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de
Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesim-
bra sob o n.º 01871 da freguesia do Castelo e inscrito na matriz sob
o artigo 221, da secção N, da mesma freguesia.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal.

Área do prédio a lotear � 7609,30 m2;
Área total de construção � 6840 m2;
Número de lotes � 8, com as áreas de 270 m2 a 1261 m2;
Número de fotos total � 48;
Número de pisos máximo � 4 + cave;

Área de cedência para o domínio privado municipal �
1983 m2;

Área de cedência para o domínio público municipal �
1714,30 m2;

Finalidade � arruamentos, passeios, estacionamentos e es-
paços verdes de utilização colectiva, de acordo com a plan-
ta arquivada nos serviços da Câmara Municipal.

Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo
de seis meses.

20 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Ama-
deu José Silva Penim. 10-1-103 858

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28
de Dezembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público
que a Câmara Municipal de Sesimbra, de acordo com as delibe-
rações camarárias tomadas nas suas reuniões de 25 de Novem-
bro de 1998 e 2 de Fevereiro de 2000, emitiu, em 29 de Novem-
bro do ano em curso, em nome de Menezes & Nunes, L.da, com
sede em Lisboa, na Rua do Barão de Sabrosa, 261, pessoa colec-
tiva n.º 502821485, um aditamento ao alvará de loteamento n.º 10/
94, de 29 de Agosto de 1994, em nome de Orlando Fernandes
Marques, do prédio sito no lugar de Alfarim, freguesia de Sesim-
bra (Castelo), deste concelho.

O presente aditamento titula as seguintes alterações, que con-
sistem na subdivisão do lote 3:

Área do lote � 2250 m2;
Área de construção � 899,50 m2;
Número de lotes � 7, designados pelos lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8

e 9, destinados a moradias em banda;
Número de pisos máximo � 2 + cave;
Número total de fogos � 7;
Área de cedência para o domínio privado municipal �

451 m2;
Área de cedência para o domínio público municipal �

157 m2;
Finalidade � execução de infra-estruturas viárias.

Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo
de três meses.

29 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Ama-
deu José Silva Penim. 10-1-103 857

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Aviso n.º 63/2000

Concurso interno geral para provimento de um lugar
de chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

Faz-se público, para os devidos efeitos, que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Sines datado de 17 de Agosto
de 2000, e nos termos dos artigos 4.º e 17.º 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, foi deliberado abrir concurso para pro-
vimento do cargo de chefe da Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República.

1 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso.
2 � A remuneração base é actualmente de 444 600$, corres-

ponde a 70 % do índice 100 da escala salarial dos cargos dirigen-
tes, conforme o disposto no anexo VIII do Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, havendo ainda direito às demais regalias
vigentes para a administração local.

3 � O local de trabalho é no município de Sines.
4 � O conteúdo funcional do cargo é o constante dos n.os 1 e

2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, ca-
bendo ao nomeado dirigir o pessoal integrado na Divisão, distri-
buindo, orientando e controlando a execução dos trabalhos dos su-
bordinados, bem como organizar as actividades da Divisão de
acordo com o plano de actividades definido.
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Caber-lhe-á ainda promover a qualificação do pessoal da Di-
visão e elaborar pareceres e informações sobre os assuntos da
competência da Divisão a seu cargo.

5 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes
requisitos:

Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Especiais � os previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro.

6 � São condições preferenciais:

Licenciatura em Engenharia Civil;
O exercício de funções de coordenação na área do cargo a

prover.

7 � A área de actuação será a que corresponde à unidade or-
gânica prevista no artigo 48.º do regulamento interno dos Servi-
ços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, apên-
dice n.º 28, de 23 de Fevereiro de 2000.

8 � Métodos de selecção e factores de ponderação:
8.1 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular � 60 %;
Entrevista profissional de selecção � 40 %.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de
acta de reunião do júri do concurso, que será facultada aos can-
didatos que a solicitarem.

9 � O júri do concurso terá a seguinte composição, em resul-
tado do sorteio realizado aos 21 de Novembro de 2000 pela Co-
missão de Observação e Acompanhamento dos Concursos para os
Cargos Dirigentes, e nos termos da acta n.º 578/2000:

Presidente � Manuel Coelho Carvalho, presidente da Câma-
ra Municipal de Sines.

Vogais efectivos:

1.º Engenheira Cristina Maria Rita Campos, chefe da
Divisão de Águas e Saneamento da Câmara Munici-
pal de Grândola.

2.º Engenheira Lénea Guerreiro da Silva, chefe da Di-
visão de Ambiente da Câmara Municipal de Odemira.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro António Manuel Tojinha da Silva, che-
fe da Divisão dos Serviços Urbanos da Câmara Mu-
nicipal de Santiago do Cacém.

2.º Dr. José Manuel Pereira dos Reis V. Gonçalves, che-
fe da Divisão de Administração Geral e Financeira da
Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

10 � Apresentação das candidaturas:
10.1 � As candidaturas devem ser formuladas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, residência, nú-
mero e data do bilhete de identidade);

b) Habilitações literárias;
c) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os

requisitos legais de admissão a concurso, anexando certi-
ficado de habilitações literárias e curriculum vitae, con-
forme artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem
susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal.

10.2 � Os requerimentos e demais documentação podem ser
entregues pessoalmente na Secção de Expediente Geral, sita nos
Paços do Município de Sines, nas horas de expediente, ou reme-
tidos pelo correio, com aviso de recepção, e expedidos até ao fim
do prazo fixado para a Câmara Municipal de Sines, Largo de
Ramos da Costa, 7520 Sines.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-

des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

7 de Dezembro de 2000. � No uso de competências delega-
das, o Vice-Presidente da Câmara, José Arcanjo Ferreira Costa.

10-1-103 860

Aviso n.º 65/2000

Concurso interno geral de acesso para provimento de três
lugares de desenhadores especialistas principais �
nomeação.

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 15
de Dezembro de 2000, se procedeu à nomeação para três luga-
res de desenhadores especialistas principais dos candidatos clas-
sificados nos lugares do concurso referido em epígrafe, cujo aviso
de abertura, datado de 4 de Julho de 2000, foi inserto no Diário
da República, 3.ª série, n.º 176, de 1 de Agosto de 2000:

Maria do Carmo C. Madeira Filipe.
Vítor Manuel Ramos Fernandes.
Luís Margarida C. Maria Bruno.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a tomar posse
do lugar nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso
no Diário da República.

18 de Dezembro de 2000. � O Vereador de Recursos Huma-
nos, José Arcanjo Ferreira Costa. 10-1-103 859

CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, em reunião de Câ-
mara de 22 de Novembro de 2000, foi deliberado celebrar um
contrato de prestação de serviços, em regime de avença, com o
Dr. Paulo Jorge Teixeira da Veiga e Moura, com os honorários
de 150 000$, acrescido de IVA e IRS, com as funções de con-
sultadoria jurídica, pelo período de um ano, renovável, com efei-
tos a partir de 1 de Dezembro de 2000.

4 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Francis-
co Ivo de Lima Portela. 5-1-31 442

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de operador de sistemas de 1.ª classe � nomea-
ção.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 18 de Dezembro de 2000, foi nomeada para o lu-
gar de operador de sistemas de 1.ª classe a candidata ao concurso
referenciado em epígrafe, aberto por aviso datado de 10 de Ou-
tubro de 2000, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 249, de 27 de Outubro passado, e cuja lista de classificação
final data de 24 de Novembro de 2000:

Elisabete Maria Campos Gonçalves.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

18 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José An-
tónio Araújo. 06-1-030 146

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior de arquivo de 2.ª classe

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
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bro, que, por despacho de 5 de Dezembro de 2000, nomeei, com
nomeação provisória por um ano, para um lugar do quadro desta
Câmara Municipal de técnico superior de arquivo de 2.ª classe a
licenciada Maria Madalena Peixoto Fernandes.

Mais se torna público que a nomeada deverá tomar posse do
referido lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publica-
ção deste aviso no Diário da República, em conformidade com
o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89.

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fer-
nando Horácio Moreira Pereira de Melo. 06-1-030 139

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário para provimento de um lugar de engenheiro
civil de 2.ª classe.

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, que, por despacho de 4 de Dezembro de 2000, nomeei para
um lugar do quadro desta Câmara de engenheiro civil de 2.ª classe
o licenciado António Eduardo Lobo de Oliveira Santos.

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fer-
nando Horácio Moreira Pereira de Melo. 06-1-030 140

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário para constituição de uma reserva de recruta-
mento para provimento de um lugar de arquitecto de
2.ª classe.

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, que, por despacho de 4 de Dezembro de 2000, nomeei para
um lugar do quadro desta Câmara de arquitecto de 2.ª classe a li-
cenciada Helena Marina Pinheiro Dias Koch.

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fer-
nando Horácio Moreira Pereira de Melo. 06-1-030 141

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

Aviso

Concursos externos de ingresso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despa-
cho do presidente da Câmara de 11 de Dezembro de 2000, se en-
contram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publica-
ção deste aviso no Diário da República, os seguintes concursos:

1.1 � Concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de servente, do grupo de pessoal auxiliar.

1.2 � Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de guarda-nocturno, do grupo de pessoal auxiliar.

2 � O concurso é válido para as vagas existentes e para as que
se verificarem no prazo de um ano a contar da data da publica-
ção da lista de classificação final.

3 � Local de trabalho � área do concelho de Vinhais.
4 � Vencimento:

Para o concurso referido no n.º 1.1, correspondente ao esca-
lão 1, índice 118, no valor de 68 900$, conforme anexo III
ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Para o concurso referido no n.º 1.2, correspondente ao esca-
lão 1, índice 123, no valor de 71 900$, conforme anexo do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

As condições de trabalho e regalias sociais são as vigentes para
os funcionários da administração local.

5 � Conteúdo funcional:

Para o concurso referido no n.º 1.1 � assegura a limpeza e
conservação das instalações, executa outras tarefas simples
não especificadas;

Para o concurso referido no n.º 1.2 � exerce a vigilância da
respectiva área das instalações municipais que está sob a

sua responsabilidade, assegurando a verificação de todas
as condições básicas de segurança, a fim de prevenir a
ocorrência de eventuais acidentes; regista todas as entra-
das e saídas nas instalações durante o período em causa;
controla o sistema de alarme e toma as medidas que se
impõem em casos de emergência, comunicando com as
entidades competentes para intervirem em cada situação,
a quem presta a sua colaboração, elabora relatórios sobre
a actividade desenvolvida em cada período de vigilância.

6 � Condições de candidatura � podem concorrer os indiví-
duos que satisfaçam os seguintes requisitos:

6.1 � Requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias 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 vacina-
ção obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigató-
ria.

7 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se
as normas acima citadas, bem como os Decretos-Leis n.os 204/98,
de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de
30 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos,
com carácter eliminatório, e entrevista profissional de selecção,
sendo atribuída a cada um dos métodos a classificação de 0 a 20
valores.

8.1 � Prova escrita de conhecimentos (PEC) � terá a dura-
ção de duas horas e versará sobre a seguinte matéria:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 30 de Março;
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

8.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � permite ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo con-
siderados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Espírito de equipa e participação.

9 � Classificação final � o ordenamento final dos concorren-
tes, expresso de 0 a 20 valores, resultará da seguinte fórmula:

CF = (PEC + EPS)/2

10 � Consideram-se não aprovados os candidatos que na PEC
ou na classificação final obtenham classificação inferior a 9,5 va-
lores.

11 � A candidatura deverá ser formalizada em requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Vinhais, o qual,
bem como a documentação que o deve acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado, e onde
deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nas-
cimento, filiação, naturalidade, residência, telefone, nú-
mero do bilhete de identidade, a data e o serviço de iden-
tificação que o emitiu e número fiscal de contribuinte);

b) Identificação do lugar a que concorre e Diário da Repú-
blica em que se encontra publicado o aviso.

12 � Os requerimentos deverão ser acompanhados do seguin-
te documento � certificado de habilitações.
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13 � Será dispensada a apresentação dos documentos exigidos
no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde
que os candidatos declarem no requerimento, em alíneas separa-
das e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos gerais de ad-
missão.

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

15 � As listas de candidatos e as listas de classificação final
serão afixadas na Divisão Administrativa e Financeira, nos Pa-
ços do Município.

16 � Constituição do júri:

Presidente � Américo Jaime Afonso Pereira, vereador da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Maria José Gomes, técnica superior de 2.ª classe (soci-
ologia).

João Luís Garcia Afonso, professor do QND.

Vogais suplentes:

José David Barreira Lopes, assistente administrativo.
Telémaco António Garcia Pinto, chefe da Repartição

Administrativa, em regime de substituição.

17 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e im-
pedimentos pelo 1.º vogal efectivo.

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 en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Carlos Taveira. 06-1-030 149

JUNTA DE FREGUESIA DA ERICEIRA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência da
realização de concurso interno de acesso limitado para um lugar
de assistente administrativo principal, aberto nos termos do n.º 1
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por avi-
so datado de 13 de Novembro de 2000, e por deliberação da Junta
de Freguesia da Ericeira de 19 de Dezembro de 2000, foi nome-
ada para provimento daquele lugar a única candidata, Ana Maria
Batalha Pires Soares, ficando integrada no escalão 2, índice 225,
da categoria.

A nomeada deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Artur Fer-
nandes Dias Neves. 10-1-103 864

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAL BASTO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de operário qualificado � jardineiro

1 � Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decre-
to-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, torna-se públi-
co que, por deliberação da Junta de Freguesia de 21 de
Novembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a con-
tar da data da publicação do presente aviso, concurso externo de
ingresso para preenchimento de um lugar vago na categoria de
jardineiro do quadro de pessoal desta Junta de Freguesia.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelas
disposições legais constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11
de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 247/87, de 17 de Junho, 412-

-A/98, de 30 de Dezembro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16
de Outubro, e 248/85, de 15 de Julho, e Portaria n.º 807/99, de
21 de Setembro, conjugada com o Despacho n.º 38/88, de 26 de
Janeiro.

3 � Prazo de validade � o presente concurso é válido apenas
para o preenchimento do referido lugar, caducando com o seu
provimento.

4 � Conteúdo funcional � compete genericamente ao jardinei-
ro o exercício de funções de natureza executiva, de carácter ma-
nual ou mecânico, executando, entre outras tarefas, o cultivo de
flores, árvores, arbustos ou outras plantas, preparação prévia do
terreno, limpeza e rega, de acordo com a Portaria n.º 807/99, de
21 de Setembro, conjugada com o Despacho n.º 38/88, de 26 de
Janeiro.

5 � Serviço e local de trabalho � espaços verdes da Junta de
Freguesia de Olival Basto.

6 � Remunerações e outras regalias sociais � o vencimento
será o correspondente ao índice 132 da carreira de operário qua-
lificado. As condições de trabalho e regalias sociais são as ge-
nericamente vigentes para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos gerais de admissão ao concurso � podem can-
didatar-se ao concurso todos os indivíduos que satisfaçam cumu-
lativamente, até ao termo do prazo de entrega da candidatura fi-
xado no presente aviso, os seguintes requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos 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 � escolaridade
obrigatória ou comprovada formação/experiência profissio-
nal adequada ao exercício da profissão, de duração não in-
ferior a dois anos;

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 vacina-
ção obrigatória.

8 � Apresentação das candidaturas:
8.1 � Forma � as candidaturas serão formalizadas através de

requerimento de admissão ao concurso, a elaborar de acordo com
o Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril, dirigido ao presidente da
Junta de Freguesia de Olival Basto, Rua de Diu, lote 5, 2675-069
Olival Basto, e entregue pessoalmente, ou remetido pelo correio,
registado com aviso de recepção, dentro do prazo de candidatu-
ra, dele devendo constar os seguintes elementos:

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

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (especificações, acções de for-

mação, etc.), quando legalmente exigidas;
d) Identificação do concurso a que se candidata;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

relevantes para a apreciação do seu mérito ou de consti-
tuírem motivo de preferência legal, devidamente compro-
vados.

8.2 � O requerimento da candidatura deverá ser acompanha-
do da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento comprovativo da formação profissional;
c) Documento comprovativo da posse das habilitações lite-

rárias ou profissionais.

8.3 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão
a concurso, mencionados nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7,
desde que os candidatos declararem nos requerimentos, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação em que
se encontram relativamente a cada uma daquelas condições.
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8.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresenta-
ção dos documentos comprovativos das suas declarações.

9 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos, com ca-
rácter eliminatório, e entrevista profissional de selecção.

9.1 � Prova de conhecimentos � PC:

Objectivos � avaliar o nível de conhecimentos profissionais
dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício da fun-
ção;

Forma e duração da prova � a prova será prática, com du-
ração até uma hora.

9.1.2 � Programa de provas:

a) Preparação do terreno para sementeira de relva, que en-
volve as seguintes operações: cavar, mobilizar e regulari-
zar o solo, sementeira a lanço;

b) Trabalhos com tesoura de poda e ou serrote, nomeada-
mente poda de arbustos, apara de sebes vivas.

9.2 � Entrevista profissional de selecção � EPS:

Objectivos � avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pesso-
ais dos candidatos de acordo com as exigências da função.

9.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da EPS, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constam de actas de reunião de júri dos con-
cursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

10 � Publicitação de listas:
10.1 � Os candidatos excluídos são notificados nos termos dos

artigos 34.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
10.2 � Os candidatos admitidos são convocados para a reali-

zação dos métodos de selecção nos termos do artigo 35.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.3 � A lista de classificação final é notificada nos termos
do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � O júri do presente concurso tem a seguinte composição:

Presidente � Liberto Pais de Carvalho, presidente da Junta
de Freguesia.

Vogais efectivos:

Joaquim Machado Duarte, secretário da Junta de Fregue-
sia.

Fernando Rasteiro Pereira Medina, tesoureiro da Junta
de Freguesia.

Vogais suplentes:

António Henrique Gomes de Oliveira, vogal da Junta de
Freguesia.

Filipe Martinho Sousa Vicente, vogal da Junta de Fre-
guesia.

20 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Liberto
Pais de Carvalho. 03-1-32 035

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAU

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Miguel de Sousa Campos, presidente da Junta de Freguesia de Rio
Mau, do município de Vila do Conde:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Rio Mau, do município de Vila do Conde, tendo
em conta o parecer emitido em 10 de Julho de 2000 pela Comis-
são de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e
que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do ar-
tigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob pro-
posta desta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Fre-
guesia de 10 de Novembro de 2000:

Brasão � escudo de verde, duas enxadas de prata, encabadas
de ouro e passadas em aspa; em chefe, pórtico românico

de prata, lavrado e aberto de negro; campanha ondada de
prata e azul de quatro peças. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «RIO
MAU � VILA do CONDE»;

Bandeira � branca. 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 Rio Mau � Vila do Conde».

18 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Miguel de
Sousa Campos. 06-1-030 151

JUNTA DE FREGUESIA DE TÁVORA

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Isidro Gonçalo Barradas, presidente da Junta de Freguesia de
Távora, do município de Tabuaço:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Távora, do município de Tabuaço, tendo em conta
o parecer emitido em 17 de Agosto de 2000 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi
estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta
Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de
19 de Novembro de 2000:

Brasão � escudo de ouro, Agnus Dei de prata sustendo
haste crucífera de negro, com lábaro de prata carrega-
do de uma cruz firmada de vermelho, tudo sobre um sol
de vermelho; em chefe, dois cachos de cerejas de ver-
melho, folhadas de verde; contrachefe ondado de azul
e prata de quatro peças. Coroa mural de prata de qua-
tro torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«TÁVORA � TABUAÇO»;

Bandeira � esquartelada de vermelho e amarelo. Cordão e
borlas de ouro e vermelho. Haste e lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Fregue-
sia de Távora � Tabuaço».

18 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Isidro
Gonçalo Barradas. 06-1-030 152

JUNTA DE FREGUESIA DE TORRES DO MONDEGO

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Firmino Victor, presidente da Junta de Freguesia de Torres do
Mondego, do município de Coimbra:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Torres do Mondego, do município de Coimbra,
tendo em conta o parecer emitido em 11 de Outubro de 2000 pela
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugue-
ses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob pro-
posta desta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Fre-
guesia de 15 de Dezembro de 2000:

Brasão � escudo de verde, com duas torres de prata, lavra-
das, frestadas e abertas de negro e, em chefe, uma trouxa
de roupa de prata, realçada de negro; em campanha, um
ondado de prata e azul de quatro tiras. Coroa mural de
prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«TORRES do MONDEGO»;

Bandeira � branca. 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 Torres do Mondego � Coimbra».

18 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Firmino
Victor. 06-1-030 150
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 74/2000

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação
do conselho de administração deste Serviços Municipalizados em
reunião de 5 de Dezembro de 2000, foi deliberado nomear as can-
didatas abaixo indicadas, aprovadas nos seguintes concursos:

Concurso interno de acesso limitado para provimento de um
lugar na categoria de técnico superior de história assessor:

Vanda Luísa Reis da Silva Inácio.

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lu-
gar na categoria de técnico superior de direito assessor:

Vanda Maria Oliveira de Andrade Guerreiro.

(Processos não sujeitos a visto do Tribunal de Contas.)
Mais se torna público que as nomeadas deverão assinar os ter-

mos de aceitação de nomeação no prazo de 20 dias úteis conta-
do da data da publicação deste aviso no Diário da República.

13 de Dezembro de 2000. � O Vogal do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Abrantes. 03-1-32 009

Aviso n.º 75/2000

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação
do conselho de administração deste Serviços Municipalizados em
reunião de 12 de Dezembro de 2000, foi deliberado nomear os
candidatos abaixo indicados, aprovados nos seguintes concursos:

Concurso interno de acesso limitado para provimento de um
lugar na categoria de técnico superior de organização e
gestão de empresas assessor:

Ana Luísa Sécio Vitorino.

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lu-
gar na categoria de assistente administrativo principal e das
vagas que se vierem a verificar no prazo de um ano após
publicação da lista de classificação final:

Eugénia de Fátima Boto Gomes Vida Conceição.
Anabela Mendes Martins.
Cláudia Cardoso Osório.
António José Varela Macau.
Hugo César Santos Roque Vicente.
Vanda Mendes da Cruz.

Concurso interno de acesso geral para provimento de três lu-
gares na categoria de canalizador principal:

José Carlos Fonseca Pereira.
Paulo Jorge Carvalho Dias.
Manuel António Xarepe.

(Processos não sujeitos a visto do Tribunal de Contas.)
Mais se torna público que os nomeados deverão assinar os ter-

mos de aceitação de nomeação no prazo de 20 dias úteis conta-
do da data da publicação deste aviso no Diário da República.

14 de Dezembro de 2000. � O Vogal do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Abrantes. 03-1-32 010

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PORTIMÃO

Aviso

Concurso interno geral para provimento
de um lugar de canalizador

1 � Nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, se torna público que o conselho de
administração, na sua reunião ordinária de 28 de Novembro de

2000, deliberou abrir concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de um lugar de canalizador, do grupo de pessoal operá-
rio qualificado, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido unica-
mente para a vaga mencionada e cessa com o seu preenchimento.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o que consta da
alínea f) do n.º 1 do Despacho n.º 1/90, do Secretário de Estado
da Administração Local e do Ordenamento do Território, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro
de 1990.

4 � O local de trabalho será prestado em toda a área do con-
celho de Portimão e ao lugar a concurso cabe o vencimento
mensal de 77 100$, correspondente ao índice 130, escalão 1, do
estatuto remuneratório da função pública, salvo se outro resultar
do estipulado no artigo 17.º do mesmo diploma legal. As rega-
lias sociais são as genericamente vigentes para a administração
local.

5 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelos De-
cretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, 204/98, de 11 de Ju-
lho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e
412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � São condições de admissão ao concurso:

a) Ser funcionário ou agente nos termos do n.º 1 do artigo 6.º
ou estar na situação prevista no n.º 3 do mesmo artigo, to-
dos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Possuir os requisitos gerais definidos no artigo 29.º do re-
ferido decreto-lei;

c) Possuir a escolaridade obrigatória e comprovada forma-
ção ou experiência profissional adequada, de duração não
inferior a dois anos, podendo a mesma ser obtida nas si-
tuações de aprendiz e ou de ajudante de canalizador.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, nos moldes legais, dirigido ao presidente do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados de Portimão, sitos na
Rua Pé da Cruz, 5, 8500 Portimão, onde constarão os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, na-
turalidade, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número de contribuinte, residência, código postal e tele-
fone);

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da categoria, natureza do vínculo (e escalão em

que se encontra posicionado), bem como menção ao lu-
gar a que concorre e Diário da República em que o pre-
sente aviso foi publicado.

7.1 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, obrigato-
riamente, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Certificado das habilitações literárias;
b) Declaração autenticada pelo serviço de origem, da qual

conste, de forma inequívoca, a categoria que possui, vín-
culo e tempo de serviço na categoria, na carreira e na
função pública e ainda o seu posicionamento no novo sis-
tema retributivo, com indicação do escalão e índice;

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

7.2 � É dispensada a apresentação dos elementos comprovati-
vos de que o candidato possuir os restantes requisitos exigidos,
desde que declare no requerimento, em alíneas separadas e sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontra re-
lativamente às alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 498/88, de 30 de Dezembro, devendo neste caso a as-
sinatura do requerente ser reconhecida pelo notário ou com a
apresentação do bilhete de identidade.

7.3 � Os candidatos que sejam funcionários dos Serviços Mu-
nicipalizados de Portimão serão dispensados da apresentação dos
documentos que constem dos seus processos individuais.

8 � A selecção dos candidatos será feita através de uma pro-
va prática de conhecimentos sobre o conteúdo funcional do lu-
gar a prover.
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9 � A classificação final, traduzida numa escala de 0 a 20 va-
lores, bem como os critérios que presidiram à sua apreciação,
constam de actas de reunião do júri do concurso, as quais serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 � A lista dos candidatos e a lista de classificação final do
concurso serão tornadas públicas nos termos dos artigos 33.º, 34.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo afixadas,
quando for o caso, no placard instalado na sede destes Serviços
Municipalizados.

11 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Fernando Guerreiro Lucas da Rosa, chefe da
Divisão Técnica.

Vogais efectivos:

José Manuel Alexandre Andrês, encarregado do pessoal
operário.

Manuel de Sousa Lourenço, encarregado de operadores
de estações elevatórias.

Vogais suplentes:

José João da Conceição Baiona de Jesus, engenheiro téc-
nico de 1.ª classe, que substitui o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

Nuno Dinis Encarnação Amorim, chefe da Divisão Ad-
ministrativa.

12 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Manuel António da Luz. 10-1-103 865

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de
20 de Dezembro de 2000, deliberou nomear definitivamente, nos
termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, 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 assistente administra-
tivo especialista, escalão 1, índice 260, os candidatos classificados
do 1.º ao 5.º e do 7.º ao 28.º lugares no concurso interno de acesso
para provimento de quatro lugares de assistente administrativo es-
pecialista, aberto por aviso afixado em 2 de Março de 2000:

Maria de Lurdes Ferreira Morgado Dordio, Maria da Graça
Lopes Morgado da Costa, Elza Maria Branco Velho Ribei-

ro, Maria Gabriela dos Santos Lage Firmo, Maria Alice
Pereira Torrejano Ferreira da Cunha, Maria Cecília Ber-
nardino Viana, Sérgio Vasco Travassos Valdez Marques de
Lemos, Paula Alexandra Amorim Franco Cruz, Nuno
Manuel Fialho Carvalho, Vítor Manuel Ferreira Vicente,
Maria Inocência Fernandes, Maria de Jesus Freire Lopes
Oliveira, Maria de Fátima Domingos Pereira Cavalheiro,
Maria Gabriela Camilo de Sequeira Pereira Barreiros,
Maria Alzira dos Santos Gomes Brás, Ilda Maria Bento
Joaquim Miranda, Ana Paula Santos Sousa Machado, Lu-
cinda Fernanda de Almeida Tavares Mateus Melita, Ma-
ria Manuela Armeis Crespo da Cruz, Cecília Jorge Gon-
çalves, Maria Margarida Dias Rico Bahuto, Joaquim da
Cruz Serrano, Anabela Lucas Moreira da Costa, Ana Ma-
ria de Oliveira Cruz, Maria de Fátima Correia dos Reis
Príncipe, Margarida Luísa Mota Teixeira e Irene Maria da
Silva Paliotes,

e ainda, nos termos do artigo 18.º do citado Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, para o escalão 3, índice 285, a candidata classificada em
6.º lugar:

Vanda Marina dos Santos Cardoso Sampaio.

21 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Renato Leitão. 03-1-32 033

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que, por ter saído
com inexactidão o aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 282, de 7 de Dezembro de 2000, respeitante à
celebração de contrato administrativo de provimento com as
auxiliares de acção educativa, onde se lê «[...] Maria Eduarda
Silva Santos Gomes» deve ler-se «[...] Maria Eduarda Olivei-
ra Brito e Silva».

12 de Dezembro de 2000. � Por delegação de competências
do Presidente da Câmara, a Chefe da DGRH, Rosária Murça.

10-1-103 869
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3. Diversos

DIVERSOS

VEROURÉM � EMPRESA MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO, E. M.

Constituição

Aos 25 dias do mês de Outubro do ano 2000, nesta cidade de Ourém
e no Departamento de Administração e Finanças da Câmara Municipal,
perante mim, Vítor Manuel de Sousa Dias, director do Departamento
referido e seu notário privativo, conforme despacho do Ex.mo Pre-
sidente de 11 de Outubro 1999, proferido ao abrigo do disposto na
alínea b) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
e de acordo com o artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, compareceu como outorgante David Pereira Catarino, casado,
natural e residente no lugar do Bairro, da freguesia de Nossa Senhora
das Misericórdias, do concelho de Ourém.

O município de Ourém é titular do cartão de identidade equiparada
a pessoa colectiva n.º 501280740.

Verifiquei a identidade do outorgante por conhecimento
pessoal.

Pelo outorgante foi dito:
Que na qualidade em que outorga, em nome do município de

Ourém, que representa e de harmonia com as deliberações de 12 de
Setembro de 2000 da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal
de 29 do mesmo mês, é constituída, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º
da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, a empresa pública municipal
VEROURÉM � Empresa Municipal de Comunicação, E. M., titular
do cartão provisório de pessoa colectiva n.º P-505111691, com sede
na cidade de Ourém, podendo, por deliberação do seu conselho de
administração, estabelecer qualquer tipo de representação ou instalação,
onde e quando for necessário à pressecução dos seus fins.

Que esta Empresa Municipal tem por objecto social a promoção
de edições gráficas do município de Ourém, a comunicação escrita,
áudio-visual, a exploração de publicidade e promoção de eventos
culturais e a gestão de equipamentos culturais e desportivos.

Que o capital social é de 50 000 euros, que se encontra integral-
mente realizado em dinheiro.

Que esta Empresa reger-se-á pela mencionada Lei n.º 58/98, de 18
de Agosto, pelos estatutos aprovados pelos órgãos autárquicos, de que
me foi apresentado e arquivado um exemplar, como documento
complementar, nos termos do artigo 64.º do Código do Notariado, o
qual fica a fazer parte integrante desta escritura e subsidiariamente
pelo regime das empresas públicas e, no que neste não for
especialmente regulado, pelas normas aplicáveis às sociedades
comerciais.

Que a Câmara Municipal de Ourém, por deliberação de 24 de
Outubro de 2000, nomeou para presidente do conselho de adminis-
tração da VEROURÉM, E. M., João Eduardo Serrano Rodrigues,
casado, residente na Moita Redonda, da freguesia de Fátima, do
conselho de Ourém, e Rogério Leal Marques, casado, residente na sede
de freguesia de Caxarias, do mesmo concelho.

Que os membros do conselho de administração da Empresa ficam
autorizados a proceder ao movimento de capitais para custear despesas
de constituição e início de actividade.

Esta escritura foi por mim lida e explicada, em voz alta, ao
outorgante.

Não são devidos emolumentos nem imposto do selo por dele estar
isenta a Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 33.º da Lei
n.º 42/98, de 6 de Agosto.

Arquivo os seguintes documentos:
a) Certidões das deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia

Municipal;
b) Fotocópia dos estatutos.
Foi-me exibido:
a) Certificado de admissibilidade de pessoa colectiva emitido pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 7 de Julho de 2000;
b) Guia do depósito do capital social.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2000. � O Director do Departamento, (Assina-
tura ilegível.)

Estatutos

CAPÍTULO I

SECÇÃO I

Caracterização da Empresa

ARTIGO 1.º

Denominação, personalidade, capacidade jurídica e duração

1 � A empresa municipal VEROURÉM � Empresa Municipal de
Comunicação, E. M., adiante designada por VEROURÉM, E. M., é
uma empresa pública municipal dotada de personalidade jurídica, com
autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

2 � A capacidade jurídica da VEROURÉM, E. M., abrange o uni-
verso dos direitos e obrigações necessários à prossecução do seu ob-
jecto social.

3 � A VEROURÉM, E. M., rege-se pela Lei n.º 58/98, de 18 de
Agosto, pelos presentes estatutos, pela legislação aplicável às empre-
sas públicas e pelas normas de direito privado aplicáveis às sociedades
comerciais.

4 � A duração da Empresa é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A VEROURÉM, E. M., tem a sede social na cidade de
Ourém.

2 � A VEROURÉM, E. M., pode, por deliberação do seu con-
selho de administração, estabelecer qualquer tipo de representação
ou instalações, onde e quando for necessário à prossecução dos seus
fins.

SECÇÃO II

Objecto e atribuições

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A VEROURÉM, E. M., tem como objecto principal a pro-
moção de edições gráficas do município de Ourém, a comunicação
escrita e áudio-visual, a exploração de publicidade e promoção de
eventos culturais e a gestão de equipamentos culturais e despor-
tivos.

2 � A VEROURÉM, E. M., pode exercer actividades acessórias
relacionadas com o seu objecto principal.

ARTIGO 4.º

Atribuições

Constituem atribuições da VEROURÉM, E. M.:
a) A promoção e divulgação de actividades de âmbito

municipal;
b) A promoção de eventos culturais e desportivos;
c) A exploração de publicidade comercial, incluindo a possibilidade

de exercício de competências municipais mediante concessão;
d) A gestão de equipamentos culturais e desportivos, designadamente

mediante concessão pelo município de Ourém.

CAPÍTULO II

SECÇÃO I

Órgãos sociais

ARTIGO 5.º

Disposições gerais

São órgãos da VEROURÉM, E. M.:
a) O conselho de administração;
b) O fiscal único.
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 6.º

Composição

1 � O conselho de administração é o órgão de gestão da
VEROURÉM, E. M., e é composto por três membros, um dos quais
é o presidente, nomeados e exonerados pela Câmara Municipal de
Ourém.

2 � O conselho de administração poderá delegar em qualquer dos
seus membros algumas das suas competências, definindo, para tanto,
os limites e condições do seu exercício.

ARTIGO 7.º

Mandato

O mandato dos titulares do conselho de administração coincidirá
com o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos
de exoneração e de continuação de funções até à efectiva
substituição.

ARTIGO 8.º

Competência do conselho de administração

Compete ao conselho de administração:
a) Gerir a VEROURÉM, E. M., praticando todos os actos e opera-

ções relativos ao objecto social;
b) Administrar o seu património;
c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis;
d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Empresa e

as normas do seu funcionamento interno, designadamente em maté-
ria de pessoal e sua remuneração;

e) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

f) Elaborar os instrumentos de gestão previsional e submetê-los à
aprovação da Câmara Municipal;

g) Elaborar o relatório de actividades e as contas de exercício e
submetê-los à aprovação da Câmara Municipal, bem como apresen-
tar a proposta de avaliação dos resultados e ainda constituir as reservas
nos termos dos presentes estatutos;

h) Propor à Câmara Municipal a aprovação de preços e tarifas;
i) Solicitar autorização à Câmara Municipal para aquisição de par-

ticipações no capital de sociedades;
j) Solicitar à Câmara a autorização para celebração de emprésti-

mos a médio e longo prazos;
k) Efectivar a amortização, reintegração de bem e a reavaliação do

activo imobilizado, bem como a constituição de provisões.

ARTIGO 9.º

Competência do presidente do conselho de administração

1 � Compete ao presidente do conselho de administração:
a) Coordenar a actividade do órgão;
b) Convocar e presidir às reuniões,
c) Representar a VEROURÉM, E. M., em juízo e fora dele;
d) Providenciar a correcta execução das deliberações.
 2 � Nas suas faltas e impedimentos o presidente será substituído

pelo membro do conselho de administração por si designado ou, na
falta de designação, pelo membro do conselho de administração mais
idoso.

3 � O presidente ou quem o substituir terá voto de qualidade.

ARTIGO 10.º

Reuniões e deliberações

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodicida-
de das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre
que seja convocado pelo presidente por sua iniciativa ou por
requerimento da maioria dos seus membros.

2 � O conselho de administração não poderá funcionar sem a
presença da maioria dos seus membros.

ARTIGO 11.º

Termos em que a Empresa se obriga

 A VEROURÉM, E. M., obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de admi-

nistração, sendo um deles o presidente ou o membro que o substitui;

b) Pela assinatura de um administrador, no âmbito dos poderes
delegados;

c) Para actos de mero expediente bastará a assinatura de um membro
do conselho de administração, no âmbito da competência que lhe tiver
sido atribuída.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 12.º

Designação e competência

A fiscalização da VEROURÉM, E. M., é exercida por um revisor,
ou por uma sociedade de revisores oficiais de contas, designado pelo
conselho de administração que procederá à revisão legal, a quem
compete, designadamente:

a) Fiscalizar a acção do conselho de administração;
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhe servem de suporte;
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como

os factos que considere reveladores de graves dificuldades na prosse-
cução do objecto da Empresa;

d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da Empresa, ou
por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título;

e) Remeter semestralmente à Câmara Municipal de Ourém infor-
mação sobre a situação económica da Empresa;

f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse, a solicitação
do conselho de administração;

g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem
como sobre o relatório do conselho de administração e contas do
exercício;

h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensatórias
a receber pela empresa;

i) Emitir a certificação legal das contas.

SECÇÃO IV

Superintendência

ARTIGO 13.º

Poderes da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Ourém exerce os seguintes poderes de
superintendência sobre a VEROURÉM, E. M.:

a) Emitir directivas e instruções genéricas ao conselho de adminis-
tração no âmbito dos objectivos a prosseguir;

b) Autorizar alterações estatutárias;
c) Aprovar os instrumentos de gestão previsional;
d) Aprovar o relatório do conselho de administração, as contas do

exercício e a proposta de aplicação de resultados, bem como o parecer
do fiscal único;

e) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do conselho de adminis-
tração;

f) Autorizar a aquisição de participações no capital de socieda-
des;

g) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo
prazos;

h) Definir o estatuto remuneratório dos membros do conselho de
administração;

i) Determinar a realização de auditorias e averiguações ao funcio-
namento da Empresa;

j) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a
Empresa, podendo emitir as recomendações que considerar conveni-
entes;

l) Exercer outros poderes que lhes sejam conferidos pela lei ou pelos
estatutos.

CAPÍTULO III

Capital social, gestão financeira e patrimonial

ARTIGO 14.º

Princípios de gestão

1 � A gestão da VEROURÉM, E. M., deve articular-se com os
objectivos prosseguidos pelo município de Ourém, visando a promo-
ção do desenvolvimento local e assegurando a sua viabilidade econó-
mica e o equilíbrio financeiro.
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2 � Na gestão da Empresa ter-se-ão em conta nomeadamente os
seguintes condicionalismos e objectivos:

a) A adaptação da oferta à procura economicamente rentável, salvo
quando sejam acordadas com a Câmara Municipal de Ourém especiais
obrigações decorrentes de contratos-programa a celebrar;

b) Prática de tarifas e preços que permitam o equilíbrio da explo-
ração a médio prazo;

c) Fixação de objectivos económico-financeiros de médio pra-
zo, designadamente no que respeita à remuneração do trabalho e
do capital investido ou à obtenção de um adequado autofinan-
ciamentos;

d) Minimização dos custos de exploração, mediante o melhor apro-
veitamento dos recursos postos à disposição da Empresa;

e) Subordinação de novos investimentos a critérios de decisão
empresarial, nomeadamente em termos de taxa de rentabilidade,
período de recuperação do capital e grau de risco, excepto quando
sejam acordados com a Câmara Municipal de Ourém outros critérios
a aplicar;

 f) Adequação dos recursos financeiros à natureza dos activos a
financiar;

g) Compatibilidade de estrutura financeira com a rentabilidade da
exploração e com o grau de risco da actividade;

h) Adopção de uma gestão previsional por objectivos, assente na
descentralização e delegação de responsabilidade e adaptada à dimensão
da Empresa.

ARTIGO 15.º

Instrumentos de gestão previsional

A gestão económica da VEROURÉM, E. M., é disciplinada, no
mínimo, pelos seguintes instrumentos de gestão previsional:

a) Planos plurianuais e anuais de actividades, de investimento e
financeiros;

b) Orçamento anual de investimento;
c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de

proveito e orçamento de custos;
d) Orçamento anual de tesouraria;
e) Balanço previsional.

ARTIGO 16.º

Plano de actividades, de investimento e financeiro

1 � Os planos plurianuais e anuais de actividades, de investi-
mento e financeiros devem estabelecer a estratégia a seguir pela
empresa, sendo reformulados sempre que as circunstâncias o justi-
fiquem.

2 � Os planos de actividades, de investimento e financeiros
deverão ser completados com os desdobramentos necessários para
permitir a descentralização de responsabilidades e o adequado controlo
de gestão.

3 � Os instrumentos previsionais deverão explicitar a forma
como procuram concretizar os planos plurianuais, referindo nomea-
damente os investimentos projectados e as respectivas fontes de
financiamento.

4 � Os planos de actividades e demais instrumentos de gestão
previsional deverão ser remetidos à Câmara Municipal de Ourém para
aprovação até 30 de Outubro do ano anterior àquele a que respeitem,
podendo a Câmara solicitar, no prazo de 15 dias, todos os
esclarecimentos que julgue necessários.

ARTIGO 17.º

Contratos-programa

1 � A VEROURÉM, E. M., celebrará com a Câmara Municipal de
Ourém contratos-programa sempre que esta entenda que aquela
prossiga objectivos sectoriais, realize investimentos de rentabilidade
não demonstrada ou adopte preços sociais. Nos mencionados contra-
tos serão acordadas as condições a que as partes se obrigam para a
realização dos objectivos programados.

2 � Os contratos-programa integrarão o plano de actividades da
Empresa para o período a que respeitam.

3 � Dos contratos-programa constará, obrigatoriamente, o mon-
tante dos subsídios e das indemnizações compensatórias que a
empresa terá direito a receber como contrapartida das obrigações
assumidas.

ARTIGO 18.º

Amortizações, reintegrações e reavaliações

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do activo do
activo imobilizado, bem como a constituição de provisões serão
efectivadas pelo respectivo conselho de administração.

ARTIGO 19.º

Reservas

1 � A VEROURÉM, E. M., deverá constituir as reservas julgadas
necessárias, sendo, porém, obrigatória a constituição da reserva
legal.

2 � Constitui reserva legal a dotação correspondente a 10% do
resultado líquido do exercício deduzido da quantia necessária à cobertura
de prejuízos transitados.

3 � A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação no
capital ou para cobertura de prejuízos transitados.

ARTIGO 20.º

Empréstimos

1 � A VEROURÉM, E. M., poderá contrair empréstimos a curto,
médio e longo prazos, bem como emitir obrigações.

2 � A celebração de empréstimos a médio e longo prazos carece
de autorização da Câmara Municipal de Ourém.

ARTIGO 21.º

Receitas

Constituem receitas da VEROURÉM, E. M.:
a) As provenientes da sua actividade e as resultantes de serviços

prestados no seu âmbito;
b) Os rendimentos dos bens próprios;
c) As comparticipações, doações e subsídios que lhe sejam

destinados;
d) O produto da alienação de bens próprios ou da sua

oneração;
e) As doações, heranças e legados;
f) O produto da contracção de empréstimos a curto, médio e longo

prazos, bem como da emissão de obrigações;
g) Quaisquer outras que por lei ou contrato venham a perceber.

ARTIGO 22.º

Capital social e modo de realização

1 � O capital da VEROURÉM, E. M., detido na totalidade pelo
município de Ourém, é no montante de 50 000 euros, integralmente
realizado em dinheiro,

2 � O capital pode ser alterado através de dotações e outras
entradas do município de Ourém, bem como mediante incorporação
de reservas.

3 � As alterações do capital dependem da autorização da Câmara
Municipal de Ourém.

ARTIGO 23.º

Contabilidade

A contabilidade da VEROURÉM, E. M., respeitará o Plano Oficial
de Contabilidade, responderá às necessidades de gestão empresarial e
deverá permitir um controlo orçamental permanente.

ARTIGO 24.º

Documentos de prestação de contas

1 � Os instrumentos de prestação de contas da VEROURÉM,
E. M., a elaborar anualmente com referência a 31 de Dezembro e
a submeter à apreciação da Câmara Municipal de Ourém até 30 de
Março de cada ano, são os seguintes, sem prejuízo de quaisquer
outros exigidos pela Câmara ou em disposições legais:

a) Balanço;
b) Demonstração de resultados;
c) Mapa de endividamento;
d) Anexo ao balanço e à demonstração de resultados;
e) Demonstração dos fluxos de caixa;
f) Relação das participações no capital de sociedades e dos finan-

ciamentos concedidos a médio e longo prazos;
g) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de inves-

timentos;
h) Relatório do conselho de administração e proposta de aplicação

de resultados;
i) Parecer do fiscal único.
2 � O relatório do conselho de administração deve permitir uma

compreensão clara da situação económica e financeira relativa ao
exercício, analisar a evolução da gestão nos sectores da actividade da
Empresa, designadamente no que respeita a investimentos, custos e
condições de mercado apreciar o seu desenvolvimento.
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3 � O parecer do fiscal único deve conter a apreciação da gestão,
bem como do relatório do conselho de administração e a apreciação
da exactidão das contas e da observância das leis e dos estatutos.

4 � O relatório anual do conselho de administração, o balanço,
a demonstração de resultados e o parecer do fiscal único serão pu-
blicados no Diário da República e num dos jornais mais lidos na
área do município de Ourém.

ARTIGO 25.º

Tribunal de Contas

A gestão da VEROURÉM, E. M., está sujeita ao controlo financei-
ro do Tribunal de Contas, nos termos da lei.

ARTIGO 26.º

Regime fiscal

A VEROURÉM, E. M., está sujeita a tributação directa e indirecta
nos termos gerais.

ARTIGO 27.º

Património

1 � O património da VEROURÉM, E. M., é constituído pelos bens
e direitos recebidos do município de Ourém e por todos aqueles que
venha a adquirir para ou no exercício da sua actividade.

2 � A VEROURÉM, E. M., deve manter actualizado o cadastro
dos bens que integram o seu património e ainda os bens do município
que estejam afectos à sua actividade.

CAPÍTULO IV

Pessoal

ARTIGO 28.º

Estatuto do pessoal

1 � O estatuto do pessoal baseia-se no contrato individual de
trabalho, sendo a contratação colectiva regulada pela lei geral.

2 � Sem prejuízo do que se dispõe nos números seguintes, o pessoal
da empresa está sujeito ao regime da segurança social.

3 � Os funcionários da administração central, regional e local e
de outras entidades públicas podem exercer funções na empresa em
regime de comissão de serviço, requisição ou destacamento, por
períodos no mínimo anuais, sucessivamente renováveis.

4 � Enquanto se mantiverem na situação do número anterior, os
funcionários mantêm todos os direitos inerentes ao lugar de origem,
designadamente o direito à carreira e à segurança social,
considerando-se, para todos os efeitos, o período de comissão de
serviço efectivamente prestado no lugar de origem.

5 � O pessoal referido no n.º 3 , em regime de comissão de serviço
ou requisição, pode optar pelas remunerações do lugar de origem ou
pelas correspondentes às funções que desempenha na Empresa, a su-
portar por esta.

6 � As comissões de serviço, as requisições ou os destacamentos
feitos ao abrigo do presente artigo não determinam a abertura de vaga
no quadro de origem.

ARTIGO 29.º

Participação dos trabalhadores na gestão da empresa

1 � Os trabalhadores da VEROURÉM, E. M., têm direito a parti-
cipar no controlo da sua gestão, nos termos e nas formas previstas
na lei, sendo-lhes remetidos, para o efeito, os instrumentos de gestão
previsional para sobre eles se pronunciarem.

2 � A participação no controlo da gestão da Empresa será exercida
pela comissão de trabalhadores, se e quando esta for legalmente
constituída.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 30.º

Extinção e liquidação

1 � A extinção da VEROURÉM, E. M., é da competência da
Assembleia Municipal de Ourém, sob proposta da Câmara Municipal.

2 � A extinção pode visar a reorganização das actividades da
Empresa, mediante a sua cisão ou fusão com outras, ou destinar-se a
pôr termo a essa actividade, sendo então seguida de liquidação do
respectivo património.

ARTIGO 31.º

Interpretação

As dúvidas que se suscitarem na interpretação dos presentes
estatutos, serão resolvidas pela Câmara Municipal de Ourém.

30 de Outubro de 2000. � O notário privativo, Vítor Manuel de
Sousa Dias. 10-2-120 637
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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

MOBLIAG � CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2423;
identificação de pessoa colectiva n.º 504577107; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/001218.

Certifico que, foi dissolvida a sociedade em epígrafe, por acordo
dos sócios, dando as contas como aprovadas em 2 de Outubro de 2000,
com simultânea liquidação e partilha.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 12045969

ÍLHAVO

SPRAL � SOCIEDADE DE PRÉ-ESFORÇADOS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 14/660613;
identificação de pessoa colectiva n.º 500276757; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 1/001213.

Certifico que, por escritura, exarada a folhas 6 e seguintes do livro
de notas para escrituras diversas n.º 118-E, do Cartório Notarial de
Ílhavo, a cargo da notária, licenciada, Maria Helena de Matos Ferreira,
foi alterado o artigo 2.º do pacto social da sociedade comercial por
quotas com a firma em epígrafe e sede no lugar de Moitinhos, freguesia
e concelho de Ílhavo, pessoas colectiva n.º 500276757, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo, sob o n.º 14, com
o capital social de 100 000 000$, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

2.º

O objecto social consiste na fabricação de materiais pré-esforçados
e pré-fabricados de betão, assim como a indústria de construção civil
e a de empreiteiro de obras públicas.

Está conforme.

24 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Octávia
Dias Fernandes. 09815333

VAGOS

VIEIRA DOMINGUES E PASCOAL, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 392,
identificação de pessoa colectiva n.º 503000930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativo ao ano de 1998, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno Gomes
Quaresma. 09511873

BEJA
ALMODÔVAR

IMOBIALMO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula n.º 122/
981026; identificação de pessoa colectiva n.º 504259881; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/001207.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, tendo
os artigos 1.º e 2.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Imobialmo � Sociedade de Construção
Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua do Algarve, 27, freguesia e
concelho de Almodôvar.

Por simples deliberação dos gerentes, a sede social poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios,
arrendamentos e exploração de propriedades e administração de
condomínios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 09841601

BRAGA
AMARES

DOMINGOS SOARES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 6/
681114; identificação de pessoa colectiva n.º 500567069; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/
20001213.

Certifico que, o teor do averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10, é o
seguinte:

Inscrição n.º 10: Averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/001213 � Cessação de funções de gerente, pelo Sr. Carlos
Manuel Fernandes da Silva;

Causa: Renúncia;
Data da comunicação: 24 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2000. � A Conservadora-Interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 07347065

GUIMARÃES

RODRIGUES & FERNANDES, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 789,
fregeusia de Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1805;
data da apresentação: 20001129.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14816300

GUICEL � EMBALAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 165, 1.º, frente,
freguesia de Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3062;
identificação de pessoa colectiva n.º 502076194; data da
apresentação: 20001129.
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Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14816318

IRMÃOS SALGADO & C.A, L.DA

Sede: Lugar do Canto ou Rua de São Dâmaso,
freguesia de Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1236;
data da apresentação: 20001109.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14831856

LEITE FARIA & LEITE FARIA, L.DA

Sede: Avenida do Abade de Tagilde,
freguesia de São Miguel das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2847;
identificação de pessoa colectiva n.º 501923616; data da
apresentação: 20001130.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14816334

LUCÍNIO FERNANDES SILVA & C.A, L.DA

Sede: Rua de São Lourenço Mártir, freguesia de Selho,
São Lourenço, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5268;
data da apresentação: 20001122.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 09533117

TECELAGEM JORTÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar do Muro, freguesia de Oleiros, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4531;
data da apresentação: 20001117.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14784297

PREGITZER & C.A, L.DA

Sede: Avenida de D. João IV, Centro Comercial Vila,
loja 42, freguesia de São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2674;
identificação de pessoa colectiva n.º 501812474; data da
apresentação: 20001117.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14859068

ANTÓNIO VIEIRA DE ABREU & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar de Arrau, freguesia de Nespereira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 500026955; data da
apresentação: 20001117.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14859050

ANTÓNIO VIEIRA DE ABREU & FILHOS, L.DA

Sede: lugar de Arrau, freguesia de Nespereira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 500026955; data da
apresentação: 20001117.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1998.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14859041

ROSA ALVES, L.DA

Sede: Largo de João Franco, n.os 5 e 6,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4386;
identificação de pessoa colectiva n.º 503128406; data da
apresentação: 20001114.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14859009

PEREIRA FERNANDES, RECURSOS ENERGÉTICOS, S. A.
Sede: Lugar da Fonte da Venda, freguesia de Selho

São Jorge, Pevidém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5693;
identificação de pessoa colectiva n.º 503984493; data da
apresentação: 20001110.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14784289

MAVIME � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de Londres, bloco 5-C, 2.º, esquerdo, freguesia
de Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5582;
identificação de pessoa colectiva n.º 503208499; data da
apresentação: 20001108.
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Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14831813

ATLANTE � SOM E IMAGEM, L.DA

Sede: Urbanização da Quintã, Rua Três,
freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2772;
identificação de pessoa colectiva n.º 501866906; data da
apresentação: 20001102.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14831716

ETANOR � EMPRESA DE TURÍSMO E ÁGUAS
DE MESA DO NORTE, S. A.

Sede: Monte de Santa Catarina, freguesia da Costa

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2976;
identificação de pessoa colectiva n.º 502014610; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 62/20001204.

Certifico que, foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
designação do administrador Ralf Welmans, casado.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14816415

CUTIPOL � CUTELARIAS PORTUGUESAS, L.DA

Sede: Lugar do Monte, freguesia de Caldelas,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 567;
identificação de pessoa colectiva n.º 500082014; data da
apresentação: 20001106.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14831740

SOUSA, NOVAIS & FREITAS, L.DA

Sede: Lugar do Chorio, freguesia de São Torcato,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2433;
identificação de pessoa colectiva n.º 501635190; data da
apresentação: 20001129.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 09533168

FISIOVIZELA � CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DE VIZELA, L.DA

Sede: Lugar das Teixugueiras, freguesia de São Miguel das
Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5247;
identificação de pessoa colectiva n.º 503699039; data da
apresentação: 20001129.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14816261

TAPIARA � CERVEJARIA E SNACK-BAR, L.DA

Sede: Rua da Taipa de Além, 297,
freguesia de Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5069;
identificação de pessoa colectiva n.º 503596922; data da
apresentação: 20001109.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14831937

NEVES PEREIRA & SILVA, L.DA

Sede: Lugar da Cruz, freguesia de Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5889;
data da apresentação: 20001031.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14823268

RODIBOR � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Rua de Moura Machado, 1918,
freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3831;
data da apresentação: 20001030.

Certifico que, foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano de 1999.

9 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11070366

ENATÉCNICA � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Lugar de Pedral, freguesia de Candoso
(São Tiago), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5493;
identificação de pessoa colectiva n.º 503849081; data da
apresentação: 20001020.

Certifico que, foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano de 1999.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11070307

POLICRUSTE � SOCIEDADE DE ACABAMENTOS DE PELES, S. A.

Sede: Lugar do Telhado, freguesia de Penselo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2293; identificação de pessoa colectiva n.º 501491074; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 46/20001204.
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Certifico que, foi depositada a fotocópia das cartas onde consta a
cessação das funções do vogal e do presidente do conselho de admi-
nistração � David Augusto Guimarães Sarsfield Rodrigues e de
Guilherme Frederico Aguiar de Lança Coelho.

6 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11070544

FÁBRICA DE CALÇADO CALCIGUIMA, L.DA

Sede: Lugar de Alijó, freguesia de Atães,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3937;
identificação de pessoa colectiva n.º 502743719; data da
apresentação: 20001020.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

6 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14784270

AUTO MECÂNICA SOBRADO, L.DA

Sede: Lugar do Sobrado, freguesia de Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4336;
identificação de pessoa colectiva n.º 503072206; data da
apresentação: 20001020.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

6 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14784262

J. C. & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Manuel Tomás, freguesia de Creixomil,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1859;
identificação de pessoa colectiva n.º 501180206; data da
apresentação: 20000728.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

6 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14784254

PASTELARIA SANTO ANTÓNIO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 88-B r/c,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2503;
identificação de pessoa colectiva n.º 501687491; data da
apresentação: 20000728.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

6 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14784246

CAFÉ VALTAR, L.DA

Sede: Largo de A. L. de Carvalho, 29-31,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3938;
identificação de pessoa colectiva n.º 502743743; data da
apresentação: 20000728.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

6 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14784645

PAVIREL � PADARIAS VIZELENSES REUNIDAS, L.DA

Sede: Lugar de Vilar, fregeusia de Caldas São João, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 500394245; data da
apresentação: 20000728.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

6 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14841690

ATILANO & FARIA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Gil Eanes, 74, freguesia de Creixomil,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6333;
data da apresentação: 20000728.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 1999.

6 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 14841711

JOÃO PAULO RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7035;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das
apresentações: 7/20001123 e 27/20001205.

Contrato de sociedade:
No dia 21 de Novembro de 2000, encontra-se João Paulo Gonzalez

de Abreu Ribeiro, número fiscal 187248133, casado, maior, residente
na Avenida de Cónego Gaspar Estaço, 85, freguesia de Oliveira do
Castelo, deste concelho, e natural de Oliveira do Castelo, da cidade
de Guimarães;

E declarou:
Que, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que se regerá

pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação João Paulo Ribeiro,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Rainha, 130, 2.º, fregue-
sia de Oliveira do Castelo, cidade de Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode
deslocar a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, criar ou extinguir sucursais, filiais, agências
ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prática de serviços médi-
co-dentários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota de João Paulo Gonzalez de Abreu
Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares até
ao montante global equivalente a dez vezes o capital social desde
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que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos represen-
tativos de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, compete ao sócio, que desde já fica no-
meado gerente.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, nomeadamente de compra, venda ou permuta de veículos auto-
móveis, pela intervenção do sócio gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com objecto
diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo preferência a socie-
dade.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda que não pertence a qualquer
outra sociedade unipessoal por quotas e que a gerência fica desde já
autorizada a proceder ao levantamento da quantia depositada na
Agência de Guimarães da Caixa Geral de Depósitos, S. A., em nome
da sociedade para ocorrer às despesas de constituição e registo da
sociedade e aquisição de materiais.

Bilhete de identidade n.º 8076645, do Arquivo de Identificação de
Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14859211

IMOBILIÁRIA PONTE PEDRA, S. A.

Sede: Avenida de D. João IV, 187, sala 7,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5715;
identificação de pessoa colectiva n.º 504013203; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 40/20001205.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado um aumento de capital de 95 000 000$, em dinheiro, alteran-
do os artigos 1.º e 3.º do pacto social, o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Imobiliária Ponte Pedra, S. A.,
com sede na Avenida de D. João IV, 187, sala 7, freguesia de São
Sebastião, do concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 000$, dividido em 100 000 acções nominativas ou ao por-
tador, cada uma do valor nominal de 1000$.

Mais certifico que, foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14816369

MACHADO, RIBEIRO & COSTA � INDÚSTRIA LITOGRÁFICA, L.DA

Sede: Lugar de Vilar, freguesia de São João
das Caldas de Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5672;
identificação de pessoa colectiva n.º 503976849; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números e data das
apresentações: 34, 35 e 36/20001205.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos 3.º, e 5.º, n.º 2, do pacto social, o qual fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração é de
9 000 000$, e acha-se dividido em três quotas iguais do valor nomi-
nal de 3 000 000$, cada, e pertencentes uma a cada um dos sócios
Paulino Gonçalves Ribeiro, José Ricardo Coelho da Costa e António
Manuel dos Reis.

ARTIGO 5.º

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio António Ma-
nuel dos Reis, e continuam gerentes os sócios Paulino Gonçalves
Ribeiro e José Ricardo Coelho da Costa.

Mais certifico que, consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de José de Araújo Machado e a sua autorização
para que o seu nome continue a figurar na firma social.

Certifico ainda que, foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

9 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14816440

CARILAURA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Requeixo, freguesia de Ronfe

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4281;
identificação de pessoa colectiva n.º 503053180; inscrição n.º 3;
números e data da apresentação: 25 e 26/20001205.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado um aumento de capital de 9 524 100$, em dinheiro, alterando
o artigo 3.º do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
49 500 euros, pertencente à sócia Maria Laura Ribeiro Machado, e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Carla
Manuela Machado de Oliveira.

Mais declararam: Que já se encontram realizadas todas as estradas,
não sendo exigíveis por lei ou pelo contrato a realização de quaisquer
outras.

Mais certifico que, foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

9 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14816466

COIMBRA
COIMBRA

INTERMÉDIA, INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5805;
identificação de pessoa colectiva n.º 503329827.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13338790

JOSÉ FERREIRA DA COSTA & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4728;
identificação de pessoa colectiva n.º 502653469.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13338412

A. J. CARVALHO � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6638;
identificação de pessoa colectiva n.º 503856363.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13347950

SOFROTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7447;
identificação de pessoa colectiva n.º 504337173.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13347969

SANTOS & LOIO � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 7860.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13347985

A. M. SANTOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7005;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098241.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13347977

FIGUEIRA DA FOZ

APRIGIUS � SOCIEDADE DE BENS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2013/970108; identificação de pessoa colectiva
n.º 503809993; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 11/001211.

Certifico que, foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe
de 400 000$, para 50 000 euros e transformada em sociedade anó-

nima, tendo o contrato da sociedade passado a ter a seguinte re-
dacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � Doravante, a sociedade adopta o tipo de sociedade anónima
e a denominação de Aprigius � Sociedade de Bens Imobiliá-
rios, S. A., e reger-se-à pelo presente contrato e pela legislação apli-
cável.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto diferente do referido no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, com sede em Portugal ou no estrangeiro,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeada-
mente formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Tribunal, 5, freguesia
de São Julião, na Figueira da Foz, a qual pode ser deslocada, nos termos
da lei, por simples deliberação do administrador único, sem dependência
do consentimento ou parecer de outros órgãos sociais.

2 � O administrador único poderá criar, transferir ou extinguir
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro, dentro do condiciona-
lismo do número anterior.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil, com-
pra e venda de propriedades, revenda dos adquiridos para esse fim.
Arrendamento de imóveis.

ARTIGO 4.º

Duração

1 � O início da actividade da sociedade conta-se a partir da sua
constituição como sociedade por quotas em 27 de Novembro de
1996.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e outras formas de financiamento

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido e representado
por 10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, e
encontra-se integralmente subscrito e realizado.

2 � Os accionistas têm direito de preferência na emissão de novas
acções na proporção das que já possuírem.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma, serão
nominativas, podendo, por deliberação da assembleia geral tomada
por dois terços dos votos emitidos, ser convertidas em acções ao
portador.

2 � As acções serão representadas por títulos de 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou 10 000 acções, sendo permitida a sua concentração ou
divisão.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser apostas por chancela, desde que autenticada
com o selo branco da sociedade.

4 � Por deliberação da assembleia geral, as acções poderão reves-
tir a forma meramente escritural, sem incorporação em títulos, nos
termos e condições estabelecidos na lei.

5 � Mediante deliberação prévia da assembleia geral e a pedido do
accionista interessado, poderá ser autorizada a conversão de acções
tituladas em escriturais, bem como a conversão destas em tituladas; as
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despesas de conversão serão suportadas pelos accionistas interessados,
a menos que a assembleia geral delibere de forma diversa.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência na transmissão das acções

1� É livre a transmissão inter vivos de acções para cônjuges,
ascendentes e descendentes, bem como a transmissão mortis causa.

2 � Nas transmissões onerosas inter vivos, os restantes accionis-
tas terão direito de preferência nas condições de preço e pagamento
do negócio projectado.

3 � Se mais de um dos accionistas pretender exercer o direito de
preferência, as acções serão rateadas entre os preferentes na propor-
ção das acções de que cada um for titular no total das acções em
circulação, deduzidas das acções do transmitente.

4 � Tratando-se de transmissão inter vivos, a preferência será
exercida pelo valor real das acções, o qual, na falta de acordo entre
os interessados, será fixado por entidade escolhida por acordo entre
o transmitente e os preferentes; na falta de acordo, o valor será fi-
xado por revisor oficial de contas designado pelo tribunal da comarca
da sociedade, a solicitação de qualquer interessado.

5 � Para efeito de cumprimento das obrigações de preferência
previstas no presente contrato, o transmitente deverá comunicar aos
restantes accionistas a transmissão sujeita a preferência, comunica-
ção essa que identificará o adquirente, o número de acções a transmi-
tir e todas as demais condições da projectada transferência e,
designadamente no caso de transmissão onerosa, o preço e condições
de pagamento.

6 � O prazo para o exercício do direito de preferência é de quinze
dias úteis, contados após a recepção da comunicação referida no
número anterior, devendo o direito ser exercido por comunicação a
enviar nos termos definidos no n.º 8 do presente artigo.

7 � Verificando-se o agrupamento de um ou mais dos contraentes
para efeito de alienação das suas acções, a preferência terá de ser exercida
sobre a totalidade das suas acções assim agrupadas, que serão consideradas
como constituindo objecto de uma só transmissão.

8 � Os contratos de compra e venda das acções deverão ser cele-
brados dentro do prazo de trinta dias úteis contados da recepção da
comunicação ou comunicações, a exercer o direito de preferência.

9 � Nas transmissões a título gratuito, o prazo referido no nú-
mero anterior conta-se a partir da data em que o valor das acções
tiver sido fixado.

10 � Esgotados os prazos previstos nos números anteriores sem
que tenham sido adquiridas as acções ou não tendo sido exercida a
preferência, as transmissões tornar-se-ão livres.

11 � Todas as comunicações previstas no presente contrato de-
verão ser feitas por carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 8.º

Aumento de capital e direito de preferência

Nos aumentos de capital por entradas de dinheiro, ao abrigo da
autorização referida no número anterior, os accionistas terão direito
de preferência na subscrição de novas acções e no rateio daquelas que
não tenham sido inicialmente subscritas, salvo deliberação em
contrário, tomada por dois terços dos votos emitidos.

ARTIGO 9.º

Acções preferênciais sem voto

1 � A sociedade poderá emitir acções preferênciais sem voto e
converter acções ordinárias em acções preferênciais sem voto, em
conformidade com o que vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por deliberação da assembleia geral, ser emitidas acções
preferênciais sem voto, proporcionais às acções desta categoria já
existente, a distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, ficar
sujeitas a remissão em data fixa ou quando a assembleia geral o
deliberar.

4 � As acções poderão ser remidas pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 10

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações de
harmonia com a lei e em conformidade com o que for deliberado em
assembleia geral.

2 � Observadas as limitações legais aplicáveis, a sociedade pode
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

3 � As obrigações poderão revestir a forma meramente escri-
tural.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Estrutura

ARTIGO 11.º

Enumeração

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o administrador único e o
fiscal único.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas só podem

assistir às assembleias gerais e participar na discussão dos assuntos
indicados na ordem do dia se o presidente da mesa os autorizar antes
do início dos trabalhos.

4 � Além dos accionistas com direito de voto, têm direito a par-
ticipar na assembleia geral, embora não possam votar, as pessoas que
exerçam cargos nos órgãos sociais.

ARTIGO 13.º

Convocação

1 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa
ou, nos casos especiais previstos na lei, pelo conselho geral, pelo
conselho fiscal ou pelo tribunal.

2 � Sendo nominativas todas as acções da sociedade, a obrigatori-
edade de publicação da convocatória poderá ser substituída por cartas
registadas, expedidas com a antecedência mínima de vinte e um dias
da data da reunião da assembleia.

ARTIGO 14.º

Direito à participação nas assembleias e representação

1 � Só poderão participar nas reuniões os accionistas com direito
a voto que, até cinco dias úteis antes da realização da assembleia,
tenham:

a) Averbado as acções em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registado as acções em seu nome ou depositado os títulos na sede
social ou sem qualquer instituição de crédito, sendo ao portador.

2 � A prova do depósito em instituição de crédito far-se-à me-
diante declaração emitida pela depositária que dê entrada na sede social
com a antecedência prevista no número anterior.

3 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar por quem para o efeito designarem.

4 � Como instrumento de representação basta uma carta, com
assinatura reconhecida notarialmente, dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral e entregue na sede social até três dias úteis antes
da realização da assembleia.

5 � Os contitulares de acções serão representados por um deles,
escolhido entre todos, em obediência às regras de compropriedade.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, e
por um secretário.

2 � Os membros da mesa poderão não ser accionistas.

ARTIGO 16.º

Quórum constitutivo

1 � Para que as assembleias gerais se considerem validamente
constituídas em primeira convocação é necessário que se encontrem
presentes ou representados accionistas que detenham acções corres-
pondentes a mais de duas terças partes do capital social.
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2 � Em segunda convocação, assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas e o capital por eles representado.

ARTIGO 17.º

Quórum deliberativo

1 � A assembleia geral delibera por maioria dos votos emitidos.
2 � Mas, quer em primeira quer em segunda convocatória, a

deliberação sobre a alteração do contrato da sociedade, sobre o au-
mento de capital social, sobre a fusão, cisão, transformação e disso-
lução da sociedade deve ser aprovada por dois terços dos votos
emitidos.

SECÇÃO III

Administração
ARTIGO 18.º

Composição

A gestão das actividades da sociedade compete ao administrador
único.

ARTIGO 19.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração exercer, em geral, os
mais amplos poderes de gestão da sociedade previstos na lei e, no-
meadamente os seguintes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir com-
promissos arbitrais;

b) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis;
c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras

sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja
o objecto social;

d) Constituir mandatários da sociedade.

ARTIGO 20.º

Caução

A assembleia geral que eleja o administrador único poderá dispen-
sar a caução de responsabilidade prevista na lei.

ARTIGO 21.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 22.º

Composição e competência

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único,
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas
e terá um suplente, também revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas.

2 � O conselho fiscal tem as competências previstas na lei e no
presente contrato.

SECÇÃO V

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

Duração dos mandatos

1 � O mandato dos órgãos sociais durará três anos, sendo permi-
tida a reeleição uma ou mais vezes.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais, com
excepção do conselho fiscal, serão preenchidas por quem o próprio
órgão designe por cooptação.

3 � A designação terá de ser ratificada na assembleia geral anual
seguinte, cessando funções o membro do designado no termo do man-
dato dos restantes membros do órgão.

ARTIGO 24.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados ou
não pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado na assem-
bleia geral que os eleja.

2 � No caso de a assembleia geral estabelecer que o exercício das
funções é remunerado, a fixação das remunerações poderá ser delega-
da numa comissão de remunerações, composta por três accionistas,
eleitos em assembleia geral, pelo período de três anos.

3 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixada
ou mista, isto é, constituída por uma parte certa e por uma
percentagem não superior a 10% dos lucros de exercício, determi-
nada em conformidade com a regra estabelecida no n.º 3 do artigo 399.º
do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV
Apreciação anual da situação da sociedade

e aplicação dos resultados.

ARTIGO 25.º

Apreciação da situação da sociedade

1 � O ano social corresponde ao ano civil.
2 � A apreciação e votação do balanço e demais documentos

referidos na lei deve, obrigatoriamente, ser realizada em assembleia
geral, que reunirá até ao fim do primeiro trimestre de cada ano.

ARTIGO 26.º

Aplicação de resultados e distribuição de dividendos

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzida a percentagem que a lei determinar para a constituição ou
reintegração da reserva legal, e as importâncias que a assembleia geral,
sem quaisquer limites, deliberar, por maioria de votos emitidos, afectar
a outras reservas ou a outras aplicações de interesse social, incluindo a
reserva de estabilização de dividendos, serão distribuídos entre os
accionistas na proporção das acções de que sejam titulares e tendo em
conta o direito ao dividendo prioritário das acções preferenciais sem
voto que eventualmente tenham sido emitidas.

3 � No decurso do exercício poderão ser feitos adiantamentos
sobre lucros aos accionistas mediante deliberação da assembleia
geral, necessariamente precedida de parecer favorável do conselho
fiscal.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 27.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.

ARTIGO 28.º

Liquidação

1 � O administrador único passará a exercer as funções do liquida-
tário da sociedade a partir do momento da dissolução, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral.

2 � A liquidação será feita extrajudicialmente.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 30.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes do presente contrato da socie-
dade, designadamente entre a sociedade e os accionistas, fica expres-
samente estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 13408534

PREDICONSTRUÇÕES � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1998/961125; identificação de pessoa colectiva n.º 503763675;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/001211.
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Certifico que, foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe
de 400 000$, para 50 000 euros e transformada em sociedade anó-
nima, tendo o contrato da sociedade passado a ter a seguinte redac-
ção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � Doravante, a sociedade adopta o tipo de sociedade anónima e
a denominação de Prediconstruções � Compra e Venda de
Propriedades, S. A., e reger-se-à pelo presente contrato e pela legis-
lação aplicável.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto diferente do referido no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, com sede em Portugal ou no estrangeiro,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeada-
mente formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Tribunal, 5, freguesia
de São Julião, na Figueira da Foz, a qual pode ser deslocada, nos termos
da lei, por simples deliberação do administrador único, sem dependência
do consentimento ou parecer de outros órgãos sociais.

2 � O administrador único poderá criar, transferir ou extinguir
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro, dentro do condiciona-
lismo do número anterior.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil, com-
pra e venda de propriedades, revenda dos adquiridos para esse fim e
arrendamento de imóveis.

ARTIGO 4.º

Duração

1 � O início da actividade da sociedade conta-se a partir da sua
constituição como sociedade por quotas em 15 de Novembro de
1996.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
Capital social e outras formas de financiamento

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido e representado
por 10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, e
encontra-se integralmente subscrito e realizado.

2 � Os accionistas têm direito de preferência na emissão de novas
acções na proporção das que já possuírem.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma, serão
nominativas, podendo, por deliberação da assembleia geral tomada
por dois terços dos votos emitidos, ser convertidas em acções ao
portador.

2 � As acções serão representadas por títulos de 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou 10 000 acções, sendo permitida a sua concentração ou
divisão.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser apostas por chancela, desde que autenticada
com o selo branco da sociedade.

4 � Por deliberação da assembleia geral, as acções poderão reves-
tir a forma meramente escritural, sem incorporação em títulos, nos
termos e condições estabelecidos na lei.

5 � Mediante deliberação prévia da assembleia geral e a pedido do
accionista interessado, poderá ser autorizada a conversão de acções

tituladas em escriturais, bem como a conversão destas em tituladas; as
despesas de conversão serão suportadas pelos accionistas interessados,
a menos que a assembleia geral delibere de forma diversa.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência na transmissão das acções

1� É livre a transmissão inter vivos de acções para cônjuges,
ascendentes e descendentes, bem como a transmissão mortis causa.

2 � Nas transmissões onerosas inter vivos, os restantes accionis-
tas terão direito de preferência nas condições de preço e pagamento
do negócio projectado.

3 � Se mais de um dos accionistas pretender exercer o direito de
preferência, as acções serão rateadas entre os preferentes na propor-
ção das acções de que cada um for titular no total das acções em
circulação, deduzidas das acções do transmitente.

4 � Tratando-se de transmissão inter vivos, a preferência será
exercida pelo valor real das acções, o qual, na falta de acordo entre
os interessados, será fixado por entidade escolhida por acordo entre
o transmitente e os preferentes; na falta de acordo, o valor será fi-
xado por revisor oficial de contas designado pelo tribunal da comarca
da sociedade, a solicitação de qualquer interessado.

5 � Para efeito de cumprimento das obrigações de preferência pre-
vistas no presente contrato, o transmitente deverá comunicar aos res-
tantes accionistas a transmissão sujeita a preferência, comunicação essa
que identificará o adquirente, o número de acções a transmitir e todas as
demais condições da projectada transferência e, designadamente no caso
de transmissão onerosa, o preço e condições de pagamento.

6 � O prazo para o exercício do direito de preferência é de quinze
dias úteis, contados após a recepção da comunicação referida no
número anterior, devendo o direito ser exercido por comunicação a
enviar nos termos definidos no n.º 8 do presente artigo.

7 � Verificando-se o agrupamento de um ou mais dos contraentes
para efeito de alienação das suas acções, a preferência terá de ser
exercida sobre a totalidade das suas acções assim agrupadas, que serão
consideradas como constituindo objecto de uma só transmissão.

8 � Os contratos de compra e venda das acções deverão ser cele-
brados dentro do prazo de trinta dias úteis contados da recepção da
comunicação ou comunicações, a exercer o direito de preferência.

9 � Nas transmissões a título gratuito, o prazo referido no nú-
mero anterior conta-se a partir da data em que o valor das acções
tiver sido fixado.

10 � Esgotados os prazos previstos nos números anteriores sem
que tenham sido adquiridas as acções ou não tendo sido exercida a
preferência, as transmissões tornar-se-ão livres.

11 � Todas as comunicações previstas no presente contrato de-
verão ser feitas por carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 8.º

Aumento de capital e direito de preferência

Nos aumentos de capital por entradas de dinheiro, ao abrigo da
autorização referida no número anterior, os accionistas terão direito
de preferência na subscrição de novas acções e no rateio daquelas que
não tenham sido inicialmente subscritas, salvo deliberação em
contrário, tomada por dois terços dos votos emitidos.

ARTIGO 9.º

Acções preferênciais sem voto

1 � A sociedade poderá emitir acções preferênciais sem voto e
converter acções ordinárias em acções preferênciais sem voto, em
conformidade com o que vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por deliberação da assembleia geral, ser emitidas acções
preferênciais sem voto, proporcionais às acções desta categoria já
existente, a distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 � As acções preferênciais sem voto podem, na sua emissão, ficar
sujeitas a remissão em data fixa ou quando a assembleia geral o
deliberar.

4 � As acções poderão ser remidas pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 10

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações de
harmonia com a lei e em conformidade com o que for deliberado em
assembleia geral.

2 � Observadas as limitações legais aplicáveis, a sociedade pode
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.
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3 � As obrigações poderão revestir a forma meramente escri-
tural.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Estrutura

ARTIGO 11.º

Enumeração

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o administrador único e o
fiscal único.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas só podem

assistir às assembleias gerais e participar na discussão dos assuntos
indicados na ordem do dia se o presidente da mesa os autorizar antes
do início dos trabalhos.

4 � Além dos accionistas com direito de voto, têm direito a par-
ticipar na assembleia geral, embora não possam votar, as pessoas que
exerçam cargos nos órgãos sociais.

ARTIGO 13.º

Convocação

1 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa
ou, nos casos especiais previstos na lei, pelo conselho geral, pelo
conselho fiscal ou pelo tribunal.

2 � Sendo nominativas todas as acções da sociedade, a obrigatori-
edade de publicação da convocatória poderá ser substituída por cartas
registadas, expedidas com a antecedência mínima de vinte e um dias
da data da reunião da assembleia.

ARTIGO 14.º

Direito à participação nas assembleias e representação

1 � Só poderão participar nas reuniões os accionistas com direito
a voto que, até cinco dias úteis antes da realização da assembleia,
tenham:

a) Averbado as acções em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registado as acções em seu nome ou depositado os títulos na
sede social ou sem qualquer instituição de crédito, sendo ao porta-
dor.

2 � A prova do depósito em instituição de crédito far-se-à me-
diante declaração emitida pela depositária que dê entrada na sede social
com a antecedência prevista no número anterior.

3 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar por quem para o efeito designarem.

4 � Como instrumento de representação basta uma carta, com
assinatura reconhecida notarialmente, dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral e entregue na sede social até três dias úteis antes
da realização da assembleia.

5 � Os contitulares de acções serão representados por um deles,
escolhido entre todos, em obediência às regras de compropriedade.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, e
por um secretário.

2 � Os membros da mesa poderão não ser accionistas.

ARTIGO 16.º

Quórum constitutivo

1 � Para que as assembleias gerais se considerem validamente
constituídas em primeira convocação é necessário que se encontrem
presentes ou representados accionistas que detenham acções corres-
pondentes a mais de duas terças partes do capital social.

2 � Em segunda convocação, assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas e o capital por eles repre-
sentado.

ARTIGO 17.º

Quórum deliberativo

1 � A assembleia geral delibera por maioria dos votos emiti-
dos.

2 � Mas, quer em primeira quer em segunda convocatória, a
deliberação sobre a alteração do contrato da sociedade, sobre o au-
mento de capital social, sobre a fusão, cisão, transformação e disso-
lução da sociedade deve ser aprovada por dois terços dos votos
emitidos.

SECÇÃO III

Administração

ARTIGO 18.º

Composição

A gestão das actividades da sociedade compete ao administrador
único.

ARTIGO 19.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração exercer, em geral, os
mais amplos poderes de gestão da sociedade previstos na lei e, no-
meadamente os seguintes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir com-
promissos arbitrais;

b) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis;
c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras

sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja
o objecto social;

d) Constituir mandatários da sociedade.

ARTIGO 20.º

Caução

A assembleia geral que eleja o administrador único poderá dispen-
sar a caução de responsabilidade prevista na lei.

ARTIGO 21.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 22.º

Composição e competência

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único,
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas
e terá um suplente, também revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas.

2 � O conselho fiscal tem as competências previstas na lei e no
presente contrato.

SECÇÃO V

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

Duração dos mandatos

1 � O mandato dos órgãos sociais durará três anos, sendo permi-
tida a reeleição uma ou mais vezes.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais, com
excepção do conselho fiscal, serão preenchidas por quem o próprio
órgão designe por cooptação.

3 � A designação terá de ser ratificada na assembleia geral anual
seguinte, cessando funções o membro do designado no termo do
mandato dos restantes membros do órgão.
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ARTIGO 24.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados ou
não pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado na assem-
bleia geral que os eleja.

2 � No caso de a assembleia geral estabelecer que o exercício das
funções é remunerado, a fixação das remunerações poderá ser delega-
da numa comissão de remunerações, composta por três accionistas,
eleitos em assembleia geral, pelo período de três anos.

3 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixada
ou mista, isto é, constituída por uma parte certa e por uma
percentagem não superior a 10% dos lucros de exercício, determi-
nada em conformidade com a regra estabelecida no n.º 3 do artigo 399.º
do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação dos resultados.

ARTIGO 25.º

Apreciação da situação da sociedade

1 � O ano social corresponde ao ano civil.
2 � A apreciação e votação do balanço e demais documentos

referidos na lei deve, obrigatoriamente, ser realizada em assem-
bleia geral, que reunirá até ao fim do primeiro trimestre de cada
ano.

ARTIGO 26.º

Aplicação de resultados e distribuição de dividendos

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzida a percentagem que a lei determinar para a constituição ou
reintegração da reserva legal, e as importâncias que a assembleia
geral, sem quaisquer limites, deliberar, por maioria de votos emiti-
dos, afectar a outras reservas ou a outras aplicações de interesse
social, incluindo a reserva de estabilização de dividendos, serão dis-
tribuídos entre os accionistas na proporção das acções de que sejam
titulares e tendo em conta o direito ao dividendo prioritário das
acções preferênciais sem voto que eventualmente tenham sido emi-
tidas.

2 � No decurso do exercício poderão ser feitos adiantamentos
sobre lucros aos accionistas mediante deliberação da assembleia
geral, necessariamente precedida de parecer favorável do conselho
fiscal.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 27.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.

ARTIGO 28.º

Liquidação

1 � O administrador único passará a exercer as funções do liquida-
tário da sociedade a partir do momento da dissolução, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral.

2 � A liquidação será feita extrajudicialmente.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 30.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes do presente contrato da socie-
dade, designadamente entre a sociedade e os accionistas, fica expres-
samente estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 13324209

CASA AGRÍCOLA NIZA MARIANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1090/880729; identificação de pessoa colectiva n.º 501859535;
data da apresentação: 000831.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Lúcia Brito.
13409190

DIAGNOSTICUM � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO
DA FIGUEIRA DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 967/860616; identificação de pessoa colectiva n.º 501629386;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 7/001211.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de:

Designação do conselho de gerência: Delfim Afonso Rodrigues
Pena, António Júlio Apóstolo Pereira Coutinho e António Bernar-
des Cunha.

Data da deliberação: 21 de Novembro de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 13324110

COMCEL � COMUNICAÇÕES CELULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2373/990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504623397;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/001211.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de:

Cessação de funções do gerente: Marco António Rodrigues de
Figueiredo, por renúncia;

Data: 22 de Novembro de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 13408518

CONSTRUÇÕES RAINHA � COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1999/961125; identificação de pessoa colectiva n.º 503763764;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/001211.

Certifico que, foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de
10 000 000$, para 50 180 euros e transformada em sociedade
anónima, tendo o contrato da sociedade passado a ter a seguinte
redacção:

Contrato social:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � Doravante, a sociedade adopta o tipo de sociedade anónima e
a denominação de Construções Rainha � Compra e Venda de
Propriedades, S. A., e reger-se-à pelo presente contrato e pela legis-
lação aplicável.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto diferente do referido no número anterior, em
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sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, com sede em Portugal ou no estrangeiro,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeada-
mente formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Tribunal, 5, freguesia
de São Julião, concelho da Figueira da Foz, a qual pode ser deslocada,
nos termos da lei, por simples deliberação do administrador único,
sem dependência do consentimento ou parecer de outros órgãos
sociais.

2 � O administrador único poderá criar, transferir ou extinguir
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro, dentro do condiciona-
lismo do número anterior.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil, com-
pra e venda de propriedades, revenda dos adquiridos para esse fim e
arrendamento de imóveis.

ARTIGO 4.º

Duração

1 � O início da actividade da sociedade conta-se a partir da sua
constituição como sociedade por quotas em 25 de Novembro de
1996.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e outras formas de financiamento

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 180 euros, dividido e representado
por 10 036 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, e
encontra-se integralmente subscrito e realizado.

2 � Os accionistas têm direito de preferência na emissão de novas
acções na proporção das que já possuírem.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma, serão
nominativas, podendo, por deliberação da assembleia geral tomada
por dois terços dos votos emitidos, ser convertidas em acções ao
portador.

2 � As acções serão representadas por títulos de 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou 10 000 acções, sendo permitida a sua concentração ou
divisão.

3 � Os títulos serão assinados pelo administrador único, podendo
a assinatura ser apostas por chancela, desde que autenticada com o
selo branco da sociedade.

4 � Por deliberação da assembleia geral, as acções poderão reves-
tir a forma meramente escritural, sem incorporação em títulos, nos
termos e condições estabelecidos na lei.

5 � Mediante deliberação prévia da assembleia geral e a pedido do
accionista interessado, poderá ser autorizada a conversão de acções
tituladas em escriturais, bem como a conversão destas em tituladas; as
despesas de conversão serão suportadas pelos accionistas interessados,
a menos que a assembleia geral delibere de forma diversa.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência na transmissão das acções

1� É livre a transmissão inter vivos de acções para cônjuges,
ascendentes e descendentes, bem como a transmissão mortis causa.

2 � Nas transmissões onerosas inter vivos, os restantes acionistas
terão direito de preferência nas condições de preço e pagamento do
negócio projectado.

3 � Se mais de um dos accionistas pretender exercer o direito de
preferência, as acções serão rateadas entre os preferentes na propor-
ção das acções de que cada um for titular no total das acções em
circulação, deduzidas das acções do transmitente.

4 � Tratando-se de transmissão inter vivos, a preferência será
exercida pelo valor real das acções, o qual, na falta de acordo entre
os interessados, será fixado por entidade escolhida por acordo entre
o transmitente e os preferentes; na falta de acordo, o valor será fi-
xado por revisor oficial de contas designado pelo tribunal da comarca
da sociedade, a solicitação de qualquer interessado.

5 � Para efeito de cumprimento das obrigações de preferência
previstas no presente contrato, o transmitente deverá comunicar aos
restantes accionistas a transmissão sujeita a preferência, comunica-
ção essa que identificará o adquirente, o número de acções a transmi-
tir e todas as demais condições da projectada transferência e,
designadamente no caso de transmissão onerosa, o preço e condições
de pagamento.

6 � O prazo para o exercício do direito de preferência é de quinze
dias úteis, contados após a recepção da comunicação referida no
número anterior, devendo o direito ser exercido por comunicação a
enviar nos termos definidos no n.º 8 do presente artigo.

7 � Verificando-se o agrupamento de um ou mais dos contraentes
para efeito de alienação das suas acções, a preferência terá de ser
exercida sobre a totalidade das suas acções assim agrupadas, que serão
consideradas como constituindo objecto de uma só transmissão.

8 � Os contratos de compra e venda das acções deverão ser cele-
brados dentro do prazo de trinta dias úteis contados da recepção da
comunicação ou comunicações, a exercer o direito de preferência.

9 � Nas transmissões a título gratuito, o prazo referido no nú-
mero anterior conta-se a partir da data em que o valor das acções
tiver sido fixado.

10 � Esgotados os prazos previstos nos números anteriores sem
que tenham sido adquiridas as acções ou não tendo sido exercida a
preferência, as transmissões tornar-se-ão livres.

11 � Todas as comunicações previstas no presente contrato de-
verão ser feitas por carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 8.º

Aumento de capital e direito de preferência

Nos aumentos de capital por entradas de dinheiro, ao abrigo da
autorização referida no número anterior, os accionistas terão direito
de preferência na subscrição de novas acções e no rateio daquelas que
não tenham sido inicialmente subscritas, salvo deliberação em
contrário, tomada por dois terços dos votos emitidos.

ARTIGO 9.º

Acções preferenciais sem voto

1 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto e
converter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em
conformidade com o que vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por deliberação da assembleia geral, ser emitidas acções prefe-
renciais sem voto, proporcionais às acções desta categoria já exis-
tente, a distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, ficar
sujeitas a remissão em data fixa ou quando a assembleia geral o
deliberar.

4 � As acções poderão ser remidas pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 10

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações de
harmonia com a lei e em conformiddae com o que for deliberado em
assembleia geral.

2 � Observadas as limitações legais aplicáveis, a sociedade pode
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

3 � As obrigações poderão revestir a forma meramente escritural.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Estrutura

ARTIGO 11.º

Enumeração

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o administrador único e o
fiscal único.
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SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas só podem

assistir às assembleias gerais e participar na discussão dos assuntos
indicados na ordem do dia se o presidente da mesa os autorizar antes
do início dos trabalhos.

4 � Além dos accionistas com direito de voto, têm direito a participar
na assembleia geral, embora não possam votar, as pessoas que exerçam cargos
nos órgãos sociais.

ARTIGO 13.º

Convocação

1 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa
ou, nos casos especiais previstos na lei, pelo conselho geral, pelo
conselho fiscal ou pelo tribunal.

2 � Sendo nominativas todas as acções da sociedade, a obrigatoriedade
de publicação da convocatória poderá ser substituída por cartas registadas,
expedidas com a antecedência mínima de vinte e um dias da data da reunião
da assembleia.

ARTIGO 14.º

Direito à participação nas assembleias e representação

1 � Só poderão participar nas reuniões os accionistas com direito a
voto que, até cinco dias úteis antes da realização da assembleia, tenham:

a) Averbado as acções em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registado as acções em seu nome ou depositado os títulos na sede
social ou sem qualquer instituição de crédito, sendo ao portador.

2 � A prova do depósito em instituição de crédito far-se-à me-
diante declaração emitida pela depositária que dê entrada na sede social
com a antecedência prevista no número anterior.

3 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar por quem para o efeito designarem.

4 � Como instrumento de representação basta uma carta, com
assinatura reconhecida notarialmente, dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral e entregue na sede social até três dias úteis antes
da realização da assembleia.

5 � Os contitulares de acções serão representados por um deles,
escolhido entre todos, em obediência às regras de compropriedade.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, e
por um secretário.

2 � Os membros da mesa poderão não ser accionistas.

ARTIGO 16.º

Quórum constitutivo

1 � Para que as assembleias gerais se considerem validamente
constituídas em primeira convocação é necessário que se encontrem
presentes ou representados accionistas que detenham acções corres-
pondentes a mais de duas terças partes do capital social.

2 � Em segunda convocação, assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas e o capital por eles representado.

ARTIGO 17.º

Quórum deliberativo

1 � A assembleia geral delibera por maioria dos votos emitidos.
2 � Mas, quer em primeira quer em segunda convocatória, a

deliberação sobre a alteração do contrato da sociedade, sobre o au-
mento de capital social, sobre a fusão, cisão, transformação e disso-
lução da sociedade deve ser aprovada por dois terços dos votos
emitidos.

SECÇÃO III

Administração

ARTIGO 18.º

Composição

A gestão das actividades da sociedade compete ao administrador
único.

ARTIGO 19.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração exercer, em geral, os
mais amplos poderes de gestão da sociedade previstos na lei e, no-
meadamente os seguintes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir com-
promissos arbitrais;

b) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis;
c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras

sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja
o objecto social;

d) Constituir mandatários da sociedade.

ARTIGO 20.º

Caução

A assembleia geral que eleja o administrador único poderá dispen-
sar a caução de responsabilidade prevista na lei.

ARTIGO 21.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 22.º

Composição e competência

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único,
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas
e terá um suplente, também revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas.

2 � O fiscal único tem as competências previstas na lei e no
presente contrato.

SECÇÃO V

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

Duração dos mandatos

1 � O mandato dos órgãos sociais durará três anos, sendo permi-
tida a reeleição uma ou mais vezes.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais, com
excepção do fiscal único, serão preenchidas por quem o próprio órgão
designe por cooptação.

3 � A designação terá de ser ratificada na assembleia geral anual
seguinte, cessando funções o membro do designado no termo do
mandato dos restantes membros do órgão.

ARTIGO 24.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados ou
não pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado na assem-
bleia geral que os eleja.

2 � No caso de a assembleia geral estabelecer que o exercício das
funções é remunerado, a fixação das remunerações poderá ser delega-
da numa comissão de remunerações, composta por três accionistas,
eleitos em assembleia geral, pelo período de três anos.

3 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixada
ou mista, isto é, constituída por uma parte certa e por uma
percentagem não superior a 10% dos lucros de exercício, determi-
nada em conformidade com a regra estabelecida no n.º 3 do artigo 399.º
do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV
Apreciação anual da situação da sociedade

e aplicação dos resultados.

ARTIGO 26.º

Apreciação da situação da sociedade

1 � O ano social corresponde ao ano civil.
2 � A apreciação e votação do balanço e demais documentos

referidos na lei deve, obrigatoriamente, ser realizada em assembleia
geral, que reunirá até ao fim do primeiro trimestre de cada ano.
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ARTIGO 27.º

Aplicação de resultados e distribuição de dividendos

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzida a percentagem que a lei determinar para a constituição ou
reintegração da reserva legal, e as importâncias que a assembleia geral,
sem quaisquer limites, deliberar, por maioria de votos emitidos, afectar
a outras reservas ou a outras aplicações de interesse social, incluindo a
reserva de estabilização de dividendos, serão distribuídos entre os
accionistas na proporção das acções de que sejam titulares e tendo em
conta o direito ao dividendo prioritário das acções preferenciais sem
voto que eventualmente tenham sido emitidas.

2 � No decurso do exercício poderão ser feitos adiantamentos
sobre lucros aos accionistas mediante deliberação da assembleia
geral, necessariamente precedida de parecer favorável do conselho
fiscal.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 28.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.

ARTIGO 29.º

Liquidação

1 � O administrador único passará a exercer as funções do liquida-
tário da sociedade a partir do momento da dissolução, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral.

2 � A liquidação será feita extrajudicialmente.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 30.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes do presente contrato da socie-
dade, designadamente entre a sociedade e os accionistas, fica expres-
samente estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 13324217

SOURE

RODOMARQUES � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 502/
001204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/001204.

Certifico que, entre Manuel Gonçalves Marques e mulher, Carla Sofia
da Silva Costa, casados em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social.

1.º

A sociedade adopta a firma Rodomarques � Transportes
Rodoviários, L.da, e tem a sua sede na Rua das Murtinheiras, Casal de
Almeida, freguesia de Vinha da Rainha, concelho de Soure.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
extinguir agências, delegações, sucursais ou outras formas de
representação em território nacional ou estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes rodoviários
de mercadorias.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, correspondente à soma de duas
quotas iguais de 25 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

A quota do sócio Manuel Gonçalves Marques está metade realizada
em dinheiro, encontrando-se a importância respectiva devidamente
depositada, a parte restante será também realizada em dinheiro, no
prazo de cinco anos a contar desta data.

A quota da sócia Carla Sofia da Silva Costa está integralmente
realizada em espécie até à quantia de 13 000 euros, mediante a trans-
ferência que, neste acto, faz para a sociedade da sua viatura ligeira de
passageiros com a marca Opel, modelo Astra, com a matrícula
71-84-GL, no valor de 13 000 euros, a parte restante da mesma quota
do valor de 12 000 euros metade acha-se já realizada em dinheiro,
encontrando-se a quantia correspondente de 6 000 euros, devidamente
depositada a outra metade de igual valor será também realizada em
dinheiro, no prazo de cinco anos a contar desta data.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já ficam designados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura dos dois gerentes, bastando a de um só ge-
rente, para os actos de mero expediente.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios.
A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da

sociedade, à qual em primeira lugar e aos sócios não cedentes, em
segundo, é conferido o direito de preferência.

6.º

É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros de idêntica natureza o que acontecer
será da responsabilidade única e pessoal do interveniente que ainda
ficará obrigado a indemnizar a sociedade por qualquer prejuízo que
com isso lhe cause.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros, reembolsáveis quando julgadas
disponíveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia
geral, que delibera o reembolso.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos casos
previstos na lei e ainda:

a) Se a mesma for arrestada, penhorada ou de algum modo envol-
vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada
coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos nos interesses
sociais;

c) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no artigo 5.º.

9.º

A sociedade poderá livremente adquirir participações no capital de
outras sociedades já existentes ou a constituir, mesmo que reguladas
por lei especial e ou prosseguindo objecto social diferente do seu,
podendo ainda participar em consórcios ou agrupamentos comple-
mentares de empresas.

10.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que em
nome da sociedade sejam celebrados pela gerência a partir da sua
constituição e antes de efectivado o seu registo na conservatória
respectiva, ficando para tal efeito dada à gerência a necessária
autorização.

11.º

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
capital depositado, para fazer face ao pagamento das despesas de registo
da sociedade e aquisição de equipamentos e mercadorias.

Relatório de entradas em espécie

Nos termos e para os efeitos do artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais, o presente relatório destina-se à avaliação do bem
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correspondente à entrada em espécie a fazer por Carla Sofia da Silva
Costa, titular do bilhete de identidade n.º 11301321, emitido em 19 de
Agosto de 1998, pelo Arquivo de Identificação de Coimbra, residente na
Rua das Murtinheiras, Casal de Almeida, Vinha da Rainha, Soure, para
realização parcial da quota que pretende subscrever no capital da socie-
dade a constituir sob a denominação de Rodomarques � Transportes
Rodoviários, L.da, titular do cartão de identificação de pessoa colectiva
n.º 505013320, com sede prevista para Casal de Almeida, Soure.

a) Descrição do bem:
Viatura ligeira de passageiros, a gasóleo, marca Opel, modelo

Astra, matrícula 71-84-GL, fabricada em 1996, avaliada em
13 000 euros;

b) Titularidade do bem:
O bem acima referido pertence a Carla Sofia da Silva Costa, de

acordo com o título de registo de propriedade respectivo;
c) Avaliação do bem:
A viatura foi avaliada pelo valor provável de realização, tendo em

conta o ano de fabrico e o seu estado de conservação;
d) Conclusão:
Somos de parecer que o valor do bem com que o promitente sócio

pretende participar no capital da sociedade no capital da sociedade
Rodomarques � Transportes Rodiviários, L.da, corresponde ao valor
parcial da quota que subscreveu, sendo a parte restante realizada com
entradas de dinheiro.

30 de Setembro de 2000
António Pimpão & Maximino Mota
representada por António Maia Pimpão, revisor oficial de contas

n.º 410.

Certifico ainda que, os gerentes foram nomeados em 30 de Outu-
bro de 2000.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 08703566

ÉVORA
ÉVORA

A PANIFICADORA CENTRAL EBORENSE, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 148, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 360/
620518; identificação de pessoa colectiva n.º 500004064; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 40 e inscrição n.º 51; número e data da
apresentação: 18 e 19/20001025.

Capital social 3 304 500$.

Certifico que, em relação em epígrafe foi registada:
A cessação das funções de gerência de Rui Manuel Baião Parreira,

por deliberação de 16 de Setembro de 2000.
A designação do gerente José Mendonça Cunha, para o biénio de

2000/2001, por deliberação de 16 de Setembro de 2000.

6 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13562487

MARIA FRANCISCA DA SILVA, L.DA

Sede: Rua da Barbarala, 1, Parque Industrial
e Tecnológico de Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2062/
970305; identificação de pessoa colectiva n.º 503637572; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12 e
13/20001009;

capital social 112 230 euros.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada:
1 � A cessação das funções de gerência de Joaquim Matias Fer-

nandes, por renúncia de 10 de Setembro de 2000.
2 � A designação do gerente Fernando Rommel Ribeiro Fernan-

des, por deliberação de 10 de Setembro de 2000.

14 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Fernanda da
Conceição Pinto. 13562444

REGUENGOS DE MONSARAZ

GUADIANA PARQUE � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 334/990824; identificação de pessoa colectiva
n.º 504591509; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/14122000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, por delibe-
ração de 30 de Novembro de 2000, foi alterado o contrato social,
tendo ficado o artigo 1.º, n.º 1, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a designação de Guadiana Parque �
Compra e Venda de Imóveis, S. A., tem a sua sede no Monte da Fome,
Perolivas, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz.

Foi depositado na pasta o texto actualizada do contrato.

15 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 12594989

FARO
ALBUFEIRA

ANTÓNIO JOÃO PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 372/
870203; identificação de pessoa colectiva n.º 501776745;
data: 20001215.

Certifico que se encontram-se depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Carmen Morades Zaca-
rias Lopes da Silva. 10012613

SOLFIL � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E ALUGUER DE RECTRO-ESCAVADORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 330/
861010; identificação de pessoa colectiva n.º 501725709;
data: 20001215.

Certifico que se encontram-se depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Carmen Morades Zaca-
rias Lopes da Silva. 10012605

VIANCO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 492/
871214; identificação de pessoa colectiva n.º 500297347;
data: 20001215.

Certifico que se encontram-se depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Carmen Morades Zaca-
rias Lopes da Silva. 10012958

ISABEL CORREIA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 15/
840525; identificação de pessoa colectiva n.º 501290770;
data: 20001215.
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Certifico que se encontram-se depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Carmen Morades Zaca-
rias Lopes da Silva. 10012940

ROMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 62/
840709; identificação de pessoa colectiva n.º 501133801;
data: 20001215.

Certifico que se encontram-se depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

14 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Carmen Morades Zaca-
rias Lopes da Silva. 10012931

RESTAURANTE GUIA-ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 75/
840816; identificação de pessoa colectiva n.º 501453032;
data: 20001215.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

14 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Carmen Morades Zaca-
rias Lopes da Silva. 10012923

ERIC DAUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 97/
840919; identificação de pessoa colectiva n.º 501283323;
data: 20001215.

Certifico que se encontram-se depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

14 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Carmen Morades Zaca-
rias Lopes da Silva. 10012915

SILVES

LARA � LARANJA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1321/
960930; identificação de pessoa colectiva n.º 503578703; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 8/001205.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva a acta n.º 28 de
31 de Julho de 2000, com a nomeação para o cargo de gerente da
sociedade em epígrafe de Concepcion Buixó Roca-Umbert, divorciada,
Rua de Vico, 7, Barcelona, por deliberação de 31 de Julho de 2000.

5 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Dipilar Assun-
ção Silva. 10447504

LARA � LARANJA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1321/
960930; identificação de pessoa colectiva n.º 503578703; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 13/001205.

Certifico que, ficou depositado na pasta respectiva o projecto de
fusão, por incorporação, transferência global do património da so-

ciedade Agrolara � Produtos Agrícolas, L.da, matriculada sob o
n.º 1323/961104, para a sociedade Lara � Laranja do Algarve, L.da.

5 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Dipilar Assun-
ção Silva. 10447512

AGROLARA � PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1323/
961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503802310; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 9/001205.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva a acta n.º 15 de
31 de Julho de 2000, com a nomeação para o cargo de gerente da
sociedade em epígrafe de Concepcion Buixó Roca-Umbert, divor-
ciada, Rua de Vico, 7, Barcelona, por deliberação de 31 de Julho de
2000.

5 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Dipilar Assun-
ção Silva. 10447490

CORREIA & LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 654/
860918; identificação de pessoa colectiva n.º 501726101; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/001205.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva a escritura la-
vrada em 10 de Novembro de 2000, a folhas 34 do livro 195-E, do
Cartório Notarial de Lagoa, com a dissolução e encerramento da
liquidação, da sociedade em epígrafe.

5 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Dipilar Assun-
ção Silva. 10447482

HORTA DA BARRA � SOCIEDADE
AGRÍCOLA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1607/
001207; inscrição n.º 1, ; número e data da apresentação: 7/
001207.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Fran-
cisco José Coelho Estevens Rita, casado com Maria Graciete Men-
donça Barros Silva Estevens Rita, na comunhão de adquiridos; Inês
Barros Silva Estevens Rita, solteira, maior; Sofia Silva Estevens Rita,
solteira, maior, todos residentes na Rua de Manuel Ferreira de An-
drade, 18, 4.º, frente, Lisboa; Maria de Deus Coelho Estevens Rita,
divorciada; Pedro António Estevens Rita dos Santos Brandão, sol-
teiro, maior; e Ana Margarida Estevens Rita dos Santos Brandão,
solteira, maior, todos residentes na Rua dos Soeiros, 339, 7.º, frente,
Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Horta da Barra � Sociedade Agrícola
e Imobiliária, L.da.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Horta da Barra, sítio do
Enxerim, freguesia e concelho de Silves.

2 � A sede pode ser mudada dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe e podem ser criadas filiais, sucursais, delegações,
agências ou outras formas de representação local em qualquer sítio ou
localidade mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a produção, exploração e comercialização de
quaisquer actividades agrícolas, agro-turismo, gestão e administração
imobiliária e turística, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 10 000 euros, correspondendo à soma de seis quotas, uma do
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sócio Francisco José Coelho Estevens Rita, com o valor nominal
de 3400 euros, outra da sócia Inês Barros Silva Estevens Rita, com
o valor nominal de 800 euros, outra da sócia Sofia Barros Silva
Estevens Rita, com o valor nominal de 800 euros, outra da sócia
Maria de Deus Coelho Estevens Rita, com o valor nominal de
2600 euros, outra do sócio Pedro António Estevens Rita dos San-
tos Brandão, com o valor nominal de 1200 euros, e outra da sócia
Ana Margarida Estevens Rita dos Santos Brandão, com o valor
nominal de 1200 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de dois ou mais gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois gerentes.
3 � A gerência pode adquirir para a sociedade quaisquer viaturas e

veículos automóveis ou outros bens móveis, bem como proceder à
respectiva alienação ou oneração.

4 � A gerência pode contrair empréstimos e recorrer a crédito
bancário e dar garantia para o efeito e onerar quaisquer bens móveis
ou imóveis da sociedade.

5 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Francisco José
Coelho Estevens Rita e Maria de Deus Coelho Estevens Rita.

6 � Aos sócios Francisco José Coelho Estevens Rita e Maria de Deus
Coelho Estevens Rita é atribuído um direito especial à gerência.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios e seus
ascendentes e descendentes, para o que ficam desde já autorizadas as
necessárias divisões.

2 � A cessão de quotas não previstas no número anterior depende
do consentimento da sociedade tendo os sócios não cedentes direito
de preferência em primeiro lugar na sua aquisição e a sociedade em
segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios quando as
mesmas forem objecto de penhora, arresto, arrolamento ou qualquer
procedimento judicial.

ARTIGO 9.º

A sociedade assume todas as despesas relativas à sua constituição,
nomeadamente as desta escritura, com publicações e registos, pelo
que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado no Banco Espírito Santo, agência de Caldas
da Rainha, para com ele fazer face a essas despesas, bem como para
pagamento das despesas de instalação e aquisição de materiais e bens
de equipamento necessários para o exercício da sua actividade, nos
termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Dipilar Assun-
ção Silva. 10447474

CASA DE LÃS E RETROSARIA ANITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 658/
860925; identificação de pessoa colectiva n.º 501717846; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/001211.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em epí-
grafe, aumentou o capital de 500 000$, para 1 002 410$, 5 000 eu-
ros, tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo contrato fica-
do com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, uma de cada sócio.

§ único. Mantém-se.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo do con-
trato na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Dipilar Assun-
ção Silva. 10447466

MOURINHO, MIMOSO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 402/
760218; identificação de pessoa colectiva n.º 500577943; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 7/001123.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura lavrada em 14 de Novembro de 2000, a folhas 5 do livro
110-F, do Cartório Notarial de Silves, com a dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Dipilar Assun-
ção Silva. 10447431

A. P. & LOBATO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1491/
990625; identificação de pessoa colectiva n.º 504408801; averba-
mento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os

4, 5 e 6; números e data das apresentações: 1, 2, 3, 4 e 5/001123.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia
da escritura lavrada em 18 de Setembro de 2000, a folhas 40 v. do
livro 105-F, do Cartório Notarial de Silves, com a renúncia à ge-
rência de António Domingos Ferreira Pereira e de Maura Teixeira
de Aguiar, a partir de 18 de Setembro de 2000, e as autorizações
dadas em 18 de Setembro de 2000 por António Domingos Ferreira
Pereira de Mauro Teixeira de Aguiar, para que os seus apelidos se
mantenham na firma.

Foi alterado o contrato social da sociedade em epígrafe, tendo em
consequência os artigos 4.º e 8.º do respectivo contrato, ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
18 704,92 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 7 481,97 euros, do sócio Manuel António Rodrigues
Lobato, outra do valor nominal de 7 481,97 euros dos sócios Jorge
Miguel Rodrigues Lobato e José Manuel Rodrigues Lobato, e outra do
valor nominal de 3 740,98 euros, da sócia Liliana da Conceição
Gonçalves de Matos.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Jorge Miguel
Rodrigues Lobato, desde já nomeado gerente.

2 � Mantém-se.
3 � A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos pela assina-

tura do gerente.
4 � Mantém-se.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo do con-
trato na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2000. � A Ajudante-Principal, Dipilar Assun-
ção Silva. 10447415

LEIRIA
NAZARÉ

CERCINA � COOPERATIVA DE ENSINO E REABILITAÇÃO
DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA NAZARÉ, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 5; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501146733; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 2/20001206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela apresenta-
ção acima referida, foi registado o seguinte facto:

Nomeação da direcção e do conselho fiscal, para o biénio 2000/
2002 � Direcção: presidente: Jorge Augusto Sousa; vice-pre-
sidente: Joaquim Ascensão Pequicho; tesoureiro: Rui Manuel
Gerardo de Oliveira; primeiro-secretário: Vítor Manuel Henriques
Vieira; segundo-secretário: Josefa Freire Codinha Marques de Brito;
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vogais suplentes: Maria Eduarda Conceição Veríssimo Ledesma e
Cândida Maria Isaac Meca;

Conselho fiscal: presidente: Fernando José Guerra Guerreiro;
relator: Martinho de Oliveira Rosa; vogal: Mário António Jerónimo
Correia; suplentes: Vítor Manuel da Costa Farraxo e Virgínia Maria
Mendes Cavaleiro Chicharro. São todos casados, à excepção do
vice-presidente da direcção que é solteiro.

14 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570510

POMBAL

BILLERUD � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2604;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001113.

Constituição de sociedade

No dia 25 de Outubro de 2000, no 1.º Cartório Notarial de Coim-
bra, perante mim, licenciada, Maria de Fátima Pereira Pessoa, com-
pareceram como outorgantes:

1.º José Eduardo Martins Lopes, contribuinte n.º 149461860, ca-
sado com D. Maria Helena Marques Machado Martins Lopes, no regime
da comunhão de adquiridos, residente habitualmente na Avenida da
República, 97, em Vila Real de Santo António, e natural de Coimbra
freguesia da Sé Nova.

2.º D. Maria Celeste Martins Marques, casada no regime de comu-
nhão de adquiridos com Celso Manuel Relva Martins de Lima, residente
habitualmente na Praça de José Régio, 91, 3.º, D, em Matosinhos, e
natural da freguesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho da
Figueira da Foz, contribuinte n.º 107291762.

3.º Dr. Daniel Andrade, casado, residente em Coimbra, na Avenida
de Fernão de Magalhães, 252, 2.º, e natural da freguesia e concelho
de Castro Daire, que intervém como procurador de: António Manuel
Pereira da Silva, contribuinte n.º 196002044, com residência habitual
na Avenida dos Heróis do Ultramar, 122, rés-do-chão, esquerdo,
Pombal, de cuja freguesia também é natural, sendo casado no regime
da comunhão de adquiridos com D. Maria dos Anjos Ferreira da Silva,
em conformidade com uma procuração.

4.º Celso Manuel Relva Martins de Lima, casado com a segunda
outorgante, com ela residente habitualmente e natural da freguesia de
Mões, concelho de Castro Daire.

Verifiquei a identidade do terceiro outorgante pelo meu conheci-
mento pessoal e a dos restantes pela exibição dos bilhetes de identi-
dade de que, respectivamente, são titulares, com os n.os 1484109, de
10 de Dezembro de 1999,1582208, de 14 de Novembro de 1994, e
1585648, de 25 de Novembro de 1991, todos de Lisboa.

Disseram o primeiro, segunda e terceiro outorgantes, este na qua-
lidade em que intervém:

Que, pela presente escritura, é constituída entre os primeiro, se-
gunda e o constituinte do terceiro, uma sociedade comercial por
quotas, com a firma Billerud � Promoção Imobiliária, L.da, com sede
em Pombal, na Rua dos Pomares, Roussa, freguesia de Pombal, com
o capital social integralmente realizado em dinheiro e em espécie de
254 490 euros, a qual se há-de reger pelos artigos constantes do
documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, que é o seguinte:

Documento complementar elaborado de harmonia com o n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado, que constitui parte integrante
da escritura de constituição de sociedade lavrada no livro de notas
239-A, do 1.º Cartório Notarial de Coimbra, a folhas 134.

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Billerud � Promoção
Imobiliária, L.da, tem a sua sede em Pombal, na Rua dos Pomares,
Roussa, freguesia e concelho de Pombal.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na promoção imobiliária e compra e venda
de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 254 490 euros, e corresponde à soma de três
quotas, sendo duas iguais no valor nominal de 124 750 euros, perten-

cendo uma a cada um dos sócios Maria Celeste Martins Marques e
José Duarte Martins Lopes, e outra no valor nominal de 4 990 euros,
pertencente ao sócio António Manuel Pereira da Silva.

§ 1.º Cada uma das quotas dos sócios Maria Celeste Martins Marques
e José Duarte Martins Lopes, está realizada em espécie mediante a
transferência, que nesta data fazem para a sociedade dos seus seguintes
bens de que são proprietários em comum, todos sitos na freguesia de
São Julião, concelho da Figueira da Foz:

1 � Prédio rústico, sito na Várzea, composto de terreno com a
área de 10 416 metros quadrados, inscrito na matriz predial rústica
sob o artigo n.º 86, com o valor patrimonial de 25 272$ e descrito
na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Figueira da Foz, sob o
n.º 1242-São Julião, no valor de 149 700 euros.

2 � Prédio urbano, sito na Várzea, composto de casa de habitação
de rés-do-chão com a superfície de 30 metros quadrados e dependên-
cias com 20 metros quadrados, inscrito na matriz predial urbano sob
o artigo n.º 3591, com o valor patrimonial de 191 724$, e descrito
na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Figueira da Foz, sob o
n.º 1243-São Julião, no valor de 49 900 euros.

3 � Prédio urbano, sito na várzea, composto de casa de habita-
ção de rés-do-chão com superfície coberta de 42 metros quadrados,
inscrito na matriz predial urbano sob o artigo 3592, com o valor
patrimonial de 86 346$, e descrito na 1.ª Conservatória do Registo
Predial da Figueira da Foz, sob o n.º 1244-São Julião, no valor de
49 900 euros.

§ 2.º A quota do sócio António Manuel Pereira da Silva, está
integralmente realizada em dinheiro, estando devidamente depositado
a respectiva quantia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

É vedado aos gerentes ou a mandatários assinar em nome da socie-
dade quaisquer documentos ou contratos que digam respeito a negócios
estranhos à mesma tais como letras, fianças ou avais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações de qualquer espécie,
associar-se ou integrar-se por qualquer forma noutras sociedades,
agrupamentos ou empresas constituídas ou a constituir, seja qual for
o seu objecto.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas, é livre entre os sócios.
2 � A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos dependerá

sempre do consentimento da sociedade, a qual, dando esse consenti-
mento, terá em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo,
direito de preferência na aquisição da quota que se deseja alienar, nos
termos da legislação em vigor.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada, sem que nestes dois últimos casos seja deduzida oposição
julgada procedente, pelo respectivo sócio;

d) Se, sendo pessoa colectiva, se dissolver;
e) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação

de bens de qualquer dos sócios a respectiva quota não fique a pertencer
inteiramente ao seu titular inicial;

f) Sendo decretada a interdição ou inabilitação do seu titular ou por
sua morte;

g) Venda ou adjudicação judiciais.
2 � Salvo disposição legal imperativa em contrário, a contrapar-

tida da amortização será:
a) Nos casos das alíneas a) e b), o valor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c), d), f) e g), o valor que resultar da

aplicação do regime do artigo 235.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-
bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
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do valor da quota em causa ser efectuado a pronto ou em seis pres-
tações trimestrais iguais, conforme a assembleia geral decidir, salvo o
disposto na alínea a) do número anterior.

4 � A sociedade terá, ainda, o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no n.º 1, adquiri-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou por terceiro, podendo no primeiro caso, a quota figurar
no balanço como amortizada e, posteriormente também por
deliberação da assembleia geral, em vez dela serem criadas uma ou
várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
ainda a terceiros.

ARTIGO 9.º

Além dos casos previstos na lei, o sócio poderá exonerar-se da
sociedade nos seguintes casos:

1 � a) No caso de a sociedade não distribuir, em dois anos segui-
dos ou quatro interpelados pelo menos, metade dos lucros distribuí-
veis existentes, salvo o caso de deliberação unânime ou com a
aprovação do sócio que se exonerar;

b) Nos casos de a sociedade não convocar qualquer dos só-
cios para as assembleias gerais ou de lhe recusar o acesso a
quaisquer elementos de informação da sociedade, nomeada-
mente os referidos no n.º 1 do artigo 214.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � A contrapartida a pagar ao sócio, nos casos de exoneração
previstos no número anterior, é a referida no n.º 4 do artigo 240.º do
Código das Sociedades Comerciais, sendo que, ao valor da quota assim
apurado, deve ser acrescentado o valor dos contratos de representa-
ção, concessão ou equivalentes, de empreitadas ou construções em
curso, existentes à data da comunicação da exoneração, calculado na
base de um estudo provisional da rentabilidade de tais contratos em
cinco anos.

Relatório de verificação de entradas em espécie nos termos do ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

Manuel Duarte Domingues, revisor oficial de contas, inscrito
com o n.º 824, sócio da sociedades de revisores oficias de contas
Vítor Valente & Manuel Domingues, inscrita na lista das socie-
dades de revisores oficias de contas sob o n.º 145, contribuinte
fiscal n.º 168823551, com escritório no Largo de 25 de Abril,
4, 3.º, escritório 1, em Pombal, elaborou o presente relatório
para dar cumprimento ao artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais.

1 � Sociedade adquirente � BILLERUD � Promoção Imo-
biliária, L.da, com sede no concelho de Pombal, titular do cartão
provisório de identificação de pessoa colectiva e entidade equiparada
n.º P504727150, tendo como objecto social: promoção imobiliária e
compra e venda de propriedades.

2 � Titulares dos bens � Maria Celeste Martins Marques, titular
do bilhete de identidade n.º 1582208, emitido em Lisboa em 14 de
Novembro de 1994, casada no regime de comunhão de adquiridos com
Celso Manuel Relva Martins de Lima, residentes na Praça José Régio,
91, 3.º, direito, Senhora da Hora, Matosinhos, e José Duarte Martins
Lopes, titular do bilhete de identidade n.º 1484109, emitido em Lisboa
em 8 de Maio de 1989, casado no regime de comunhão de adquiridos
com Maria Helena Marques Machado Martins Lopes, residentes na
Rua de António Passos, 88, 1.º, esquerdo, em Vila Real de Santo
António.

3 � Descrição dos bens � Terreno com a área de 10 416 metros
quadrados, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de São Julião,
concelho da Figueira da Foz, sob o artigo n.º 86, e descrito na
1.ª Conservatória dos Registo Predial da Figueira da Foz, sob o
n.º 1242, no valor de 30 012 156$ (149 700 euros).

Casa de habitação de rés-do-chão com a superfície coberta de
30 metros quadrados e dependências com a área de 20 metros quadra-
dos, inscrito na matriz predial urbano da freguesia de São Julião,
concelho da Figueira da Foz, sob o artigo n.º 3591, e descrito na
1.ª Conservatória do Registo Predial da Figueira da Foz, sob o n.º 1243,
no valor de 10 004 052$ (49 900 euros).

Casa de habitação de rés-do-chão com a superfície coberta de
42 metros quadrados, inscrito na matriz predial urbana da freguesia
de São Julião, concelho da Figueira da Foz, sob o artigo n.º 3592, e
descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Figueira da Foz,
sob o n.º 1244, no valor de 10 004 052$ (49 900 euros).

Valor total dos bens : 50 020 260$ (249 500 euros).
4 � Critério Valorimétrico � Os bens foram avaliados tendo em

conta a sua localização e o valor actual de mercado.
5 � Verificação da titularidade � Comprovou-se a titularidade dos

bens pelas certidões dos registos e inscrições na 1.ª Conservatória do
Registo Predial da Figueira da Foz.

6 � Afectação do valor dos bens ao capital � O valor dos bens
é totalmente afecto à realização da entrada de cada um dos sócios,
não havendo remanescente, como segue:

Maria Celeste Martins Marques  ...... 25 010 130$ (124 750 euros)
José Duarte Martins Lopes  ........... 25 010 130$ (124 750 euros)

Total entregue em bens: ............. 50 020 260$ (249 500 euros)

7 � Quadro societário � A sociedade será constituída por três só-
cios, realizando o terceiro a sua entrada em dinheiro. Deste modo, o
quadro societário será o seguinte:

Entradas em bens:
Maria Celeste Martins Marques ..... 25 010 130$ (124 750 euros)
José Duarte Martins Lopes  ........... 25 010 130$ (124 750 euros)

Total  ......................... 50 020 260$ (249 500 euros)

Entradas em dinheiro:
António Manuel Pereira da Silva ..... 1 000 405$ (4990 euros)

Total  ......................... 1 000 405$ (4990 euros)

Total  ......................... 51 020 665$ (254 490 euros)

É minha convicção que os bens estão correctamente avaliados, não
lesando os sócios nem os futuros credores.

21 de Setembro de 2000.
Manuel Duarte Domingues
revisor oficial de contas

Conforme o original

15 de Novembro de 2000 � A Ajudante (Assinatura ílegivel.)
13399322

LISBOA
CASCAIS

SITUL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 453 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 500411972; averbamento n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 15 e inscrições n.os 15, 16 e 17; números e datas das apresenta-
ção: 30/000504, 22/001103, 33, 32 e 34/000504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 30/000504 �
Designação dos conselhos de administração e fiscal.

Data: 26 de Maio de 1998.
Conselho de administração:
Presidente: Hélder de Jesus Ribeiro Bettencourt, casado;
Vogais: Maria da Graça Cirne Delgado da Silva, divorciada;

Diamantina de Jesus Ribeiro Bettencourt, viúva;
Período: 1998/2001;
Conselho fiscal:
Presidente: António Barreira, Castro Silva, Fernando Vieira &

Associados, sociedade de revisores oficiais de contas, representada por
António Manuel Mendes Barreira;

Vogais: Laura da Conceição Ribeiro, solteira; Luís Filipe da Silva
Viana Azevedo, casado; Vítor Manuel Antunes Pedro (suplente),
casado;

Período: 1998/1999.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 33/

000504 � Cessação de funções do suplente do conselho fiscal, Vítor Manuel
Antunes Pedro, por destituição, em 23 de Abril de 1999;

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 22/001103 � Cessação de funções do presidente do conselho
fiscal, António Barreira, Castro Silva, Fernando Vieira & Associados,
sociedade de revisores oficiais de contas, por renúncia em 7 de
Dezembro de 1998;

Inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 32/000504 � De-
signação do presidente do conselho fiscal, em 23 de Abril de 1999:

Presidente: Carlos Abreu, João Cipriano e Associados, sociedade
de revisores oficiais de contas, representada por João Amaro San-
tos Cipriano;
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Prazo: Até final do mandato 1998/2001;
Inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 34/000504 �

Designação do fiscal suplente, em 23 de Abril de 1999 � Carlos
Alberto Antunes de Abreu;

Prazo: Até final do mandato (1998/1999).

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 12482021

DATADREAM � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 801, Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505084503; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 35/001026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: José Augusto Carvalho dos Santos Mineiro; Teresa Maria
Pereira Oliveira Mineiro.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DATADREAM � Equipamentos
e Consumíveis de Informática, L.da e tem a sua sede na Praceta de
Miguel Lupi, lote 6, rés-do-chão, esquerdo, no Buzano, freguesia da
Parede, concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção, consignação, consultoria e comercialização de consumíveis e
equipamentos para informática e escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, equivalente a 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, uma na titularidade de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente do seu
ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for nomeado em assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente
José Augusto Carvalho dos Santos Mineiro.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a intervenção de
um gerente.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-
rado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consistir total
ou parcialmente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, não
carece do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a não sócios, fica reconhecido o direito
de preferência à sociedade e aos sócios não cedentes, sucessivamente.

ARTIGO 7.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada sócio e expedida com a antecedência mínima de 15 dias,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14003694

HANDCRAFT � SHOP. COM, COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 800,
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504897705; número
e data da apresentação: 33/001026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Mário Jorge de Sousa Almeida Alcântara; Susana Maria Vaz
Araújo Alcântara.

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação HANDCRAFT � Shop.
Com, Comércio de Artesanato, L.da e tem a sua sede no Bairro de
16 de Novembro, Rua de João das Regras, lote 28, Tires, 2785-266,
São Domingos de Rana, freguesia de São Domingos de Rana, conce-
lho de Cascais.

§ único � Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, representação, importa-
ção, exportação e outros artigos nomeadamente de artesanato, deco-
ração, bem como a prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 7500 euros, correspondente a 1 503 615$, dividido em
duas quotas iguais de 3750 euros, uma de cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de 10 000 000$.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Mário
Jorge de Sousa Almeida Alcântara e Susana Maria Vaz Araújo Alcântara
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ único. É vedada aos gerentes a prática de quaisquer actos alheios

aos interesses sociais, tais como fianças, abonações, letras de favor
ou outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, a cessão
a estranhos depende do consentimento da sociedade à qual fica
reservado em primeiro lugar e seguidamente para os demais sócios, o
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A cessão poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Em caso de penhora, arresto ou apreensão judicial;
b) Se ao seu titular forem imputados gravemente violações das

suas obrigações para com a sociedade ou nocivos aos interesses
sociais;

c) Se a quota for cedida em contravenção do disposto no artigo 5.º

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou com o representante le-
gal do interdito, devendo os herdeiros ser representados por um só
designado de entre eles.

ARTIGO 8.º

Os lucros anualmente apurados, após aplicação das taxas legalmen-
te fixadas para a reserva legal, terão o destino que vier a ser deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outras formalida-
des serão convocadas por meio de cartas registadas dirigida aos sócios,
pelo menos, com 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquida-
tários, os quais entre si procederão a partilha e liquidação dos bens
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sociais conforme comum acordo. Na falta de acordo, serão os refe-
ridos bens entregues aos sócios que melhor preço e condições de
pagamento oferecerem.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14003473

LOTKI � MARKETING PROMOCIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 799,
Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
001026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOTKI � Marketing Promo-
cional, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bocage, 98, freguesia do
Estoril, concelho de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando o julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o marketing promocional, telemar-
keting, marketing directo, promoções, publicidade, distribuição de media,
seminários, formação, produção gráfica, criação, maquetização, internet
e eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e acha-se dividido nas seguintes quotas: uma do valor
nominal de 4 250 000$, titulada em nome do sócio Genézio de Barros
Torres Filho; e uma do valor nominal de 750 000$, titulada em nome
do sócio António Jacinto Lopes Garcia.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 10 000 000$.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios, Genézio
de Barros Torres Filho e António Jacinto Lopes Garcia.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

5 � Além dos seus poderes normais aos gerentes são conferidos
poderes para comprar e vender veículos automóveis.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sempre
do consentimento prévio da sociedade.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos: 
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder em infracção ao disposto no

artigo 7.º;

c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,
apreendida judicial ou administrativamente;

d) 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 b)
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � 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 serem alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14027828

ONSHORE � SERVIÇOS NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 798, Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505012316; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/001026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ONSHORE � Serviços
Náuticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Marina de Cascais, Edifício
Cristal, loja 137, freguesia e concelho de Cascais.

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 prestação de serviços náuticos,
comércio de artigos náuticos, importação e exportação e formação
náutica.

ARTIGO 3.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
4500 euros pertencente ao sócio Ricardo José Hoy Villar. Uma do
valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Tiago Miguel
Correia Soares Bacelar.

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, 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.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14029286

JDSOFT � CONSULTORIA E SOFTWARE DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 331, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503729841; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 40/001026.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
alteração do contrato, quanto aos artigos 4.º e 10.º

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5 000 000$, repre-
sentado pelas seguintes quotas: uma no valor de 3 000 000$, perten-
cente à sócia Deloitte & Touche � Auditores e Consultores, L.da e
quatro iguais de 500 000$ cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios Maria Lucília de Lima Coelho Alface Mendes Pinheiro, José
de Sousa de Macedo de Sá Coutinho, Adalberto Fernando Baptista
Ferreira e José João Correia Nunes Mourarias.

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade, em juízo e fora dele, activa e
passivamente, compete a um ou mais gerentes, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, para além dos sócios
gerentes já em exercício Maria Lucília de Lima Coelho Alface Men-
des Pinheiro, José de Sousa de Macedo de Sá Coutinho, Adalberto
Fernando Baptista Ferreira e José João Correia Nunes Mourarias, os
não sócios Helder Jorge Araújo Nunes Varandas, casado, residente na
Travessa das Montadas, 45, em Miramar, Vila Nova de Gaia e José
Manuel Spínola Barreto de Brito, casado, residente em Lisboa, na Rua
de Pedrouços, 66, 3.º, esquerdo.

3 � Os gerentes poderão ou não ser remunerados, conforme for
deliberado pela assembleia geral.

4 � Aos gerentes são conferidos os mais amplos poderes de admi-
nistração e gestão dos negócios sociais.

5 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, relativa-
mente a todos os actos de administração e gestão da sociedade. Porém,
relativamente a actos de compra e venda e oneração de bens imóveis ou
móveis sujeitos a registo, trespasses e disposição de direitos de
arrendamento, celebração de contratos de locação financeira relativos a
bens móveis ou imóveis, a sociedade obriga-se com a assinatura de dois
gerentes, sendo obrigatoriamente uma assinatura a de um dos gerentes
Helder Jorge Araújo Nunes Varandas ou José Manuel Spínola Barreto de
Brito e a outra assinatura a de um dos outros quatro gerentes.

6 � A sociedade poderá nomear mandatários para a prática de actos
devidamente especificados, conferindo tais poderes através de procu-
ração.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14003791

FAROLBRANCO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 360,
Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504389483;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 34/001026.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado ao
seguinte:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 34/001026 �
Deslocação de sede: Rua de Barbosa du Bocage, 113, loja direita, Serra
das Minas, Rio de Mouro, Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14003635

VINTA � COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS DE QUINTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 969, Sintra; identificação de pessoa colectiva

n.º 503010219; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 13 e 14/001026.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 13/001026 � Designação de ge-
rente, em 31 de Março de 2000 � António de Almeida Monteiro,
casado.

Averbamento n.º 3/001026 à inscrição n.º 1 � Cessação de fun-
ções de gerente de Virgílio Borges Loureiro, por renúncia em 30 de
Março de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14029235

REPTUS � GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 267,
Sintra; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9, inscrição n.º 11 e
inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 24, 25 e 26/
000828.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9, apresentação n.º 24/000828 �
Cessação de funções de gerência de Maria da Graça Pombo Correia e
António Augusto Ferreira dos Anjos, por renúncia em 27 de Março
de 2000.

Inscrição n.º 11, apresentação n.º 25/000828 � Alteração parcial
do contrato.

Artigos alterados: 9.º, 11.º, 16.º

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de gerência composto
por três gerentes, sendo um presidente do conselho de gerência, um
vice-presidente do conselho de gerência e um vogal, conforme for
deliberado em assembleia geral de sócios que os elegerá.

2 � Os gerentes são eleitos por três anos, podendo ser reeleitos,
por uma ou mais vezes, e demitidos em qualquer momento.

3 � A eleição dos gerentes é feita por maioria qualificada de três
quartos dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 11.º

A sociedade fica obrigada pela intervenção do presidente ou do
vice-presidente do conselho de gerência, em qualquer acto ou con-
trato, em juízo ou fora dele.

ARTIGO 16.º

Deduzidas as quantias por lei destinadas à reserva legal, os resulta-
dos líquidos anuais serão destinados a reservas livres, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral de sócios.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, apresentação n.º 26/
000828 � Designação do conselho de gerência, em 27 de Março de
2000.

Presidente � Maria da Graça Pombo Correia; vice-presi-
dente: António Augusto Ferreira dos Anjos, em representação da sócia
Belgest, Sociedade de Gestão de Empresas, L.da; vogal: Maria Cristina
de Campelo Fernandes.

Prazo da nomeação: 2000/2002.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 12842877

NUNO DUARTE � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 370, Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 503301426; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
001026.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital: montante de 4 000 000$ tendo alterado o con-
trato quanto ao artigo: 3.º.

3.º

O capital social é de 5 000 000$, está integralmente realizado, em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 3 750 000$,
pertencente ao sócio Nuno Manuel da Cruz Duarte e uma do valor
nominal de 1 250 000$, pertencente à sócia Lídia Maria Castro de
Almeida Duarte.

O texto na sua redacção completa está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia Santos Neves Galrito. 14002418

PINHAL DOS CAMAREIROS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 155,
Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505178605; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 23/001026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Pinhal dos Camareiros � Actividades
Imobiliárias, L.da, e tem a sua sede no Largo de Abel Simões de
Carvalho, 8, Mucifal, freguesia de Colares, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e poderá abrir sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e administração de
imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, urbanizações e lotea-
mentos.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e associar-se em agrupamentos complementares de
empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na Caixa Social, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Ana Luísa
França Limpo e Patrícia Alexandra da Silva Dias.

4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares, na
proporção das respectivas quotas, até ao montante global máximo de
400 000 euros, cabendo à assembleia geral a determinação de tal
exigência, o prazo da respectiva realização e a quantia exigida a cada
sócio.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete à sócia Ana
Luísa França Limpo e a Jesuíno Pedro Dias, casado, natural da
freguesia de Colares, concelho de Sintra, residente na Rua da Ri-
beirinha, 59, Mucifal, dita freguesia de Colares, desde já nomeados
gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

6.º

A cessão de quotas a estranhos à sociedade depende do consenti-
mento desta, a qual tem direito de preferência na sua aquisição em
primeiro lugar e em segundo os sócios não cedentes.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14002833

LUSOWORLD � ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 258,
Oeiras; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 50/001117.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 50/001117 � Designação de ge-
rente, em 14 de Outubro de 1999 � José Gomes Gil.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14071053

HONEYWELL PORTUGAL � AUTOMAÇÃO E CONTROLO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 343,
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500908680;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da
apresentação: 55/001121.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22, apresentação n.º 55/001121 �
Aprovado o projecto de fusão, em 15 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14020548

NEGOTIUM � PROJECTOS, GESTÃO E NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6356,
Oeiras; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; núme-
ros e data das apresentações: 22 e 23/001128.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 22/001128 � Ces-
sação de funções de gerente de António Júlio Rosa Pereira, por renúncia em
1 de Julho de 2000, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2000.

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 23/001128 � Designação de ge-
rente, em 22 de Julho de 2000 � Beatriz da Conceição Macário Aguiar
da Rosa Pereira, casada.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14063999

MAR LINDO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9178,
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503797189; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 22 e 23/001204.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 22/001204 �
Cessação de funções de gerente de João Pinto Machado, por renúncia
em 9 de Novembro de 2000.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 23/001204 � Designação de gerente,
em 10 de Novembro de 2000 � Paulo Alexandre Carvalho Machado.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14069156

OELE � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7837,
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500205698; inscri-
ção n.º 44; número e data da apresentação: 17/001204.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital: montante de 754 808,40 euros, tendo sido trans-
formada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte
contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação OELE � Instalações Eléctri-
cas e Mecânicas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Estrada do Outeiro de Polima, lote A,
Abóboda, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais,
podendo ser transferida dentro do mesmo concelho por simples
deliberação do órgão de administração da sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social,
no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na realização de projectos, fornecimento
de equipamento e materiais de montagem, nomeadamente nos
seguintes domínios: electricidade, mecânica, tubagens, ventilação,
aquecimento e condicionamento de ar, sistemas hidráulicos, estrutu-
ras metálicas, telecomunicações, saneamento básico, impermeabili-
zação e isolamento térmico, equipamento rodoviário e ferroviário,
catenárias, vias férreas, aeródromos, instrumentação, automatismo e
manutenção em geral.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alienar
participações em sociedades com objecto diferente do referido no
artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 2 750 000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado, e é dividido em 550 000 acções ordinárias cada
uma com o valor nominal de 5 euros.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, podendo ser
representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de
1000 acções ou revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e acções
sem direito a voto que confiram direito a um dividendo prioritário a
fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.

3 � As acções emitidas, nos termos do número anterior poderão
ser remidas, quando e se a assembleia geral o deliberar, pelo seu
valor nominal acrescido de um prémio a definir na deliberação de
emissão.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos e realizar sobre eles quais-
quer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à sociedade

e com prejuízo desta ou de algum accionista as informações obtidas
através do exercício do direito de informação que lhes assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou
administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienadas independentemente da sua
vontade;

c) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, salvo
se ele já for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral,
por maioria qualificada, dentro do prazo de 90 dias a contar do co-

nhecimento que o conselho de administração tenha do facto deter-
minante dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correcção
dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida da
amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar da
data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mobi-
liários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem estabe-
lecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 � Os membros dos órgãos sociais enumerados no artigo anterior
são eleitos pelo período de um ano, podendo ser reeleitos por uma ou
mais vezes e manter-se-ão em funções, para além do termo dos
respectivos mandatos, até à tomada de posse de novos membros.

2 � Compete à assembleia geral fixar as remunerações dos mem-
bros dos órgãos sociais podendo excluí-la ou referir o respectivo
montante a uma percentagem dos lucros do exercício não superior a
5%.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos accio-
nistas com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscri-
ção que as substituam, e que, as tenham averbadas ou inscritas em seu
nome no livro de registo de acções ou em conta de registo de valores
mobiliários até 15 dias antes da data designada para a reunião da
assembleia geral.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto.
3 � Sem prejuízo das limitações legais relativas ao limite de re-

presentações, os accionistas poderão fazer-se representar na assem-
bleia geral, contanto que o representante seja um membro do conse-
lho de administração da sociedade, o cônjuge, ascendente ou
descendente do accionista ou outro accionista, sendo pessoa singular,
ou, tratando-se de pessoa colectiva, por qualquer pessoa designada pelo
órgão competente.

4 � Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
dirigida ao presidente da mesa da qual conste a identificação do
representante.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral considera-se regularmente constituída e poderá
validamente deliberar, em primeira convocação, quando se encontrem
presentes ou representados accionistas com direito a voto que
detenham mais de 50% do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente nos três primeiros
meses de cada ano e, nos termos e condições previstos na lei, a requeri-
mento do conselho de administração, do fiscal único ou de accionistas
titulares de acções correspondentes a, pelo menos, 10% do capital social.

2 � As formalidades relativas à convocatória da assembleia geral,
nomeadamente o aviso prévio, podem ser dispensadas desde que todos
os accionistas estejam presentes ou devidamente representados.

SECÇÃO III

Administração

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três, cinco ou sete membros, eleitos em assembleia geral.
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2 � Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia
geral que os eleger.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes de
gestão e representação da sociedade, competindo-lhe efectuar todas
as operações relativas ao objecto social, incluindo:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens;

b) Constituir mandatários para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, definindo a extensão dos respectivos mandatos.

2 � Dentro dos limites legais, o conselho de administração po-
derá delegar num ou mais administradores a gestão corrente da so-
ciedade.

ARTIGO 16.º

1 � As reuniões do conselho de administração têm lugar, pelo
menos, uma vez em cada trimestre e sempre que o respectivo presi-
dente ou outros dois administradores as convoquem.

2 � Salvo nos casos referidos no n.º 3 do artigo anterior, o conse-
lho de administração pode deliberar validamente desde que esteja
presente a maioria dos seus membros, sendo as deliberações tomadas
por maioria absoluta de votos e cabendo ao presidente voto de
qualidade.

ARTIGO 17.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de :
a) Dois administradores;
b) Um só administrador se o acto estiver compreendido dentro dos

poderes que nele hajam sido delegados por deliberação do conselho
consignada em acta.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único eleito em
assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Lucros

ARTIGO 19.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção da reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço
anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por maioria
simples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuí-los ou
afectá-los a reservas, total ou parcialmente em qualquer percenta-
gem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

CAPÍTULO V

Disposição transitória

ARTIGO 20.º

Para o primeiro mandato que se iniciar após a transformação da
sociedade, são desde já designados os seguintes membros para os órgãos
sociais: 

Conselho de administração: presidente � Jean Louis Marius Emile
Voillot; vogal: Artur José Tavares Lopes Roldão; vogal: Fabien Alain
Daniel Boloch; vogal; Yannic Marie Raymond Burin des Rozier; vogal;
Bernard Jean René Le Bourgeois.

Mesa da assembleia geral: Fernando António da Silva Castro
Correia da Silva � presidente; Rita Alves Barardo Ribeiro, secre-
tária.

Fiscal único efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão e Associados, SROC; sociedade de revisores oficiais de con-
tas, inscrita na lista respectiva sob o n.º 51, com sede na Rua do
General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º B, em Lisboa, representada pelo
Dr. António Manuel Mendes Barreira.

Fiscal único suplente: Fernando Jorge Marques Vieira, revisor
oficial de contas inscrito na respectiva lista sob o n.º 564, com

escritório na Rua do General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º B, em
Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14065614

CISEC � MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 118, Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 501413987; inscrição n.º 28; número e data da apresenta-
ção: 18/001204.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital: montante de 1424,40 euros, tendo sido transfor-
mada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte con-
trato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CISEC � Manutenção e Insta-
lações Técnicas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Outeiro de Polima,
lote A, Abóboda, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais, podendo ser transferida dentro do mesmo concelho por sim-
ples deliberação do órgão de administração da sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social,
no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na realização de projectos, de instala-
ções, a manutenção e as instalações técnicas, nomeadamente nos
seguintes domínios: ventilação, aquecimento e condicionamento de
ar, electricidade, mecânica, tubagens, telecomunicações, sistemas
hidráulicos, estruturas metálicas, saneamento básico, impermeabiliza-
ção e isolamento térmico, equipamento rodoviário e ferroviário,
catenárias, vias férreas, aeródromos, instrumentação e automatismo.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alienar
participações em sociedades com objecto diferente do referido no
artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 385 000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado, e é dividido em 77 000 acções ordinárias cada
uma com o valor nominal de 5 euros.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, podendo ser
representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de
1000 acções ou revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e acções
sem direito a voto que confiram direito a um dividendo prioritário a
fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.

3 � As acções emitidas, nos termos do número anterior poderão
ser remidas, quando e se a assembleia geral o deliberar, pelo seu
valor nominal acrescido de um prémio a definir na deliberação de
emissão.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos e realizar sobre eles quais-
quer operações permitidas por lei.
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ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à so-

ciedade e com prejuízo desta ou de algum accionista as informa-
ções obtidas através do exercício do direito de informação que lhes
assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou
administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienadas independentemente da sua
vontade;

c) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, salvo
se ele for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral, por
maioria qualificada, dentro do prazo de 90 dias a contar do conheci-
mento que o conselho de administração tenha do facto determinante
dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correcção
dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida da
amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar da
data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mobi-
liários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem estabe-
lecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 � Os membros dos órgãos sociais enumerados no artigo anterior
são eleitos pelo período de um ano, podendo ser reeleitos por uma ou
mais vezes e manter-se-ão em funções, para além do termo dos
respectivos mandatos, até à tomada de posse de novos membros.

2 � Compete à assembleia geral fixar as remunerações dos mem-
bros dos órgãos sociais podendo excluí-la ou referir o respectivo
montante a uma percentagem dos lucros do exercício não superior a
5%.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos accio-
nistas com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscri-
ção que as substituam, e que, as tenham averbadas ou inscritas em seu
nome no livro de registo de acções ou em conta de registo de valores
mobiliários até 15 dias antes da data designada para a reunião da
assembleia geral.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto.
3 � Sem prejuízo das limitações legais relativas ao limite de re-

presentações, os accionistas poderão fazer-se representar na assem-
bleia geral, contanto que o representante seja um membro do conse-
lho de administração da sociedade, o cônjuge, ascendente ou
descendente do accionista ou outro accionista, sendo pessoa singular,
ou, tratando-se de pessoa colectiva, por qualquer pessoa designada pelo
órgão competente.

4 � Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
dirigida ao presidente da mesa da qual conste a identificação do
representante.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral considera-se regularmente constituída e poderá
validamente deliberar, em primeira convocação, quando se encontrem
presentes ou representados accionistas com direito a voto que
detenham mais de 50% do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente nos três primeiros
meses de cada ano e, nos termos e condições previstos na lei, a reque-
rimento do conselho de administração, do fiscal único ou de accionis-
tas titulares de acções correspondentes a, pelo menos, 10% do capital
social.

2 � As formalidades relativas à convocatória da assembleia
geral, nomeadamente o aviso prévio, podem ser dispensadas desde
que todos os accionistas estejam presentes ou devidamente repre-
sentados.

SECÇÃO III

Administração

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração
composto por três, cinco ou sete membros, eleitos em assembleia
geral.

2 � Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral
que os eleger.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes de
gestão e representação da sociedade, competindo-lhe efectuar todas
as operações relativas ao objecto social, incluindo:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens;

b) Constituir mandatários para a prática de determinados actos
ou categorias de actos, definindo a extensão dos respectivos man-
datos.

2 � Dentro dos limites legais, o conselho de administração po-
derá delegar num ou mais administradores a gestão corrente da so-
ciedade.

ARTIGO 16.º

1 � As reuniões do conselho de administração têm lugar, pelo
menos, uma vez em cada trimestre e sempre que o respectivo presi-
dente ou outros dois administradores as convoquem.

2 � Salvo nos casos referidos no n.º 3 do artigo anterior, o conse-
lho de administração pode deliberar validamente desde que esteja
presente a maioria dos seus membros, sendo as deliberações tomadas
por maioria absoluta de votos e cabendo ao presidente voto de
qualidade.

ARTIGO 17.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de :
a) Dois administradores;
b) Um só administrador se o acto estiver compreendido dentro dos

poderes que nele hajam sido delegados por deliberação do conselho
consignada em acta.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único eleito em
assembleia geral.

CAPÍTULO IV
Lucros

ARTIGO 19.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção da reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balan-
ço anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por maio-
ria simples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuí-los ou
afectá-los a reservas, total ou parcialmente em qualquer percenta-
gem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá resol-
ver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.
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CAPÍTULO V

Disposição transitória

ARTIGO 20.º

Para o primeiro mandato que se iniciar após a transformação da
sociedade, são desde já designados os seguintes membros para os órgãos
sociais: 

Conselho de administração: presidente � Jean Louis Marius Emile
Voillot; vogal: Artur José Tavares Lopes Roldão; vogal: Fabien Alain
Daniel Boloch.

Mesa da assembleia geral: Fernando António da Silva Castro
Correia da Silva � presidente; Rita Alves Barardo Ribeiro, secre-
tária.

Fiscal único efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão e Associados, SROC; sociedade de revisores oficiais de con-
tas, inscrita na lista respectiva sob o n.º 51, com sede na Rua do
General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º B, em Lisboa, representada pelo
Dr. António Manuel Mendes Barreira.

Fiscal único suplente: Fernando Jorge Marques Vieira, revisor oficial
de contas inscrito na respectiva lista sob o n.º 564, com escritório na
Rua do General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º B, em Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14065606

FERNANDO ESTEVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 173, Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 505170558; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
001103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

(Sócio: Fernando Esteves).

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Esteves, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Angola, lote C, 7.º E,
no Cacém, freguesia de Agualva � Cacém, concelho de Sintra.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer de
veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for decidido pelo sócio único, compete ao sócio ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessário a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687976

MANTA COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 831,
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505189054; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 38/001103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

(Sócios: Bruno Alexandre Gonçalves de Freitas; Alexandre João Silva
de Freitas Branco; João Fernando Mourão Duarte; Gonçalo Nuno de
Ornelas Gomes).

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manta Comunicação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale de Santa Rita, 294,
2.º, direito, na freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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 na área
de publicidade e comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 1250 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687984

IMAGEM UNIVERSAL � SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 749, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 505213389; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/001106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Edmundo Milheiro Amaral e Aníbal João Cardoso Cor-
reia.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Imagem Universal � Serviços de
Comunicação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Humberto Madeira, 2,
1.º em Valejas, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
marketing, comunicação e imagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições e montantes que forem convencionados em
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade compete aos geren-
tes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem
remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
dos gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, é livre; a não
sócios, depende do consentimento da sociedade que terá sempre o
direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14688000

 MEMÓRIA PERSISTENTE � CONSULTORIA
E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 182 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505213737; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
001106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: Carlos Alberto Martins Correia.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Memória Persistente � Consul-
toria e Serviços Informáticos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alto das Cebolegas, 20,
Fontanelas, freguesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria e serviços na área de
informática. Comércio de material informático.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687992

SOUSA, SILVA & LAVOS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 835 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505171872; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
001106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa, Silva & Lavos � Viagens
e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. José d�Avilez, 25-A,
loja 1, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de 50 500 euros, pertencente ao sócio, Alfredo José de Jesus
de Sousa; três iguais do valor nominal de 16 500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, António Ribeiro da Silva, Maria da Piedade
de Jesus Sousa e Guilherme Pereira Lavos.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social
inicial.

ARTIGO 4.º

 1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio, Alfredo José
de Jesus de Sousa que desde já fica nomeado 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.

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.
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ARTIGO 7.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 terceiros.

§ 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 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 13406019

CHENA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 176 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505096412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
001103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Chena Móveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 35, loja A,
em São Marcos, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e comércio de
móveis e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros titulada pelo sócio Sheeraz Valimamade
Remtula e uma outra no valor nominal de 1000 euros titulada pela
sócia Faiza Vali Mamede Remtula.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 150 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração
conforme aí for deliberado.

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 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Faiza Vali Mamade
Remtula.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no balanço

e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687968

TÁXI CARRILHO & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 747 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505173123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
001103.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: José Brás Carrilho Francisco e Edite Guerreiro Domingos
Carrilho.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Carrilho & Guerreiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Tapada das Murteiras, 14,
freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

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
em veículos 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
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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 José Brás Carrilho
Francisco.

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.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687950

GOLDCAB � ALUGUER E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 832 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505160218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
001103.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: Luís Maria Cabral e Maria da Conceição Nunes Cabral.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GOLDCAB � Aluguer e Trans-
porte de Passageiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Figueira, Vivenda Nunes,
Matocheirinhos, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi
de turismo.

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 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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, 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.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687933

AVALIAMUS � AVALIAÇÕES TÉCNICAS E PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 739 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505196182; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
001103.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação AVALIAMUS � Avaliações
Técnicas e Peritagens, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dona Maria da Concei-
ção Botelho, 56, Quinta da Alagoa, freguesia de Carcavelos, conce-
lho de Cascais.

2 � A sede social poderá ser transferida para outro local, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderão ser criadas
sucursais, agências delegações ou outras formas de representação, no
território nacional e estrangeiro, por deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a avaliação técnica de património
imobiliário, consultadoria imobiliária, peritagens, estudos de viabili-
dade económica de investimentos imobiliários, representação de
terceiros em transacções patrimoniais.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de 600 euros titulada pelo sócio Rodrigo José Rodrigues
Fernandes, uma do valor nominal de 2700 euros titulada pelo sócio
Horácio João de Sousa Marques e duas iguais do valor nominal de
1350 euros cada uma e uma de cada uma das sócias Sílvia Gomes
Fernandes e Joana Gomes Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capi-
tal à sociedade, até ao montante global correspondente ao décuplo
do capital social, na proporção das suas quotas.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a transmissão, total ou parcial de quotas entre os
sócios.

2 � A transmissão, total ou parcial inter-vivos, gratuita ou onero-
sa, de quotas a estranhos, depende do consentimento prévio da
sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios, em segundo, fica
conferido o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Rodrigo José Rodrigues
Fernandes e Horácio João de Sousa Marques que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � A gerência fica ainda investida dos poderes necessários para
celebrar e outorgar contratos de compra e venda, permuta, arrenda-
mento e leasing ou locação financeira, de bens móveis ou imóveis da
sociedade e para a sociedade, incluindo veículos automóveis.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios, com aviso de recepção, com pelo menos
15 dias de antecedência.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade não se dissolve pelo falecimento ou interdição de
qualquer dos seus sócios, continuando com os herdeiros do falecido
ou o representante legal do interdito.

2 � Sendo mais do que um herdeiro, devem os mesmos nomear,
de entre si, aquele que os representará na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa.
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ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por insolvência ou falência do sócio titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento, penhora ou apreensão por

qualquer forma de quota, em processo judicial, administrativo ou
fiscal;

c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Cessação das relações de trabalho, sempre que o sócio preste

serviço na sociedade;
e) Violação dos presentes estatutos e da lei, relativamente à cessão

de quotas a terceiros;
f) Por acordo com o seu titular;
g) Desde que o seu titular ou titulares, culposamente, prejudiquem

os interesses sociais;
h) Quando ocorra sentença ou acordo de divórcio ou separação

judicial de pessoas e bens de qualquer sócio, desde que a quota seja
adjudicada, total ou parcialmente, a cônjuge que não seja já titular de
qualquer quota na sociedade;

i) Em caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários.

2 � Salvo acordo ou norma imperativa em contrário, a contra-
partida da amortização será calculada em função do valor nominal da
respectiva quota.

3 � A contrapartida da amortização poderá ser paga em quatro
prestações trimestrais de iguais montantes, vencendo-se a primeira
no 30.º dia a contar da data da deliberação respectiva.

ARTIGO 11.º

A totalidade dos lucros do exercício, depois de deduzidas as impor-
tâncias necessárias à constituição, reforço ou reconstituição da reserva
legal, terá a aplicação que for deliberada, por maioria simples, em
assembleia geral, sem qualquer limitação, podendo, no todo ou em
parte, ser destinada a outras quaisquer reservas ou fundos sociais ou
distribuída pelos sócios.

ARTIGO 12.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, devendo a
assembleia geral que delibere a dissolução, determinar a forma que a
mesma deve revestir e nomear o respectivo liquidatário.

ARTIGO 13.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser derrogados os
preceitos dispositivos constantes do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687941

CORTE & PERALTA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 823 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505196328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001102.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Carlos Manuel Corte da Silva e Carlos Manuel Peralta
Duarte.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Corte & Peralta � Sociedade de
Construções, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua da Areia, lote B, no lugar
da Areia, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na construção civil e empreiteiro
de obras públicas, reparação e manutenção de edifícios, instalações
eléctricas e canalizações. Compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 15 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 7500 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
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
Sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687917

TREVODIAMANTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 824 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505175584; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
001102.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TREVODIAMANTE �
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta à Rua da Escola, lote 16,
anexo 1, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

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 compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil e obras públi-
cas.

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 4003 euros pertencente ao sócio Joaquim Rosa de Carva-
lho e outra do valor nominal de 997 euros pertencente ao sócio
Reinaldo Cidade de Carvalho.

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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687909
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BENJAMIM MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 828 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505206170; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
001102.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: Benjamim Mendes Monteiro.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Benjamim Monteiro, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Francisco
Nazaré, lote 28, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Alcabideche,
concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis,
novos e usados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687895

USE IT � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 744 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505111977; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
001102.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma USE IT � Tecnologias de Infor-
mação, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, a prestação de serviços na área da
informática, construção de conteúdos na internet, tecnologias de
informação, compra e venda de produtos de informática, comunica-
ções e tecnologias de comunicação.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Tagus Park, Edifício Inovação
III, 612, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 52 500 euros, pertencente à sócia, Web-Lab S.G.P.S., S. A.;
uma do valor nominal de 35 000 euros, pertencente à sócia,
DIGITAL-Lab, S. A.; outra do valor nominal de 12 500 euros,
pertencente ao sócio, José Uris Maya da Costa.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta
em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

2 � Consentida pela sociedade a cessão de quotas a não sócios, os
sócios não cedentes poderão exercer o seu direito de preferência no
prazo de 30 dias a contar da data em que a assembleia geral consentir
a referida cessão. No caso de mais de um sócio exercer aquele seu
direito de preferência, a quota cedenda será dividida pelos preferentes
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio, José Uris
Maya da Costa e os não sócios, João Carlos Virott da Costa, divorciada,
residente na Praceta dos Liláses, lote 2-B, Cascais e Sérgio Caetano
Leite, solteiro, maior, residente na Rua da Escola Nova, Casa Virada
ao Sol, Bicesse, Alcabideche.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

4 � Fica proibido aos gerentes e mandatários ou procuradores da
sociedade obrigarem-na em fianças, letras de favor, avales, abona-
ções e outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por qualquer sócio ou gerente, por meio
de cartas registadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência para os seus domicílios ou sedes
que os mesmos deverão manter actualizados perante a sociedade por
avisos de forma e via às usadas para as convocatórias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outro sócio ou advogado, mediante carta dirigida ao presidente
da assembleia geral.

3 � O mandato conferido nos termos do número anterior pode
ser concedido por tempo indeterminado.

ARTIGO 8.º

As deliberações que impliquem alterações no contrato de sociedade
carecerão, como é de lei, de uma maioria correspondente a pelo menos
75% do capital social da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá
amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por falência do sócio titular;
b) Quando a quota tenha sido arrestada, penhorada ou objecto de

qualquer outra apreensão judicial, a mesma deixe de estar na livre
disponibilidade do sócio e este não obtenha o levantamento da pro-
vidência no prazo de três meses a contar do seu decretamento, não
se contando neste período as férias judiciais;

c) Morte e interdição e ainda a dissolução ou nomeação de admi-
nistrador judicial quando se trate de sociedade;

d) Divórcio ou separação judicial de pessoas e bens do sócio, não
lhe sendo adjudicada por inteiro a respectiva quota;

e) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre
disposição do seu titular.

2 � A sociedade pode, em alternativa, adquiri-la ou fazê-la adqui-
rir por sócio ou por terceiro.
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ARTIGO 10.º

A sociedade poderá deliberar prestações suplementares ao capital
até ao montante global igual a 50 vezes o capital social.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá nos termos e condições previstas na lei e
relativamente a sociedades constituídas ou a constituir, adquirir,
subscrever, deter e alienar acções próprias e alheias e realizar sobre
umas e outras todas as operações que julgar convenientes, bem como
adquirir, deter e ceder quotas noutras sociedades, ainda que o seu objecto
social seja diferente do objecto social desta sociedade.

2 � A aquisição de quotas próprias ou acções ou quotas alheias
depende de deliberação da assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687887

EXTRATIME � SOCIEDADE COMUNICAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 172 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505188775; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
001102.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXTRATIME � Sociedade
Comunicação e Design, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede no Largo de Mouzinho de Albu-
querque, 17, 1.º, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

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 prestação de serviços nas áreas
de publicidade, criação, desenho têxtil, comunicação e design. Im-
portação, exportação e comercialização de produtos relacionados com
aquelas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 12 000 euros, pertencente ao sócio Fernando José
Silva Veloso da Veiga e outra do valor nominal de 8000 euros,
pertencente ao sócio António Manuel Patrício Dias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a Sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
Sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato 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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no balanço
e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687879

GUERRA, GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 168 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505194880; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
001102.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Guerra, Gonçalves & Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Joaquim Luís, lote B,
2.º, esquerdo, freguesia de Monte Abraão, concelho de Sintra.

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 em empreitadas de acabamentos
na construção civil, de revestimentos, de pavimentos e paredes, pin-
turas.

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 de
2500 euros pertencente ao sócio, Joaquim Guerra Gonçalves, outra
de 1500 euros pertencente ao sócio Luís Filipe de Oliveira Gonçalves
e outra de 1000 euros pertencente ao sócio, Rui Manuel de Oliveira
Gonçalves.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 8 � 10 de Janeiro de 2001598

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios, Joaquim Guerra
Gonçalves, Luís Filipe de Oliveira Gonçalves e a não sócia Alice da
Conceição Martins de Oliveira Gonçalves, atrás identificada.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato 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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687860

RBC, REPARAÇÕES E CONSTRUÇÕES NAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 167 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505139057; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
001102.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RBC, Reparações e Construções
Navais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Milharada, 15, 8.º, direito,
freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

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 em construções e reparações navais,
construções industriais, metalomecânica, manutenção industrial.

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: uma
do valor nominal de 2550 euros titulada pelo sócio Rui Belchior
Chaveiro e uma do valor nominal de 2450 euros titulada pela sócia
Raquel Acena Cuenca Clemente.

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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687852

WORK TIME � TRABALHO TEMPORÁRIO,
SELECÇÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 181 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504486748; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
001102.

 Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, n.º 1 e 2.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Work Time � Consultoria, Ins-
talações Eléctricas e Electrónicas, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, consul-
toria, projectos e instalações na área eléctrica e electrónica. Projec-
tos de segurança. Comercialização, importação, exportação e repre-
sentação de equipamentos e produtos nas áreas descritas e outras.
Organização e realização de eventos. Formação.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687844

CARAPINHA & CARVALHO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 679 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505145189; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 48 e 50/001026.

 Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 48/001026 �
Cessação de funções de gerente de Manuel Francisco Vieira Carapi-
nha, por renúncia em 26 de Outubro de 2000.

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 50/001026 � Designação de ge-
rente em 26 de Outubro de 2000, Francisco Rosado Botelho Morga-
do.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14687836
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MULTINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 452 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 501562117; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20, inscrição
n.º 20 e inscrição n.º 21; números e data das apresentações: 25, 26,
27 e 28/001103.

 Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20, apresentação n.º 25/
001103 � Designação de conselhos de administração e fiscal.

Data: 26 de Maio de 1998.
Conselho de administração: presidente � Diamantina de Jesus

Ribeiro Bettencourt; vogais: Maria da Graça Cirne Delgado da Silva,
divorciada; Helder de Jesus Ribeiro Bettencourt.

Prazo: 1998/2001.
Conselho fiscal: presidente � António Barreira, Castro Silva,

Fernando Vieira & Associados, SROC, representada por António
Manuel Mendes Barreira; vogais: Laura da Conceição Ribeiro, soltei-
ra; Luís Filipe da Silva Viana Azêdo, casado.

Prazo: 1998/1999.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20, apresentações n.os 26 e 28/

001103 � Cessação de funções de presidente do conselho fiscal, por
renúncia em 7 de Dezembro de 1998 e do suplente, por destituição
em 29 de Julho de 1999.

Inscrição n.º 21, apresentação n.º 27/001103 � Designação do
presidente do conselho fiscal, e do suplente em 29 de Julho de 1999,
para integrar o mandato em curso: 1998/1999.

Presidente � Carlos Abreu, João Cipriano e Associados, SROC,
representada por João Amaro Santos Cipriano, casado; suplente: Carlos
Alberto Antunes Abreu, casado (ROC).

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14020467

S. S. G. � ELECTRÓNICA, COMUNICAÇÕES E CONTROLE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9249 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503294632;
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 32 e 34/001103.

Certifico que foi transformada a sociedade em epígrafe em socie-
dade unipessoal, passado a dominar-se Viking Telecom Comunica-
ções � Sociedade Unipessoal, L.da que passa a rege-se pelos seguintes
artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Viking Telecom Comunica-
ções � Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Casa da Al-
deia, Aldeia Galega, freguesia de São João das Lampas, concelho
de Sintra.

2 � A gerência pode livremente deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, e criar, manter e extinguir, fi-
liais, sucursais, ou outras formas legais de representação, em território
nacional ou no estrangeiro, onde e quando achar conveniente.

2.º

A Sociedade tem por objecto projectos, comercialização e instala-
ção de sistemas de comunicações, controle e electrónica e activida-
des afins.

A Sociedade pode adquirir participações noutras sociedades e
associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7 500 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas com os valores nominais respecti-
vos, de 7 300 000$ e 200 000$, pertencentes à sócia Viking Telecom
Aktiebolag.

4.º

1 � A Sociedade é administrada e representada por uma gerência
plural, composta por dois ou mais gerentes.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, consoante vier a ser
deliberado pela assembleia geral.

3 � A gerência poderá delegar num ou em vários dos seus mem-
bros, os poderes necessários para representar a Sociedade, em deter-
minados negócios.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores
da Sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

5.º

A Sociedade obriga-se nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um procurador da Sociedade, dentro dos limites

dos poderes específicos que lhe forem conferidos nos termos do
artigo 4.º, n.º 4.

6.º

A Sociedade e a sócia ficam autorizadas a celebrar entre si quais-
quer negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Gerentes: Salustiano Silva Garcia e Carl Tade Schneider

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14031124

MORAUDIOTEL � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 205 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502790024; inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 10 e 11/001103.

 Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital: montante de 180.31 euros tendo sido transforma-
da em sociedade anónima, cujo contrato é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MORAUDIOTEL � Servi-
ços de Telecomunicações, S. A., e tem a sua sede na Tagusparque,
Edifício Tecnologia IV, 81 e 82, freguesia de Porto Salvo, conce-
lho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de prestação de serviço
de telecomunicações, de valor acrescentado ou outras, e a realização
de estudos ou projectos nas áreas da comunicação e da transmissão de
dados.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social é de 75 000 euros, está integralmente realizado,
em dinheiro e nos demais bens e valores, e é representado por
15 000 acções, no valor de 5 euros cada uma.

ARTIGO 4.º

1 � As acções representativas do capital social da sociedade serão
ao portador.

2 � Haverá títulos com o número de acções que o conselho de
administração determinar.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos de ac-
ções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo ser
apostas por chancela, nos termos legalmente admitidos.

ARTIGO 5.º

1 � A fixação das condições de subscrição e realização de qualquer
aumento de capital é da competência da assembleia geral, sob proposta
do conselho de administração.

2 � O conselho de administração, com parecer favorável do fiscal
único, poderá aumentar o capital, por uma ou mais vezes, até
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750 000 euros, fixando livremente as condições de subscrição e rea-
lização.

3 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto, até
ao montante representativo de metade do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica autorizada a adquirir acções próprias, nos
termos legalmente admitidos.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, às acções não correspon-
dem quaisquer direitos, salvo o de participação em aumento de capi-
tal por incorporação de reservas, se a assembleia geral, por maioria
simples, não deliberar em contrário.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade amortizará as acções detidas por accionistas que
utilizem, para fins estranhos à sociedade e com prejuízo desta ou de
algum outro sócio, os factos de que tenham conhecimento através do
exercício do direito à informação de que são titulares.

2 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias após a data
em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

1 � É da competência do conselho de administração a deliberação
de emissão de obrigações, nos termos da lei.

2 � As condições de emissão serão fixadas naquela deliberação.
3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das

obrigações, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo
ser apostas por chancela, nos termos legalmente admitidos.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
com direito a voto.

2 � Não é permitida a participação na assembleia geral aos accio-
nistas sem direito a voto, cuja representação comum será assegurada
nos termos da lei.

3 � Os obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais,
podendo, contudo, a elas assistir o seu representante comum.

4 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assembleia
geral por outro accionista ou membro do conselho de administração,
cônjuge, descendente ou ascendente, mediante simples carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral, devendo a referida carta
dar entrada na sede da sociedade até à véspera do dia marcado para a
reunião da assembleia em primeira convocação.

ARTIGO 10.º

1 � Têm direito a voto os accionistas que tenham as acções regis-
tadas nos livros de registo da sociedade, ou depositadas na sede social,
pelo menos até cinco dias úteis antes do marcado para a assembleia
geral, ou ainda depositadas em instituição bancária, caso em que esta
instituição, a pedido do accionista, deverá comunicar ao presidente
da mesa da assembleia geral, também pelo menos até cinco dias úteis
antes do dia marcado para a assembleia geral, quais as acções que aí se
acham depositadas.

2 � A cada acção corresponde um voto, não havendo limitações
ao número de votos de que cada accionista pode dispor, quer pesso-
almente quer em representação de outros accionistas.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos trienalmente, sendo permitida a reeleição.

2 � Manter-se-á cada mandato até à entrada em funções da nova
mesa da assembleia geral, eleita nos termos deste contrato.

ARTIGO 12.º

 A assembleia geral anual realizar-se-á nos três primeiros meses de
cada ano.

ARTIGO 13.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da
mesa, devendo a convocatória ser publicada nos termos da lei.

2 � A convocação é feita sempre que a lei o determine ou o
conselho de administração ou fiscal único o entendam conveniente.

3 � A assembleia geral poderá ainda ser convocada quando o
requeiram um ou mais accionistas que possuam acções corresponden-
tes a, pelo menos 5% do capital social.

ARTIGO 14.º

1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a assembleia
geral pode deliberar, ainda que em primeira convocação, qualquer que
seja o número de accionistas presentes ou representados.

2 � Se a deliberação versar sobre a alteração do contrato de so-
ciedade, fusão, cisão, transformação, dissolução ou outros assuntos
para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, de-
vem estar presentes ou representados accionistas que detenham, pelo
menos, acções correspondentes a um terço do capital social. Em
segunda convocação, podem deliberar os accionistas presentes ou
representados, qualquer que seja o seu número ou o capital por eles
representado.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento de accionistas
só reunirá se estiverem presentes requerentes titulares de acções em
número correspondente ao valor mínimo necessário para a convoca-
ção da assembleia.

4 � O disposto no número anterior aplica-se à apreciação dos
assuntos incluídos na ordem de trabalhos a requerimento de accionis-
tas.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A administração de todos os negócios e interesses da socie-
dade será exercida por um conselho de administração, composto por
um número ímpar de três a nove membros, eleitos trienalmente, sendo
permitida a reeleição.

2 � Manter-se-á cada mandato até à data em que entre em fun-
ções o novo conselho de administração, eleito nos termos da lei e
deste contrato.

3 � O conselho de administração designará de entre os seus
membros um presidente e poderá designar um vice-presidente e
administrador-delegado, fixando-lhes os respectivos poderes.

4 � O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez em
cada trimestre e sempre que o interesse da sociedade o exigir, por
convocação do presidente ou de quaisquer dois dos outros administra-
dores, devendo as suas deliberações constar de actas assinadas por todos
os que nelas hajam participado.

5 � Os administradores ausentes poderão fazer-se representar por
outro administrador, mediante simples comunicação escrita dirigida
ao respectivo presidente.

6 � Os administradores ausentes poderão ainda votar por corres-
pondência as deliberações do conselho de administração.

7 � Para o conselho de administração poder deliberar é necessário
que esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

8 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados ou
ainda dos que votem por correspondência.

9 � Em caso de empate, o presidente terá voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos poderes
de gestão dos negócios sociais, nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, com poderes para
confessar, desistir ou transigir e comprometer-se em árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam
contrárias à lei ou ao presente contrato;

c) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre sem
quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quaisquer pessoas,
singulares ou colectivas, do desempenho por conta e em nome da
sociedade de alguma ou algumas das suas actividades;

d) Criar ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucursais, agências
ou outra forma de representação, em qualquer lugar do país ou
estrangeiro, e marcar-lhes o seu âmbito de acção;

e) Transmitir ou deslocar a sede social para outro ponto do terri-
tório nacional;

f) Adquirir e alienar direitos e bens, móveis ou imóveis, e onerá-los
por qualquer forma;

g) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos seus membros
e escolher de entre os accionistas quem deva preencher as vagas até
à primeira assembleia geral que deverá confirmar a nomeação ou
eleger outros;
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h) Decidir sobre a participação, sua forma e respectivo quantitati-
vo no capital social de outras empresas, bem como sobre qualquer
forma de representação da sociedade em empresas singulares ou
colectivas, fixando as matérias sobre as quais os representantes refe-
ridos não poderão tomar decisões sem prévia audiência do conselho
de administração;

i) Atribuir ordenados, vencimentos, gratificações ou quaisquer outras
formas de remuneração ou regalias à pessoas singulares ou colectivas
previstas na alínea c) do presente artigo;

j) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) do presen-
te artigo, lhe sejam postos pelos representantes da sociedade noutras
empresas, nomeada e expressamente, quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quórum especial.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois administradores ou de
um procurador, cabendo ao conselho de administração fixar os
respectivos poderes e eventuais restrições.

ARTIGO 18.º

1 � Ao fiscal único e respectivo suplente cabem toda a fiscaliza-
ção dos negócios sociais, bem como o exercício de todas as atribui-
ções que lhes são cometidas pela legislação aplicável.

2 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas, eleitos trienalmente.

3 � Manter-se-á cada mandato até à data em que entre em fun-
ções o novo fiscal.

CAPÍTULO V

Ano social, resultados e dividendos

ARTIGO 19.º

O ano social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 20.º

1 � Os lucros líquidos de cada exercício terão o destino que a
assembleia geral deliberar por maioria simples, devendo estas delibe-
rações incidir sobre a parte dos resultados remanescentes, após
deduzida a percentagem, legalmente prevista, destinada ao fundo de
reserva legal ou à sua reintegração.

2 � A assembleia geral pode deliberar não proceder a qualquer
distribuição de dividendos em determinado exercício.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 22.º

Em todos os casos de dissolução da sociedade, serão os administra-
dores em exercício os liquidatários, excepto se a assembleia geral, por
deliberação tomada nos termos da lei, nomear outro ou outros
liquidatários, definindo sempre os seus poderes, remunerações, tempo
e forma de liquidação.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 23.º

1 � Os membros dos órgãos sociais serão ou não remunerados
conforme o que vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Decidindo pela remuneralidade, a assembleia geral fixará,
anualmente, os quantitativos da remuneração.

3 � Os administradores prestarão caução, se e nos termos em que
for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 24.º

As deliberações da assembleia geral, tomadas em cumprimento do
disposto na lei e neste contrato, derrogarão todos os preceitos legais
dispositivos que se lhes oponham.

Inscrição n.º 17, apresentação n.º 11/001103 � Designação dos
órgãos sociais, em 4 de Agosto de 2000.

Conselho de administração: presidente � João Manuel Mealha Tito
de Morais; vogais: Manuel Van Hoff Ribeiro, casado; João Pedro
Ribeiro Azevedo Coutinho, casado; Marcelo Augusto Tito de Morais;
João Luís Tito de Morais.

Fiscal único: Oliveira Reis & Associados, SROC, representada por
José Barata Fernandes, ROC, casado; suplente: Carlos Alberto Domin-
gues Ferraz, casado, ROC.

Prazo: 2000/2002.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14031035

MOISÉS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4427 (Sintra); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 35 e 36/001103.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 35/001103 �
Cessação de funções de gerente de Moisés da Conceição Martins, por
óbito em 27 de Setembro de 2000.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 36/001103 � Designação de gerente
em 9 de Outubro de 2000, Maria Adelaide Cabral Batista de Almeida.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14031140

DELPI � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE ESTABELECIMENTOS DE CAFETARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 995 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504961888; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
000908.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a denomi-
nação DELPI � Sociedade de Exploração de Estabelecimentos de
Cafetaria e Pastelaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na loja 27, do Centro Comercial Feira Nova
sito na Rua do Alto do Forte em Rio de Mouro, Mem Martins, fre-
guesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais ou
outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na exploração de estabelecimentos de cafe-
taria, pastelaria, restauração, bares, actividades hoteleiras e similares.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
74 820 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma quota
com o valor nominal de 37 410 euros, pertencente à sócia
NABEIROREST � Boutiques de Café, L.da; uma quota com o valor
nominal de 37 410 euros, pertencente à sócia PIRIQUITA � Antiga
Fábrica de Queijadas, L.da

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a Sociedade contratos de supri-
mentos nas condições que previamente sejam estabelecidas em as-
sembleia geral.

ARTIGO 6.º

A Sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des, seja qual for a sua natureza e tipo e ainda com objecto diferen-
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te do seu, bem como associar-se em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos dependerá do prévio con-
sentimento da Sociedade, não podendo este ser dado se os restantes
sócios, pretenderem exercer o direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 8.º

1 � A Sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de dois gerentes.

2 � Ficam designados gerentes João Manuel Gonçalves Nabeiro e
Fernando Filipe Antunes Cunha.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14713500

VALQUIRIACONTAS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 269 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504847643;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 20 e 21/001103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 20/
001103 � Cessação de funções de gerentes de Teresa Maria das Neves
Januário Lopes Pegas e Ana Maria Azenhas Repas, por renúncia, em
28 de Setembro de 2000.

Inscrição n.º 4, pela apresentação 21/001103 � Alteração parcial
do contrato. Artigos alterados: 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 8000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, iguais, do valor nominal de 4000 euros,
cada, uma de cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias,
desde já nomeadas gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
as assinaturas de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14020459

FINISOL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 327 (Oeiras); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 43/001103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pelo averbamento n.º 43/
001103 � Deslocação de sede: Rua de Curry Cabral, 5, cave F, Paço
de Arcos, Oeiras.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687925

SUPERSOLUÇÃO � MARKETING E RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 566 (Cascais); identificação de pessoa colectiva

n.º 504986147; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 16/001102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 16/
001102 � Cessação de funções de gerente de André Miguel Vicente
Teixeira Teixeira Alves, por renúncia, em 24 de Outubro de 2000,
com efeitos a partir de 24 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14020270

MACIEIRA COELHO CONSULTORES, GESTÃO
MARKETING E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6933-A (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502540281; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 34/001102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 5, pela apresentação 34/001102 � Designação de
gerente, em 9 de Fevereiro de 2000, António Macieira Coelho.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14020335

ANTÓNIO CORREIA & RUI GONÇALVES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 895 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504503316;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 10 e 12/001102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pelo averbamento n.º 10/
001102 � Cessação de funções de gerente de Rui Manuel Marques
Gonçalves, por renúncia, em 16 de Outubro de 2000.

Inscrição n.º 4, pela apresentação 12/001102 � Alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 5.º
ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio António Ricardo
Correia que, desde já, fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade
em todos os seus actos e contratos com a sua assinatura.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14020246

ALMONTE ESTORIL � CONSULTORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 825 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505085429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
001102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Almonte Estoril �
Consultoria Empresarial, L.da, tem a sua sede na Rua do Conde
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Moser, lote 1, 4.º, esquerdo, freguesia do Estoril, concelho de Cas-
cais, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas agências, filiais, sucursais ou outra forma
de representação social, dentro do território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de consultoria para os
negócios e a gestão.

3.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma em agrupamen-
tos complementares de empresas, no capital social de outras socieda-
des reguladas ou não por leis especiais, criar novas empresas ou
participar na sua criação, mesmo que o objecto desta ou destas socie-
dades não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade
esteja exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, ou nelas tomar interesses por
qualquer forma.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5500 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, de 2750 euros,
pertencente ao sócio Carlos Eduardo da Cunha Morais Castelhano;
uma, de 2750 euros, pertencente à sócia Maria Adelaide de Carvalho
Almeida Brandão Morais Castelhano.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante do décuplo do capital social inicial, e os sócios
poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimentos nos termos
e condições a fixar em assembleia geral.

6.º

A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livremente permiti-
da; a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
dade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e
aos outros sócios em segundo lugar.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que ficam,
desde já, nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer deles
para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, e para a sua representação em juízo e fora dele, activa e
passivamente.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de arrolamento, penhora, arresto,

ou por qualquer forma deixar de estar na livre disponibilidade do seu
titular;

c) Quando qualquer sócio em acção contra ele intentada pela so-
ciedade, dela sair vencido;

d) Em caso de divórcio ou separação judicial, se a quota for adju-
dicada ao cônjuge não sócio;

e) No caso de morte, falência ou insolvência do seu titular;
f) No caso de violação culposa dos deveres do seu titular para com

a sociedade.
2 � O preço da amortização será o que resultar do último balanço

aprovado.
3 � Aquele valor será pago em seis prestações iguais, mensais e

sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira seis meses após a
deliberação da amortização.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14030837

GRELHADOS E ACOMPANHADOS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 826 (Cascais); identificação de pessoa colectiva

n.º 505006677; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
001102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato e da qual são sócios Filipe
Jorge da Silva Marques, Maria de Lurdes Ramos Godinho de Oliveira,
José Marcelino Fernandes dos Reis, Ana Maria Ramos Godinho de
Oliveira e Maria Teresa Ramos Godinho de Oliveira:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Grelhados e Acompanhados �
Actividades Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Riviera, loja
32, Junqueiro, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração, venda para fora.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas, iguais,
de 1000 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros, por deliberação unâni-
me.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
sendo composta por três grupos, designados por A, B e C.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo um de cada
grupo.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios, nos seguintes
termos:

Grupo A � Filipe Jorge da Silva Marques e Maria de Lurdes Ramos
Godinho de Oliveira;

Grupo B � José Marcelino Fernandes dos Reis e Ana Maria Ramos
Godinho de Oliveira;

Grupo C � Maria Teresa Ramos Godinho de Oliveira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
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destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14020343

SUPER OBJECTIVO � MARKETING
E RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 146 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 17/001102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 17/
001102 � Cessação de funções de gerente de André Miguel Vicente
Teixeira Alves, por renúncia, em 24 de Outubro de 2000, com efei-
tos a partir de 24 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14020289

MÁSCARA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 827 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 36/001102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de MÁSCARA � Im-
portação e Exportação, L.da, e tem a sua sede em Carcavelos, na
Rua do Marechal Gomes da Costa, 5, 1.º, direito, concelho de
Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de tecidos
e objectos de artesanato.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, que após a taxa de conversão é equivalente a um
milhão dois mil quatrocentos e dez escudos (1 002 410$) e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma, no valor de 4900 euros, perten-
cente à sócia Maria Teresa Craveiro Lopes dos Reis e Brito, e ou-
tra, no valor de cem (100) euros, pertencente ao sócio Diedhicu
Nouha.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas ou partes de quotas entre sócios é livre; mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo os sócios
não cedentes e na proporção das suas quotas, direito de preferência
com eficácia real nestas alienações.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade tem a faculdade de amortizar, adquirir ou fazer
adquirir por sócio ou terceiro a quota de qualquer sócio, nos seguintes
casos:

a) Se ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamento,
arrematação ou adjudicações judiciais;

b) Quando o sócio for declarado falido, insolvente, interdito ou
inabilitado, por sentença judicial transitada em julgado, ou, sendo
pessoa colectiva, seja dissolvida;

c) Quando seja objecto de doação ou transmissão por morte;
d) Quando a quota seja objecto de transmissão em vida, não auto-

rizada pela sociedade;
e) Quando o sócio, por comportamento desleal ou gravemente

perturbador do funcionamento da sociedade, tenha causado ou possa
causar a esta prejuízos relevantes.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer sócio
mediante o acordo deste, nos termos e condições estabelecidos em
deliberação da assembleia geral.

3 � Por falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota
transmite-se nos termos gerais de direito, sem prejuízo do disposto na
alínea c) do número antecedente, podendo os sucessores do sócio faleci-
do exigir a amortização da quota, desde que o declarem por escrito à
sociedade, nos 90 dias seguintes ao conhecimento do óbito.

4 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, sem que a respectiva quota tenha sido amortizada ou adquirida,
a indicação do representante do sócio falecido ou do incapaz deverá
ser comunicada à sociedade no prazo de 30 dias a contar do
falecimento ou do trânsito em julgado da sentença que decrete a
incapacidade ou a inabilidade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir, ceder ou onerar quotas do seu
próprio capital, nos termos de deliberação da assembleia geral, com
observância das regras legais imperativas.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode a sociedade
adquirir participações com objecto diferente do que esteja exercendo,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pela sócia Maria Teresa
Craveiro Lopes dos Reis e Brito, que exercerá o cargo sem caução e
com ou sem remuneração, consoante for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para obrigar a sociedade em quaisquer actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A gerente fica, desde já, autorizada a levantar o depósito
constituído no Branco Totta e Açores, S. A., correspondente à reali-
zação do capital, até à totalidade do mesmo, para pagamento de
despesas de primeira instalação e das decorrentes da actividade que
fica autorizada a exercer.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais, salvo o caso em que a lei exija outras
formalidades, são convocadas por telecópia ou carta registada dirigidas
aos sócios com a antecedência não inferior a 20 dias.

2 � É permitida a representação dos sócios por estranhos nas
assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos legais.
2 � Em qualquer caso de dissolução, serão liquidatários os gerentes

em exercício e a liquidação será feita nos termos que forem deliberados
pelos sócios.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14020327

GRAFIMAIS � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 170 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501927000; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 23/001102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital: montante de 15 000 000$, tendo alterado o
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contrato, quanto aos artigos 1.º (corpo) e 3.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GRAFIMAIS � Artes Gráficas, L.da, e
tem a sua sede no Centro Empresarial do Cacém, fracção E, Estrada
de Paço de Arcos, km 3, São Marcos, Cacém, freguesia de
Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma, do valor
nominal de 19 500 000$, pertencente ao sócio Alberto Manuel de
Lima Barreiro, e outra, do valor nominal de 500 000$, pertencente
ao sócio Armindo de Lima Barreiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14031000

KTS � KEY TECHNOLOGICAL SUPPORT, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 743 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504957953; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
001102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KTS � Key Technological Support,
Importação e Exportação de Componentes Electrónicos, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Visconde Moreira de Rey, 10, 1.º, direito, na
freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda, importação e exportação de
componentes electrónicos e equipamentos conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 602 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de 534 000$, pertencente ao sócio Nuno Alexandre dos
Santos Silva Martins, e outra, no valor nominal de 1 068 000$, per-
tencente ao sócio Luís Miguel da Luz Bentes.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade mediante as
condições a estabelecer em assembleia geral, por unanimidade de todos
os sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão ou cessão total ou parcial de quotas é permitida
entre os sócios ou a favor da sociedade.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consenti-
mento da sociedade, a prestar por deliberação da assembleia geral,
por unanimidade dos votos correspondentes à totalidade do capital
social.

3 � O sócio cedente deve sempre notificar para o efeito e por
escrito, a sociedade e cada um dos outros sócios, dos termos e condi-
ções da cedência, devendo os notificados pronunciar-se no prazo de
30 dias, contados a partir da recepção da comunicação do cedente.

4 � A sociedade terá sempre direito de preferência, em primeiro
lugar, na aquisição das quotas cedendas, deferindo-se este direito, em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, por dois gerentes, eleitos em

assembleia geral, a qual deliberará se os mesmos serão ou não
remunerados.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

3 � Os actos de mero expediente poderão ser firmados apenas por
um gerente.

4 � É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos ao objecto social, designadamente em letras de
favor, fianças, abonações ou outros actos de similar natureza.

ARTIGO 7.º

É permitido a qualquer sócio exonerar-se da sociedade nos termos
e condições que forem acordados entre ele e a sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A exclusão de qualquer dos sócios será sempre precedida de
deliberação tomada em assembleia geral, com a presença do sócio
excluendo, se nesta ele comparecer e que não poderá votar mas que
tem direito a expor as suas razões, sobre os factos constitutivos da
exclusão, previstos na alínea a), do artigo 1003.º do Código Civil.

2 � A exclusão de um sócio da sociedade tem, porém, que ser delibera-
da por unanimidade dos sócios que possam votar nessa deliberação.

3 � O sócio excluído da sociedade perde, imediata e automatica-
mente, a sua quota, bem como as prestações suplementares que houver
feito, a favor da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar, total ou parcialmente, as quo-
tas dos sócios nas hipóteses seguintes:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Se qualquer quota for penhorada, arrestada ou envolvida em

processo judicial e estiver para se proceder ou se tiver procedido à
sua arrematação, adjudicação ou venda por alguma das formas admi-
tidas pela lei processual;

c) Se qualquer quota for transmitida com quebra do disposto no
pacto social, podendo nesta hipótese a sociedade optar pela exclusão
do sócio;

d) Se qualquer sócio for julgado falido ou insolvente.
2 � O preço da amortização, quando a lei não determinar impera-

tivamente outra forma para o seu cálculo, será o correspondente ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado e, se não
existir tal balanço, corresponderá ao valor nominal da mesma,
acrescido da respectiva quota-parte dos fundos de reserva e quaisquer
outros.

ARTIGO 10.º

No caso de falecimento de um qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, os quais deverão
nomear um de entre eles que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias e
terão lugar na sede social ou noutro local expressamente designado e
constante da convocatória.

ARTIGO 12.º

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer entre a
sociedade e os sócios quer entre estes, fica estipulado o foro da
Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia Santos Neves Galrito. 14030527

CONSTRUÇÕES VULCÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 171 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505143500; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
001102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Vulcânicas, L.da, fica
com a sua sede na Rua da Cidade de S. Paulo, lote 174, 7.º, D,
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Urbanização de S. Marcos, concelho de Sintra, freguesia de Agual-
va-Cacém.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste em construção civil e obras públicas. Pro-
jectos, fiscalização, planeamento de obras e engenharia. Construção
e venda de imóveis, Fornecimento de mão-de-obra. Limpeza urbana,
recolha de lixo, tratamento de lixo e tratamento de águas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, dividido em duas quotas: uma, de 720 000$, pertencente
ao sócio Carlos Alberto Tavares Silva, e outra, de 480 000$, perten-
cente à sócia Maria Madalena Gomes dos Santos.

4.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; a estranhos depende
do consentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de
preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo
lugar.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será eleita em assembleia geral, com dispen-
sa de caução e com ou sem remuneração, conforme a mesma deli-
berar, ficando no entanto, desde já, nomeados gerentes ambos os
sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de favor,
fianças e abonações.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 12919608

REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEO E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9312 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501348891;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 42/001115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n,º 1 à inscrição n.º 22, pela apresentação 42/
001115 � Aprovado em 15 de Novembro de 2000.

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: Composan Portuguesa Derivados

Asfálticos, S. A.
Alterações a projectar: capital: 8 720 967 001$00.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14083043

SETÚBAL
PALMELA

GCT � GESTÃO DE COMÉRCIO TOTAL, SGPS, S. A.

Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1927/
001004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada

da escritura onde consta a constituição de uma sociedade anónima,
que passará a reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Firma, sede, objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação social de GCT � Ges-
tão de Comércio Total, SGPS, S. A., e tem a sua sede em Vila
Amélia, Cabanas, na freguesia da Quinta do Anjo, do concelho de
Palmela.

2 � O conselho de administração fica autorizado a deslocar a sede
social, dentro do conselho ou para qualquer outro limítrofe, assim
como a criar e manter sucursais, agências, delegações ou qualquer outra
forma local de representação, em qualquer ponto do território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, inteiramente subscrito e
realizado em dinheiro e é representado por 10 000 acções com o valor
nominal de cinco euros cada.

2 � O capital social pode ser elevado, por uma ou mais vezes, até
ao limite de 150 000 000 de euros, por simples deliberação do
conselho de administração.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é representado por acções nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis.

2 � Os títulos representativos das acções poderão ser de uma,
cinco, 10, 100 e múltiplos de 100 acções.

3 � As acções tituladas podem ser convertidas em escriturais por
iniciativa do conselho de administração e observadas as formalidades
legais aplicáveis.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, nominati-
vas ou ao portador, até ao montante representativo de 20% do capi-
tal social.

2 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,
ficar sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia
geral.

3 � As acções serão objecto de remição pelo seu valor nominal
acrescido de um prémio, se assim for deliberado pela assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao porta-
dor, convertíveis ou não em acções e outros instrumentos de dívida
titulada, legalmente admissíveis, mediante deliberação do conselho de
administração, que fixará as condições de emissão.

CAPÍTULO III

Disposições comuns aos órgãos da sociedade

ARTIGO 7.º

A sociedade terá como órgãos sociais a assembleia geral, o conse-
lho de administração, o conselho fiscal ou fiscal único e o secretário
da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � As remunerações dos membros dos órgãos da sociedade e, bem
assim, os esquemas de segurança social e de outras prestações
suplementares, serão fixados por uma comissão de remunerações
composta por três membros eleitos em assembleia geral, por um
período de quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes.
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2 � Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 399.º do Código
das Sociedades Comerciais, os administradores poderão receber glo-
balmente até 5% dos resultados líquidos apurados em cada exercício
social.

3 � Os administradores poderão ser dispensados de prestar cau-
ção, pela deliberação dos accionistas que proceder à sua eleição, salvo
se ocorrer subscrição pública, caso em que caucionarão o exercício
dos seus cargos pelas formas admitidas na lei e na importância mínima
de 5000 euros.

ARTIGO 9.º

1 � Das reuniões dos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade, serão sempre lavradas actas, devidamente assinadas por
todos os membros presentes, das quais constarão as deliberações
tomadas e as declarações de voto discordantes, se as houver.

2 � As actas da assembleia geral serão apenas assinadas pelos
membros da mesa que dirigir a reunião a que a acta respeita.

ARTIGO 10.º

A duração do mandato dos membros dos órgãos da sociedade é de
quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatu-
tos.

ARTIGO 12.º

1 � Têm direito a participar na assembleia geral, os accionistas
que forem titulares de um número de acções maior ou igual àquele a
que, nos termos do n.º 3, corresponde um voto, e que até oito dias
antes da data marcada para a sua realização:

a) Tenham as acções inscritas em seu nome no livro de registo de
acções;

b) Comprovem que as acções se encontram depositadas ou inscri-
tas numa conta de valores mobiliários escriturais, em seu nome, junto
de um intermediário financeiro;

c) Procedam ao depósito das acções na sede da sociedade, para efeito
de conferirem o respectivo direito de voto ao seu detentor.

2 � Para efeitos do número anterior, as acções deverão manter-se
registadas, depositadas ou inscritas em nome do accionista, até ao
encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
4 � Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas titu-

lares de menos de 100 acções deverão agrupar-se por forma a com-
pletar o mínimo exigido e deverão fazer-se representar por um só
deles.

5 � Salvo em casos devidamente justificados, as pessoas colecti-
vas deverão comunicar ao presidente da mesa, por carta recebida até
15 dias antes da data fixada para a reunião da assembleia geral, o nome
de quem as irá representar.

6 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral, deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa, dentro do prazo previsto no número anterior.

7 � Não obstante o disposto no n.º 1, poderão estar presentes e par-
ticipar, sem direito a voto, nas reuniões da assembleia geral, os membros
do conselho de administração, do conselho fiscal ou o fiscal único.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocação e sem prejuízo do número seguinte,
a assembleia geral só se considera regularmente constituída e só pode
deliberar validamente, se estiverem presentes ou representados ac-
cionistas titulares de, pelo menos, 51% do capital social.

2 � Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira
convocação, sobre alterações estatutárias, fusão, cisão e dissolução
da sociedade, devem estar presentes ou representados, pelo menos,
dois terços do capital social.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e dois secretários.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

3 � Na falta do presidente e do vice-presidente, dirigirá a assem-
bleia o presidente do conselho fiscal ou o fiscal único, ou, na falta
deste, um accionista escolhido por ordem do número de acções deti-
das e, em caso de igualdade, atender-se-á, sucessivamente, à antigui-
dade como accionista e à maior idade.

4 � Faltando os secretários, o presidente da mesa escolherá o
substituto de entre os accionistas presentes.

ARTIGO 15.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 do conselho de administração e designar o

respectivo presidente e vice-presidentes;
c) Eleger os membros do concelho fiscal, bem como designar o

presidente ou o fiscal único;
d) Eleger os secretários, efectivo e suplente, da sociedade;
e) Eleger a comissão de remunerações;
f) Eleger, se assim o entender, um conselho consultivo e aprovar o

respectivo regulamento;
g) 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;

h) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos;
i) Autorizar a aquisição e alienação de bens, bem como a realiza-

ção de investimentos, uns e outros de valor anual superior a um terço
do capital social;

j) Deliberar sobre a aquisição de acções próprias da sociedade, dentro
dos limites legais, com vista à atribuição de acções aos membros dos
órgãos sociais e trabalhadores da sociedade, em termos de regulamento
a aprovar pela assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Sem prejuízo das disposições legais e estatutárias que consagrem a
exigência de maiorias qualificadas, as deliberações da assembleia geral
serão tomadas por maioria dos votos emitidos.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade será confiada a um conselho de
administração, constituído por um número ímpar de membros num
mínimo de três, sendo um presidente e os restantes vogais, dos quais,
um ou mais, poderão ser designados vice-presidentes.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num ou mais administradores-delegados ou numa comis-
são executiva composta por um número ímpar de membros, à qual
poderão ser agregados directores da sociedade no âmbito do mandato
que o conselho de administração lhes confira.

4 � A composição e o modo de funcionamento da comissão exe-
cutiva referida no número anterior, serão fixadas pelo conselho de
administração no acto da delegação.

5 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do por qualquer meio pelo seu presidente, pelos vice-presidentes ou
por três outros administradores, deliberando desde que esteja presente
ou representada a maioria dos seus membros.

6 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação não pode ser utilizado mais
do que uma vez.

ARTIGO 18.º

1 � Ao conselho de administração compete gerir e representar a
sociedade, cabendo-lhe, nessa medida e sem prejuízo das competênci-
as que lhe são conferidas pela lei:

a) Definir as orientações estratégicas, fixar os objectivos e formu-
lar as políticas de gestão da sociedade;

b) Aprovar os planos de actividade e orçamentos anuais e
plurianuais, bem como as alterações ou ajustamentos que, no recorrer
da sua execução, se revelem necessários;

c) Adquirir, vender ou, por qualquer forma, alienar ou onerar direitos,
nomeadamente, os incidentes sobre bens móveis e imóveis, com
respeito pelo disposto na alínea i), do artigo 15.º;

d) Constituir sociedades, subscrever, adquirir, onerar e alienar
participações sociais;

e) Deliberar aumentos do capital social, nos termos di artigo 3.º,
n.º 2;
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f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e outras modalidades de
dívida titulada, nos termos do artigo 6.º;

g) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento, realizar
operações de crédito que não sejam vedadas por lei e prestar garantias;

h) Estabelecer a organização administrativa da sociedade, os códi-
gos éticos e deontológicos internos, as normas de funcionamento e
os sistemas de informação para gestão e de controlo interno;

i) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

j) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela
assembleia geral.

2 � Compete especialmente ao presidente do conselho de admi-
nistração:

a) Representar o conselho em juízo e fora dele;
b) Coordenar a actividade do conselho de administração e dirigir as

respectivas reuniões;
c) Exercer o voto de qualidade;
d) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
3 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente será substituído

por um dos vice-presidentes por si indicado e, nas ausências ou
impedimentos destes, pelo vogal do conselho de administração por si
designado para o efeito.

ARTIGO 19.º

As deliberações do conselho de administração serão tomadas, no
mínimo, por maioria de três quartos dos votos dos administradores
que o compõem.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de:
a) Dois membros do conselho de administração ou de dois mem-

bros da comissão executiva;
b) Um membro do conselho de administração ou da comissão

executiva e um procurador;
c) Um administrador, quando especificamente designado pelo

conselho de administração ou a representação respeite ao exercício
de poderes delegados;

d) Um ou mais procuradores, no âmbito dos respectivos poderes.
2 � Nos actos de mero expediente, será suficiente a intervenção

de um administrador.

ARTIGO 21.º

1 � Os administradores da sociedade beneficiam de um comple-
mento de reforma por velhice ou invalidez, que será atribuído nos
termos dos números seguintes.

2 � As pensões complementares de reforma por velhice ou inva-
lidez serão atribuídas aos administradores que, à data da reforma por
atingirem a idade mínima exigida pela instituição de segurança social
competente ou por motivo de saúde, tenham, no mínimo, seis anos
na qualidade de administradores ao serviço da sociedade.

3 � O complemento de pensão será da importância necessária para
conjuntamente com a recebida da instituição de segurança social
competente, se iguale à remuneração líquida em cada momento
auferida pelo administrador em actividade de serviço melhor remune-
rado.

CAPÍTULO VI

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único ou por um conselho fiscal composto por três ou cinco membros
efectivos e um ou dois suplentes, respectivamente.

2 � O fiscal único ou um dos membros efectivos do conselho fiscal
e o suplente, serão obrigatoriamente revisores oficiais de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 23.º

O conselho fiscal reunirá ordinariamente nos prazos estabelecidos
por lei e extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu
presidente, pela maioria dos seus membros ou pelo conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 24.º

As deliberações do conselho fiscal serão tomadas estando pre-
sente a maioria dos membros em exercício e por maioria dos vo-
tos expressos.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

1 � Os resultados líquidos da sociedade anualmente apurados, terão
a aplicação que a assembleia geral determinar.

2 � A distribuição de dividendos poderá ser inferior a metade do
lucro distribuível do exercício.

ARTIGO 26.º

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral por maioria representativa não
inferior a 75% do capital.

ARTIGO 27.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação do
património, em consequência da dissolução da sociedade, será feita
extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária constituída
pelos membros do conselho de administração.

ARTIGO 28.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

ARTIGO 29.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
emergentes ou não destes estatutos, fica estipulado o foro da comarca
da sede da sociedade, com expressa renúncia a qualquer outro.

Foi ainda feita a nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio
2000/2003:

Conselho de administração: presidente: António Dias de Almeida,
casado, natural da freguesia de Couto de Baixo, do concelho de Viseu,
residente na Alameda da Quinta de Santo António, 9, 6.º, esquerdo,
Lisboa; vice-presidentes: José Henrique Carvalho, casado, natural da
freguesia de Ramalhal, do concelho de Torres Vedras, residente na
Rua de 1.º de Maio, 25, Porto Alto, Samora Correia; Carlos Manuel
Cabeleira das Neves, casado, natural da freguesia de Chancelaria do
concelho de Torres Novas, residente no Largo Salvador, 2, Torres
Novas, e Maria Teresa Lima Pinto Ribeiro de Albuquerque, casada,
natural da freguesia de Santa Engrácia, do concelho de Lisboa, residente
na Rua do General Correia Barreto, 3, 4.º, A, Lisboa; vogais: Carlos
Manuel Pardal Salgado, casado, natural da freguesia de São João
Baptista, do concelho de Campo Maior, residente na Rua de D. Dácia
Duque Estanislau, 32, Aldeia de Juzo, Cascais; Gaspar Domingos de
Oliveira Major, casado, natural da freguesia de Alcoentre, do concelho
de Azambuja, residente na Rua de Elias Garcia, 184, 1.º, direito,
Amadora, e João Henriques Pedro, casado, natural da freguesia de
Amêndoa, do concelho de Mação, residente na Praceta das Moleiras,
4, Bobadela, Loures.

Conselho fiscal: presidente: António Pedro Ribeiro Neves da Mata,
casado, natural da freguesia de Envendos, do concelho de Mação, resi-
dente na Avenida de João Crisóstomo, 15, 5.º, esquerdo, Lisboa; vogal
revisor oficial de contas efectivo: Inácio & Almeida, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas n.º 30, pessoa colectiva n.º 501357289, com
sede na Praceta de Mayer Garção, 6, São Pedro do Estoril, representada
por Aníbal Pedro Jacinto Inácio, casado, revisor oficial de contas n.º 155,
contribuinte fiscal n.º 100296483; vogais: Francisco dos Santos Raposo,
casado, natural da freguesia da Encarnação, do concelho de Mafra,
residente na Estrada Nacional n.º 9, Encarnação, Mafra; Luís Manuel dos
Santos Valente, casado, natural da freguesia de Chancelaria, do concelho
de Torres Novas, residente no Largo do Dr. Rafael Duque, 4, Mata,
Torres Novas, e António Cordeiro Malcato, viúvo, natural da freguesia
e concelho de Idanha-a-Nova, residente na Praceta de 1.º de Dezembro,
9, 3.º, frente, Odivelas; vogal revisor oficial de contas suplente: José
Manuel de Almeida, separado judicialmente de pessoas e bens, revisor
oficial de contas n.º 517, contribuinte fiscal n.º 100298192, residente na
Rua de Maria Andrade, 43, rés-do-chão, Lisboa; vogal suplente: Horácio
de Sousa Ribeiro, casado, natural da freguesia de São Félix, do concelho
de São Pedro do Sul, residente na Rua da Vitória, lote 49, Sobreda da
Caparica.

Secretários da sociedade: secretário efectivo: José Manuel Barris
Ferreira de Almeida, casado, advogado, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, do concelho e Lisboa, residente na Praça de
Bernardo Santareno, 3, 15.º, B, Lisboa; secretário suplente: Francisco
Neves Dias Antunes Fernandes, casado, advogado, natural da freguesia
de Eira Vedra, do concelho de Vieira do Minho, residente na Quinta do
Junqueiro, Rua de Fernão de Magalhães, 65, 1.º, C, Carcavelos.

Conferido, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 10474650
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SINES

LOUÇÃO & LARANJINHA, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 105, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 24; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500168512.

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 23 de Março de 2000.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175504

LARANJINHA, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, 14, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 99; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500649782.

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 30 de Março de 2000.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175598

ISOLSINES � IMPERMEABILIZAÇÕES,
ISOLAMENTOS E ENGENHARIAS, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, lote 11, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 640;
identificação de pessoa colectiva n.º 504273086.

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.)
10175300

SINESPEIXE, L.DA

Sede: Zil 2, lote 208, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 398;
identificação de pessoa colectiva n.º 502883880.

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.)
10175377

MADEISINES � MOBILIÁRIO DE COZINHA,
ROUPEIROS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Estrada da Costa do Norte, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 24; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500168512.

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 30 de Março de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10078223

BERNARDINO & COLA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada da Costa do Norte, rés-do-chão, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 226;
identificação de pessoa colectiva n.º 501678670.

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 30 de Março de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10078231

MARTANQUE � AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO
E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 65-A, 2.º, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 478;
identificação de pessoa colectiva n.º 503346209.

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.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13884352

SINESMARÍTIMA � SERVIÇOS MARÍTIMOS, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, 8, 3.º, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 471;
identificação de pessoa colectiva n.º 503285897.

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.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10078169

SANTOS & CASCA, L.DA

Sede: Praça da República, 9, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 562;
identificação de pessoa colectiva n.º 503814873.

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.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10079599

AUTO-ESTUFA SINEENSE, L.DA

Sede: Zil 2, lote 1017-A, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 503170801.

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.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10078290
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LEAL & VICÊNCIO, L.DA

Sede: Tanganheira de Baixo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 84.

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 30 de Março de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10078266

DROSUL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada da Costa do Norte, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 278;
identificação de pessoa colectiva n.º 502085657.

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 30 de Março de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10078258

MADEIMÓVEL � CARPINTARIA E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 198;
identificação de pessoa colectiva n.º 501476229.

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 30 de Março de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10078240

MÁRIO FERREIRA & ARLINDO, L.DA

Sede: Bairro 1.º de Maio, 105-A, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 233;
identificação de pessoa colectiva n.º 970333528.

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 30 de Março de 2000.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175466

PNEUSINES � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Sede: Zil 2, 123, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 504373609.

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.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175474

ANTÓNIO DUARTE, L.DA

Sede: Largo de Pêro Alenquer, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 1.

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.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175458

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

BODYGYM � GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 553/
001128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/001128.

Certifico que entre Alberto da Cruz Serafim e Ana Catarina Mota
Manso, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BODYGYM � Gestão de Instala-
ções Desportivas, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Melgaço, Edifício
Costa Verde, loja 2, rés-do-chão, freguesia e concelho de Monção.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na gestão da instalações
desportivas, designadamente ginásio.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
compete ao sócio Alberto da Cruz Serafim, que, desde já, fica no-
meado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 09809309
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VILA REAL
ALIJÓ

AVESTRUÁRIO � COMÉRCIO DE AVESTRUZES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 266/
001212; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Carla
Maria Borges de Carvalho Carneiro, contribuinte fiscal
n.º 195841395, natural de Angola, residente na Avenida de 25 de
Abril, lote 2, 1.º, esquerdo, da freguesia e concelho de Alijó, casada
com Armando Emídio Afonso Carneiro sob o regime da separação
de bens, portadora do bilhete de identidade n.º 8712520, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Vila Real, em 26 de Abril de
1995.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete de
identidade.

E por ela foi dito que, pela presente escritura, e não sendo sócia de
qualquer outra, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que há-de
regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AVESTRUÁRIO � Comércio de
Avestruzes, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de 25 de
Abril, lote 2, 1.º, esquerdo, da freguesia e concelho de Alijó.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste no comércio, revenda e criação de
animais nomeadamente avestruzes, através de alimentos adquiridos a
terceiros e revenda dos mesmos, transformação das suas peles.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à própria
sócia que, desde já, fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 01398008

MESÃO FRIO

OURIOLGA � OURIVESARIA AZEREDO & OLGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 49/
960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503718807; data do
depósito: 000626.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341731

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS QUINTAS
DE GRADINS E VILA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 64/
980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504172999; data do
depósito: 000718.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341723

SOLAR DA REDE � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
TURÍSTICA E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 59/
971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503986160; data do
depósito: 000630.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341707

JORGE MANUEL MARTINS GUEDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 54/
970417; identificação de pessoa colectiva n.º 503865729; data do
depósito: 000628.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

28 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341693

PEREIRA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 18/
890615; identificação de pessoa colectiva n.º 502187697; data do
depósito: 000628.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

28 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341650

CARDOSO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 57/
970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503971448; data do
depósito: 000630.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341782

MANUEL, JOSÉ HENRIQUE & ARMANDO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 70/
981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504299727; data do
depósito: 000630.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341766
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DOUROAZUL � SOCIEDADE MARÍTIMO-TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 78/
000110; identificação de pessoa colectiva n.º 503416436; data do
depósito: 000630.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341774

CONSTRUÇÕES VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 72/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504501305; data do
depósito: 000630.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341740

O IMAGINÁRIO � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 50/
960927; identificação de pessoa colectiva n.º 503720291; data do
depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

29 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341642

A. A. MONTEIRO & J. CARVALHO � CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 51/
970131; identificação de pessoa colectiva n.º 503800775; data do
depósito: 000630.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341790

CARNES DO REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 65/
980630; identificação de pessoa colectiva n.º 502587539; data do
depósito: 000630.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341618

MANUEL EDUARDO MARTINS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 60/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504091921; data do
depósito: 000627.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

27 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341715

AUTO REPARADORA DO MÁRTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 68/
981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504274759; data do
depósito: 000630.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341758

AMA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 74/
990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504569309; data do
depósito: 000628.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

28 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341626

A TASCA DO ZEQUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 63/
980624; identificação de pessoa colectiva n.º 504170821; data do
depósito: 000626.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341600

MANUEL FERNANDO BENEDITO ANDRADE & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 73/
990526; identificação de pessoa colectiva n.º 504372688; data do
depósito: 000628.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva pasta,
o relatório de contas do ano de 1999.

28 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena da
Silva Santos. 01341596

SABROSA

CARVALHO, GONÇALVES & FILHOS, L.DA

(anteriormente PEIXOTO, GONÇALVES & IRMÃOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 32/
911016; identificação de pessoa colectiva n.º 502631279; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/911016.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo de au-
mento de capital e alteração parcial do contrato, quanto aos seus
artigos 1.º, 3.º e 8.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Carvalho, Gonçalves &
Filhos, L.da, tem a sua sede na Rua do Brasil, freguesia de Covas do
Douro, concelho de Sabrosa, sede que poderá ser transferida para
qualquer outro local, podendo abrir sucursais, filiais ou outras formas
de representação, sempre por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, dividido em quatro quotas: duas, iguais, de 300 723$,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 8 � 10 de Janeiro de 2001 613

pertencendo uma a cada um dos sócios Feliciano Peixoto Gonçalves
e Isabel Maria de Sousa de Carvalho Gonçalves, e duas, iguais, de
200 482$, pertencendo uma a cada um dos sócios Luís Carlos Carvalho
Gonçalves e Ricardo Jorge Carvalho Gonçalves.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de dois gerentes, ficando,
desde já, nomeados para o efeito os sócios Feliciano Peixoto
Gonçalves e Isabel Maria de Sousa de Carvalho Gonçalves.

2 � A sociedade obrigar-se-á com a assinatura de ambos os geren-
tes.

3 � Para além dos poderes gerais de administração a sociedade será
representada, activa ou passivamente, em juízo e fora dele, pelos dois
conjuntamente.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Abel
Pereira Cardoso. 01305697

VISEU
PENALVA DO CASTELO

INERBEIRAL � INERTES DAS BEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrí-
cula n.º 19/810115; identificação de pessoa colectiva
n.º 501108300; inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 1/
001122.

Certifico que foi aumentado para 500 000 euros, o capital da so-
ciedade em epígrafe, sendo o aumento no montante de 325 000 eu-
ros, realizado em dinheiro e subscrito pela sócia EMBEIRAL �
Gestão e Imobiliário, S. A., e com a entrada dos novos sócios
SOCIBEIRAL � Betão das Beiras, L.da, com sede em Recta da
Ribeira, Travanca, Bodiosa, Viseu; e SOCIBEIRAL II � Betão
Pronto, L.da, com sede na Recta da Ribeira, Travanca, tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social, ao qual foi dada a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, dividido em cinco quotas: duas quotas, iguais, de
498,80 euros, uma de cada um dos sócios António Carlos Marques
Lemos e Vítor Manuel Marques Lemos; uma quota, de 249 622,40 eu-
ros, da sócia EMBEIRAL � Gestão e Imobiliário, S. A.; uma quota,
de 99 750 euros, da sócia SOCIBEIRAL � Betão das Beiras, L.da, e
uma quota, de 149 630 euros, da sócia SOCIBEIRAL II � Betão
Pronto, L.da

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 10620060

SÃO PEDRO DO SUL

DECALAFÕES � DECAPAGEM E GALVANIZAÇÃO
DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 561/001130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
001130.

Certifico que entre José Carlos Loureiro Henriques, casado com
Maria Cândida de Jesus Almeida Figueiredo Henriques, em comunhão
de adquiridos, e Carlos Manuel Rodrigues, casado com Ana Paula
Rodrigues Pereira, em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DECALAFÕES � Decapagem
e Galvanização de Ferro, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial

do Alto do Barro, freguesia de Bordonhos, concelho de São Pedro
do Sul.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de decapagem e
galvanização de ferro e tratamento de pedra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963,94 euros, correspondente a 3 000 000$, representado por duas
quotas, cada uma no valor nominal de 7481,97 euros, correspondente
a 1 500 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida por ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de ambos
os sócios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios; porém, a cessão a estranhos, carece do consentimento
da sociedade, a quem é reservado, em primeiro lugar, o direito de
preferência, e ao sócio ou sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante de 5 000 000$, mediante deliberação unânime
dos sócios, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outra formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por meio de cartas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366300

DUARTE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 72/680907; identificação de pessoa colectiva n.º 500902887;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 7; números e data das apresentações: 1, 2, 3 e 4/001018.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente António Gomes Duarte, por óbito.
Data: 7 de Setembro de 1997;

b) Cessação de funções do gerente, António Gomes Duarte, por
óbito. Data: 6 de Janeiro de 1999;

c) Alterado parcialmente o contrato de sociedade, quanto ao ar-
tigo 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência fica afecta a ambos os sócios, desde já nomeados geren-
tes com dispensa de caução, e com ou sem remuneração, conforme a
assembleia geral deliberar.

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366190

BAR DAS CALDAS DE LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 427/960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503602965;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/001011.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o aumento
de capital e alteração parcial do contrato e, em consequência, modificados
os artigos 3.º, redenominado em euros, e 4.º, passando estes a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma, de 375 euros,
pertencente à sócia Rosa Maria de Almeida Marques; uma, de 2125 euros,
pertencente ao sócio António Caetano Pinto, e uma, de 375 euros e outra
de 2125 euros, pertencentes em comum e sem determinação de parte ou
direito aos sócios Maria Teresa Quintela Marques e Miguel Filipe Maia
Marques.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta aos sócios António Caetano
Pinto e Maria Teresa Quintela Maia Marques, nomeados gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, bastando a assinatura de qualquer deles, para obrigar validamente
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.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366181

DIVER VOUGA � DIVERSÕES DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 314/910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502511150.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366017

DANIEL, SANTOS & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 213/821108; identificação de pessoa colectiva n.º 501332898.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08830878

AUTO TORNEIRO DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 362/930405; identificação de pessoa colectiva n.º 502962143.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831025

PADARIA E PASTELARIA ALTO DO BARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 377/931124; identificação de pessoa colectiva n.º 503094145.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831122

CROISSANTERIA BELA VISTA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 402/950216; identificação de pessoa colectiva n.º 503364746.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366033

SILVAS, BARROS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 208/820506; identificação de pessoa colectiva n.º 501263640.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831386

PERFISA � FÁBRICA DE PERFIS METÁLICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 356/930210; identificação de pessoa colectiva n.º 502929634.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08830800

SEIXAS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 73/680909; identificação de pessoa colectiva n.º 500572879.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366122

JOSÉ CRUCES LOSADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 257/870703; identificação de pessoa colectiva n.º 501846921.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831041

AQUECIVOUGA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 479/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504187171.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831700
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BERNARDINO DE ALMEIDA E COSTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 246/860612; identificação de pessoa colectiva n.º 501686584;
averbamento n.º 1 à inscrição 9 e averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 5 e 6/000919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
fotocópia da acta da assembleia geral, da qual consta:

a) Recondução dos membros do concelho de administração: pre-
sidente: Luís Filipe Casais de Almeida e Costa, casado; vice-pre-
sidente: João Gaspar Casais de Almeida e Costa, casado; adminis-
trador: Hélder Jorge Casais de Almeida e Costa, casado, para o triénio
de 2000/2003. Data da deliberação: 21 de Junho de 2000;

b) Recondução do fiscal único e respectivo suplente � Jorge Silva,
Oliveira e Silva, Vítor Campos, A. Neto, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por António Victor de Almeida Campos, revisor
oficial de contas � suplente: Manuel Marques da Costa Figueiredo,
revisor oficial de contas, ambos casados, para o quadriénio de 2000/
2003. Data da deliberação: 21 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366211

SICORNETE � FIOS E REDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 312/910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502500131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831866

GEOTERLAFÕES � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS GEOTÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 395/941028; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 3, 4, 5 e 6/001113.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

a) Deslocação da sede para o lugar de Arcozelo, São Pedro do Sul;
b) Cessação de funções dos gerentes Custódio de Almeida Rodri-

gues e José Dias da Silva, por renúncia. Data: 28 de Agosto de 2000;
c) Alterado parcialmente o contrato de sociedade, quanto aos seus

artigos 1.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação GEOTERLAFÕES � Sociedade
de Exploração e Aproveitamento dos Recursos Geotérmicos, L.da, tem
a sua sede no lugar de Arcozelo, freguesia e concelho de São Pedro do
Sul, e teve o seu início no dia 19 de Agosto de 1994.

5.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Arlindo Abel Alves
Ribeiro, bastando consequentemente a sua assinatura para obrigar
validamente 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.

12 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366238

SALLON KAFÉ � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 559/001121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
001121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sallon Kafé � Bar, L.da, e tem
a sua sede na Avenida do Dr. Sá Carneiro, 590, nesta vila de São
Pedro do Sul.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de exploração de bar
e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente a 1 002 410$, representado por duas quotas, cada
uma no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Tiago António Bragança da Silva e Fernando Augusto Paiva
de Oliveira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida por ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de ambos
os sócios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios; porém, a cessão a estranhos, carece do consentimento
da sociedade, a quem é reservado, em primeiro lugar, o direito de
preferência, e ao sócio ou sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por meio de cartas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366254

PROFIOBRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 445/970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503816671.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831939

JOEL & QUEIMADELA � COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 420/951211; identificação de pessoa colectiva n.º 503551546.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831556



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 8 � 10 de Janeiro de 2001616

INVESTE-LAFÕES � EMPRESA DE INVESTIMENTO
E PROGRESSO DAS TERMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 393/941006; identificação de pessoa colectiva n.º 503275590.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831653

ALMEIDAS & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 96/710429; identificação de pessoa colectiva n.º 500309566.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831335

JOSÉ MANUEL DE ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 518/991028; identificação de pessoa colectiva n.º 504564641.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831548

PROQUICAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 560/001129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PROQUICAR � Comércio de
Produtos Químicos para Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar
das Massarocas, freguesia e concelho de São Pedro do Sul.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de importação e
comércio de produtos químicos e acessórios para automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5237,38 euros, correspondente a 1 050 000$, representado por três
quotas: uma, no valor nominal de 3928,03 euros, pertencente ao sócio
Jorge Alberto Maia de Oliveira Couto; uma, no valor nominal de
785,61 euros, pertencente à sócia Domitília Susana Maia Oliveira
Couto, e outra, no valor nominal de 523,74 euros, pertencente ao
sócio José Eduardo Lopes Madeira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, mediante deliberação unânime dos sócios, até ao montante de
3 000 000$, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será

exercida pelo sócio Jorge Alberto Maia de Oliveira Couto, desde já
nomeado gerente, bastando, consequentemente a sua assinatura para
obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios; porém, a cessão a estranhos, carece do consentimento
da sociedade, a quem é reservado, em primeiro lugar, o direito de
preferência, e ao sócio ou sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por meio de cartas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366289

PEDIPEÇAS � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 247/860616; identificação de pessoa colectiva n.º 501679855.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831793

DREMA � RESTAURANTE, PIZARIA E GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrí-
cula n.º 457/971029; identificação de pessoa colectiva
n.º 504009222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366220

TEXRUCA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrí-
cula n.º 376/931110; identificação de pessoa colectiva
n.º 503087076.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831181

ALMEIDA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrí-
cula n.º 513/990827; identificação de pessoa colectiva
n.º 504357751.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831718
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FERREIRINHA & LOURENÇO � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 493/990106; identificação de pessoa colectiva n.º 504467867.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08830592

GEOTERLAFÕES � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS GEOTÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 395/941028; identificação de pessoa colectiva n.º 503286990.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

12 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831661

SILVAS, BARROS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 208/820506; identificação de pessoa colectiva n.º 501263640.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1998.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831360

ESTAÇÃO DE SERVIÇO SÃO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 56/641117; identificação de pessoa colectiva n.º 500100411.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08830770

ALBERTO & DIAS � MADEIRAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 417/950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503487260.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831742

AGROCASEIRO � SOCIEDADE AGRÍCOLA E AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 407/950427; identificação de pessoa colectiva n.º 503412325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366165

VAGÃO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 557/001027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
001027.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VAGÃO � Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Cerca, 3, rés-do-chão,
vila, freguesia e concelho de São Pedro do Sul.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes nacionais
rodoviários de mercadorias por contra de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 100 euros (equivalente a 10 044 148$20) e corresponde à soma
de cinco quotas, dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de
18 787,50 euros, pertencente ao sócio César Agostinho Sousa Rodri-
gues; duas, iguais, de 12 525 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Manuel de Almeida Moreira e Arnaldo Alves Rodrigues;
duas, iguais, de 3131,25 euros, cada, pertencentes uma a cada uma
das sócias Torres do Solar � Compra e Venda de Bens Imóveis,
Sociedade Unipessoal, L.da, e OURIÇO � Compra e Venda de Bens
Imóveis, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando, desde já,
nomeados gerentes os sócios Arnaldo Alves Rodrigues, César
Agostinho Sousa Rodrigues e Manuel de Almeida Moreira e o não
sócio José João Alves Rodrigues, ora outorgante, este por indicação
da sócia OURIÇO � Compra e Venda de Bens Imóveis, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá também consistir, total ou
parcialmente, 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 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, dissolução ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totali-
dade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que
delibere o reembolso.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366319

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA RODRIGUES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 554/000928; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000928.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Oliveira Rodrigues &
Almeida, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Quintela, freguesia da
Várzea, concelho de São Pedro do Sul.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas,
iguais, dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Paulo Jorge de Oliveira Rodrigues de Almeida e
Pedro de Oliveira Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá também consistir, total ou
parcialmente, 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 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 percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a
data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere
o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições e reembolso que forem fixadas em
assembleia geral.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 13366343

SICOVIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E CONSTRUTORA VISEENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 272/881213; identificação de pessoa colectiva n.º 502074965.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831424

BARROS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 141/770113; identificação de pessoa colectiva n.º 500591040.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831696

CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO DE LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 495/990225; identificação de pessoa colectiva n.º 504530399.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831440
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QUINTA DE TAMONDE � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 474/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504146092.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831858

ENSAIO MUSICAL � COMERCIALIZAÇÃO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 302/901009; identificação de pessoa colectiva n.º 502429100.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08841926

C. A. SANTOS � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 507/990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504573187.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08830762

AUTO UNIVERSAL DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 159/771123; identificação de pessoa colectiva n.º 500705615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao ano de 1999.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831033

VOUGAZ � COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 470/980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504109790;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/000623.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe, com o aumento de capital de 400 000$ para 600 000$, tendo
sido alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
600 000$, representado por três quotas, iguais, de 200 000$, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida pelos três sócios, desde já nomeados gerentes, sendo sempre
necessárias as assinaturas conjuntas de dois deles para obrigar
validamente 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.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08830665

SÁTÃO

MEGASPEED � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 235;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001212.

Certifico que entre Frederico Bruno Sequeira Pinto de Jesus Almeida,
solteiro, maior, Douro Calvo, Sátão, e José Carlos da Costa Santos,
solteiro, maior, Rua dos Combatentes, 12-A, 1.º, esquerdo, Sátão, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
constituído pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MEGASPEED � Sistemas Infor-
máticos, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Dr. Hilário de Almeida
Pereira, 131, freguesia e vila de Sátão.

2.º

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de máquinas e de
outro material para escritório e venda de sistemas informáticos.

4.º

O capital social é de 10 000 euros (2 004 820$), integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas,
iguais, de 5000 euros, cada, pertencentes uma ao sócio Frederico Bruno
Sequeira Pinto de Jesus Almeida, e outra ao sócio José Carlos da Costa
Santos.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, judicial e
extrajudicialmente, basta a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto, ou
que sejam necessários, para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

Podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos, e nas condições que vierem a ser acordadas em
assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 250 000 euros,
mediante deliberação unânime dos votos dos sócios.

8.º

A gerência fica também autorizada a efectuar o levantamento do
dinheiro da conta aberta em nome da sociedade, na Caixa Central de
Crédito Agrícola Mútuo do Sátão e Vila Nova de Paiva, para comprar
mercadorias e equipamentos necessários ao início da sua actividade.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 07027893

DINIS & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 47; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502373873; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/001214.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectua-
dos os seguintes registos:

Foi inscrita a alteração do contrato, que consiste na alteração do
artigo 3.º, tendo sido reforçado com 9 200 000$, subscrito e realiza-
do em dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais, e passa para
10 000 000$, tendo aquele artigo ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas de igual valor,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 07027907

SETE TORRES � ACABAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 191;
identificação de pessoa colectiva n.º 504222813; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/001207.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectua-
dos os seguintes registos:

1 � Foi averbado à inscrição n.º 1, a cessação das funções de gerente
de João Pereira da Silva Teixeira, por renúncia. Data: 14 de Abril de
1999.

2 � Foi inscrita a alteração do contrato, que consiste na alteração
dos artigos 5.º e 9.º, tendo o capital sido reforçado com 1 600 000$,
subscrito e realizado em dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais,
e passa para 9975,96 euros, tendo aqueles artigos ficado com a seguinte
redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado, 9975,96 euros, corres-
pondente a 2 000 000$, formado por duas quotas, iguais, de
1 000 000$, correspondente cada qual a 4987,98 euros, uma de cada
um dos sócios Jaime de Sousa Magalhães e Maria de Fátima Rodrigues
Costa.

9.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos dois
sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade, em todos os ac-
tos e contratos.

3 � Foi averbado à inscrição n.º 3, a cessação das funções de gerente
de Maria de Fátima Rodrigues Costa, por renúncia. Data: 26 de Agosto
de 1999.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 07027885

TONDELA

CONTROLVET � ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 748/
990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504313290.

Certifico que ficaram depositados, na pasta da sociedade referida
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 1999.

11 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 06806465

TONDELPARQUE � PARQUES DE ESTACIONAMENTO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 780/
000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504611240; número
e data da apresentação: 3/001211.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo, pela inscri-
ção n.º 2:

Facto: Designação de gerentes: Arménio Leite Marques e Helena
de Matos Ferreira Marques, casados, Rua do Dr. Flausino Torres, 552,
Tondela, em 2 de Setembro 2000.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06806457

VILA NOVA DE PAIVA

RESTAURANTE SNACK BAR PAIVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrí-
cula n.º 79; identificação de pessoa colectiva n.º 503279560.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

Dezembro de 2000. � A Ajudante, Alzira Maria Ribeiro Tavares.
11157259

VISEU

CARLA & JR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3847;
identificação de pessoa colectiva n.º 504669001.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referentes ao ano de 1999, na pasta respectiva.

27 de Outubro de 2000. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 13494937

VOUZELA

T & T � MULTIELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 124/
931223; identificação de pessoa colectiva n.º 503108596; data da
apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455069

AVIÁRIO DO VALE � PRODUTOS AVÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 119/
930927; identificação de pessoa colectiva n.º 503060950; data da
apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455034
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SOFERZEL � SOCIEDADE DE FERRAGENS DO ZELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 113/
930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503014907; data da
apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455042

FIGUEIREDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 13/
870707; identificação de pessoa colectiva n.º 500400670; data da
apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455328

POLIVOUGA � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 19/
830125; identificação de pessoa colectiva n.º 501344900; data da
apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455166

VOUGACONTA � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 33/
870120; identificação de pessoa colectiva n.º 501776702; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455514

MAGRAPO � MÁRMORES E GRANITOS POLIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 47/
911112; identificação de pessoa colectiva n.º 501978720; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455549

DANTAL � FERRAMENTAS DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 54/
890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502113251; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455492

ITAF � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 81/
901102; identificação de pessoa colectiva n.º 502448075; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455115

TECZEL � CENTRO TÉCNICO
DE ELECTRODOMÉSTICOS DE VOUZELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 86/
910807; identificação de pessoa colectiva n.º 502606274; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455506

INFORZELA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 158/
960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503564460; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455530

DINIS MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 163/
960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503637190; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455433

ANABELA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 166/
960617; identificação de pessoa colectiva n.º 503666858; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455476
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LARVOUGA � COMÉRCIO GERAL
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 181/
970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503860808; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455123

CAFÉ BAR OS MOQUINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 183/
970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503939498; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455468

SIBAFIL � PREFABRICADOS DE BETÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 184/
970813; identificação de pessoa colectiva n.º 503969184; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455590

CÂNHAMO DE PORTUGAL � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE CÂNHAMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 191/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504070398; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455018

IMADIL � INDÚSTRIA DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 192/
980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504097989; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455093

CARBEIRA � ALUMÍNIOS E CARPINTARIA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 142/
950419; identificação de pessoa colectiva n.º 503409103; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455565

MARIJOL � MADEIRAS RIBEIRO & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 115/
930120; identificação de pessoa colectiva n.º 503060941; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455573

EMPRESA DE MADEIRAS DO ALTO BARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 116/
930902; data da apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto Bis-
po Pimenta. 06455450

DERIVA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 186/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 504013572; data da
apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06454925

LIMA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 176/
961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503792403; data da
apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455360

POLIVISA � MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 93/
920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502731176; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455581
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AUTO GARAGEM FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 94/
920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502733799; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455280

AREDES, SERRALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 106/
930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502945893; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455107

VB � MÁRMORES & GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 149/
950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503555673; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455522

MOINHO DE CARVALHA GORDA � PAPEL PARA ARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 111/
930829; identificação de pessoa colectiva n.º 503009555; data da
apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455336

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RIBEIRO DE ERVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 197/980507; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504232053; data da apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455344

CONSTRUÇÕES VASCONTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 193/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504070428; data da
apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455158

CONSTRUÇÕES CARIA DOIS MIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 65/
890912; identificação de pessoa colectiva n.º 502223502; data da
apresentação: 000620.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 06454720

BRINTONS � INDÚSTRIA DE ALCATIFAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 80/
901029; identificação de pessoa colectiva n.º 502308460; data da
apresentação: 000817.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06454992

SOVILAFÕES � SOCIEDADE DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 157/
960121; identificação de pessoa colectiva n.º 503564478; data da
apresentação: 000801.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455026

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO TORRES & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 76/
900706; identificação de pessoa colectiva n.º 502410477; data da
apresentação: 000721.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto Bispo
Pimenta. 06454895

GRANVISA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
E COMÉRCIO DE GRANITOS DA BEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 74/
900520; identificação de pessoa colectiva n.º 502254122; data da
apresentação: 000703.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455417

LEIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 207/
990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504387979; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455484
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SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO LOUMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 203/
980807; identificação de pessoa colectiva n.º 504205919; data da
apresentação: 000630.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455425

SILO AGRÍCOLA FOZELA � PRODUTOS
PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 206/990105; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504387790; data da apresentação: 000629.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 06455220
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