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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Instituto de Gestão e Alienação do Património

Habitacional do Estado

Conselho Directivo

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Instituto de Gestão e Alienação do
Património Habitacional do Estado (IGAPHE), Avenida de 5 de
Outubro, 153, 1069-050 Lisboa (telefone: 217931326; fax:
217960385).

2 � Objecto do concurso � público, nos termos do artigo 80.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março � reabilitação exterior
do bloco C do PIG � Atouguia/Guimarães.

Este tipo de obra corresponde às categorias 45.11.1, 45.25.1,
45.31.1, 45.32.1, 45.34.3, 45.43.1, 45.44.1 e 45.44.2 e subcatego-
rias, respectivamente, 45.11.12, 45.22.20, 45.25.10, 45.31.11,
45.32.11, 45.32.12, 45.34.31, 45.43.11, 45.44.10 e 45.44.22 �
Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, que
altera o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro.

3 � a) Local de execução � Guimarães.
b) Designação da empreitada � empreitada n.º 1/DGHN/01 �

reabilitação do bloco C do PIG � Atouguia/Guimarães.
Natureza e extensão dos trabalhos � reabilitação da envolvente

exterior do bloco C do PIG � Atouguia/Guimarães.
Características gerais da obra � reparação de coberturas, re-

paração de paredes exteriores, incluindo colocação de bardage ou
solução alternativa variante do processo de concurso ou ainda
variante do concorrente, isolamento térmico e respectivos acaba-
mentos, reparação de caixilharias, reparação de zonas comuns e
de instalações eléctricas.

Preço base, com exclusão do IVA � PTE 160 000 000
(798 076,63 euros).

4 � Prazo de execução previsto � 365 dias, incluindo sába-
dos, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res podem ser examinados ou pedidos na Direcção de Gestão
Habitacional do Norte, Rua de Júlio Dinis, 63, 4050-323 Porto
(telefone: 226099851; fax: 226099026), durante as horas de ex-
pediente (das 10 às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 16 ho-
ras e 30 minutos).

Desde que solicitados até ao primeiro terço do prazo de entre-
ga das propostas, poderão os interessados obter cópias do referi-
do processo de concurso. Os elementos solicitados serão forne-
cidos no prazo de seis dias úteis a contar da data da recepção do

respectivo pedido escrito, acompanhado do pagamento correspon-
dente.

b) O custo do processo e documentos complementares é de
PTE 40 000 (199,52 euros), mais IVA, a pagar em dinheiro ou por
cheque passado a favor do IGAPHE.

6 � a) As propostas terão de ser entregues até às 16 horas e
30 minutos do dia 14 de Março de 2001.

b) As propostas devem ser enviadas à Direcção de Gestão
Habitacional do Norte, Rua de Júlio Dinis, 63, 4050-323 Porto,
através do serviço oficial dos correios (CTT), sob registo e com
aviso de recepção, ou entregues directamente, contra recibo.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia
15 de Março de 2001, no local indicado na alínea b) do n.º 6.

8 � O concorrente a quem a empreitada for adjudicada terá de
prestar, antes da celebração do contrato, uma caução de 5 % do
valor da adjudicação.

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

9.1 � Modalidades essenciais de financiamento � terá como
fonte o orçamento privativo do Instituto de Gestão e Alienação
do Património Habitacional do Estado.

9.2 � Pagamento � mediante medições mensais dos trabalhos
realizados, nos termos dos artigos 202.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas já
constituídos em agrupamentos complementares de empresas vá-
lido para esta obra ou que declarem a intenção de se constituí-
rem juridicamente numa entidade ou em consórcio externo de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do con-
trato.

11 � Qualificação dos concorrentes:
11.1 � 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 (IMOPPI), que contenham as seguintes autorizações:

Empreiteiro geral de edifícios (1.ª categoria) de classe
que cubra o valor total da proposta;

As subcategorias 5.ª, 6.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª da 1.ª catego-
ria, em que as classes respectivas deverão cobrir os
montantes do orçamento da proposta, envolvidos nos
trabalhos nelas enquadráveis (ver nota);

A subcategoria 14.ª da 6.ª categoria, de classe que cubra
o valor dos trabalhos previstos na proposta nela en-
quadráveis (ver nota);
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A subcategoria 1.ª da 5.ª categoria, de classe que cubra o
valor dos trabalhos previstos na proposta nela enqua-
dráveis (ver nota).

      Nota. � Para o efeito, os concorrentes, nas suas propos-
tas, juntarão os respectivos totais parciais do orçamento dos
trabalhos enquadráveis nas diversas subcategorias.

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

c) Os concorrentes nacionais 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 Mundi-
al do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo.

11.2 � As condições mínimas de carácter técnico, financeiro
e económico que os concorrentes devem preencher para admis-
são ao concurso são as fixadas no ponto 19 do programa de con-
curso.

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

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação
da empreitada:

13.1 � Qualificação dos concorrentes (caso de concorrentes de-
tentores de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas):

13.1.1 � Documento da alínea e) do artigo 67.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Aceite ou exclusão.

13.1.2 � Documento da alínea f) do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março. Aceite ou exclusão.

13.1.3 � Documento da alínea g) do artigo 67.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Aceite desde que não contenha ti-
pos de créditos 08 ou 09, respectivamente. Responsabilidades em
contencioso e créditos abatidos ao activo, a menos de justifica-
ção adequada de regularização. Exclusão em caso contrário.

13.1.4 � Documento da alínea i) do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

Apreciação do índice de solvibilidade definida pelo activo lí-
quido total sobre o passivo total com exclusão para valores infe-
riores a 1,2 com arredondamento à décima.

Apreciação do índice de autofinanciamento, definida por capi-
tais próprios sobre capitais permanentes, com exclusão para va-
lores inferiores a 0,2 com arredondamento à décima.

Aceitação para satisfação simultânea de ambos os indicadores.
13.1.5 � Documento da alínea l) do artigo 67.º do Decreto-Lei

n.º 59/99, de 2 de Março � mínimo de licenciatura para coorde-
nador da obra e bacharelato para acompanhamento permanente.
Suficiente ou exclusão.

13.1.6 � Documentos das alíneas n), o) e q) do artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Suficiente ou exclusão.

Complemento de apreciação segundo o critério de aceite ou ex-
clusão para os concorrentes não possuidores de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas para os restantes
elementos definidos nos casos dos artigos 67.º e 68.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13.2 � Análise das propostas:
13.2.1 � Factores de apreciação, subfactores e pesos relativos:
13.2.1.1 � Valia técnica da proposta � este factor de apre-

ciação incide exclusivamente na apreciação da parte variante
eventualmente proposta pelos concorrentes para além da solução
base e solução variante obrigatória. A sua aceitação permitirá a
sua apreciação nos factores de preço e prazo.

A apreciação deste factor será feita com base na apreciação dos
seguintes subfactores:

a) Comportamento técnico do isolamento térmico equivalente
ou superior às soluções base e alternativa � 1 a 7;

b) Exequibilidade técnica em obra equivalente ou superior às
soluções base e alternativa � 1 a 6;

c) Durabilidade equivalente ou superior às soluções boa e
alternativa � 1 a 7.

Classificação de 0 a 20 (são aceites as alternativas para classi-
ficação > 10 valores).

A adjudicação será feita à proposta economicamente mais vanta-
josa, tendo em conta os seguintes factores, devidamente pondera-
dos por ordem decrescente de importância:

13.2.1.2 � Preço � 75 %.
Classificação de 1 a 5, obtida pela fórmula:

N = Po  ´ 5
Pc

em que:

Po é o preço (valor da proposta mais baixa); e
Pc é o preço (valor da proposta em análise).

A apreciação deste factor é feita para a proposta base e para a
variante obrigatória e será igualmente feita também para qualquer
outra variante eventualmente apresentada pelos concorrentes, des-
de que restrita às partes da obra em que são consentidas varian-
tes e tenham obtido aprovação na apreciação da valia técnica.

13.2.1.3 � Prazo � 25 %.
Classificação de 1 a 5, obtida pela aplicação da fórmula:

N = Po ´ 5
Pc

em que:

Po é o prazo mais pequeno apresentado; e
Pc é o prazo da proposta em análise.

Neste factor serão apreciadas em separado os prazos globais de
obra das várias soluções propostas, se diferentes entre si, e em
correspondência com as hipóteses de preço respectivas.

14 � São admitidas variantes às partes da obra referidas no
programa de concurso e caderno de encargos.

15 � São obrigatórias proposta base e proposta variante para
a solução variante da parte da obra constante do processo de
concurso.

Outras variantes a essas mesmas partes � facultativas.

3 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho Directivo,
Carlos Botelho. 4-2-15 493

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

Anúncio

Concurso público n.º 1/01, para arrematação da empreita-
da da conclusão da rede de rega do Aproveitamento
Hidroagrícola da Várzea de Calde.

1 � O concurso é realizado pela Direcção Regional de Agri-
cultura da Beira Litoral, Avenida de Fernão de Magalhães, 465,
3000 Coimbra (telefone: 239800500; telefax: 239833679).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-
-Lei n.º 55/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Calde, freguesia de Calde, con-
celho de Viseu, distrito de Viseu.

b) Designação da empreitada � conclusão da rede de rega do
Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Calde.

Natureza e extensão dos trabalhos � rede de condutas em
PVC, PEAD e FF, de 90 mm a 630 mm de diâmetro, numa ex-
tensão de 2219 m, respectivos acessórios e órgãos de segurança.

O preço base do concurso é de 78 000 000$, com IVA não
incluído.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 150 dias con-
tados a partir da data da consignação (incluindo sábados, domin-
gos e feriados).

5 � a) O projecto, o caderno de encargos, o programa de con-
curso e documentos complementares podem ser examinados na
Secção de Aprovisionamento (rés-do-chão, sala 004, da morada
referida no n.º 1), todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e das
14 horas e 30 minutos às 16 horas.

Desde que solicitadas até ao 20.º dia após a publicação deste
anúncio no Diário da República, os interessados poderão obter
cópias das peças escritas e desenhadas do processo de concurso,
nas condições indicadas na alínea b), no prazo de seis dias con-
tados a partir da data da recepção do respectivo pedido escrito,
no serviço e morada indicados no n.º 1.

b) No mesmo local, o processo do concurso será fornecido
mediante o pagamento em dinheiro ou cheque traçado de 75 000$
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passado em nome da Direcção Regional de Agricultura da Beira
Litoral.

6 � a) As propostas terão de dar entrada nos serviços até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia a contar da data de publicação
do anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues na Direc-
ção Regional de Agricultura da Beira Litoral, Secção de Aprovi-
sionamento, na Avenida de Fernão de Magalhães, 465,
3000 Coimbra.

c) As propostas e documentos que as acompanhem serão redi-
gidos em língua portuguesa, nos termos do n.º 14 do programa do
concurso.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso as pesso-
as que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) A abertura das propostas terá lugar às 10 horas do 1.º dia
útil que se seguir ao termo da apresentação das propostas, na
Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, na Avenida
de Fernão de Magalhães, 465, 3000 Coimbra.

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

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

Os pagamentos obedecerão ao previsto nos artigos 159.º e se-
guintes do diploma atrás referido, não podendo exceder 44 dias.

O financiamento tem como fonte verbas do Programa PAMAF,
medida I,  atribuídas ao IFADAP e postas à disposição da Direc-
ção Regional de Agricultura da Beira Litoral.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamente em consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/
81, de 28 de Julho.

11 � Qualificação dos concorrentes:
11.1 � Podem habilitar-se ao concurso os:

a) Detentores de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, contendo as au-
torizações correspondentes às 8.ª e 10.ª subcategorias da
3.ª categoria, sendo a classe da 10.ª subcategoria corres-
pondente ao valor total da proposta e a classe da 8.ª sub-
categoria correspondente à proposta dos respectivos tra-
balhos;

b) Detentores de certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com equivalên-
cia às autorizações exigidas na alínea a);

c) Que comprovem documentalmente a idoneidade, capaci-
dade financeira e económica e capacidade técnica para a
execução dos trabalhos postos a concurso, nos termos do
artigo 67.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 a contar da data da
abertura das propostas.

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

1.º Garantia de boa execução e qualidade técnica � 60 %;
2.º Preço � 30 %;
3.º Prazo � 10 %.

14 � É permitida a apresentação de variantes ao projecto, nos
termos do n.º 10 do programa de concurso.

15 � Não houve anúncio prévio desta empreitada.
16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República em 8 de Janeiro de 2001.

O Director Regional, José da Cruz Costa. 5-2-22 910

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Algarve

Anúncio

Concurso público n.º 2/2001, para elaboração do projecto
para a construção do Laboratório Regional de Saúde
Pública de Faro.

1 � Concurso promovido pela ARS do Algarve, sita no Lar-
go de São Pedro, 15, 8000 Faro (telefone: 289889900; fax:
289807942).

2 � Elaborado de acordo com a categoria 74.20.2, conforme
Classificação Estatística, como refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezem-
bro 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.

3 � Concurso público, nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

4 � Designação da prestação de serviços:

a) Projecto para a construção do Laboratório Regional de
Saúde Pública do Algarve;

b) A prestação de serviços visa a elaboração de um projecto
para a construção do Laboratório de Saúde Pública do
Algarve, de acordo com o programa de concurso, cader-
no de encargos e demais elementos patenteados, de modo
a que no final do prazo contratual se encontrem finaliza-
das as peças completas do projecto.

     Trata-se de um projecto que engloba todas as especiali-
dades necessárias ao bom funcionamento que um edifício
deste tipo exige, a saber:

Arquitectura, estruturas resistentes, águas, esgotos, elec-
tricidade, climatização, telefones, admissão e exaus-
tão com tratamento do ar, gases, segurança contra ris-
cos de incêndio, insonorização e outros que vierem a
ser considerados necessários para um equipamento
deste tipo;

c) O valor base do concurso será calculado de acordo com
a portaria dos cálculos de honorários referentes aos pro-
jectos de obras públicas.

5 � O prazo de execução é de 120 dias, incluindo os de des-
canso semanal e feriados, a partir da data da adjudicação.

a) O processo de concurso e os documentos complementares
podem ser examinados nas horas de expediente, no Gabinete de
Instalações e Equipamentos da Administração Regional de Saú-
de do Algarve, Largo de São Pedro, 15, 8000 Faro (telefone:
289889900; fax: 289807942).

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do 15.º
dia a partir da data da publicação no Diário da República.

b) As propostas devem ser entregues ou enviadas sob registo
e com aviso de recepção, através do serviço oficial de correios
(CTT), ao serviço indicado no n.º 5, alínea a).

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa ou
poderão ser noutra, devendo neste caso ser acompanhadas de tra-
dução devidamente legalizada (não o sendo, o concorrente deve-
rá aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, so-
bre os respectivos originais).

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso todas as
pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas.

b) O acto público do concurso realizar-se-á pelas 10 horas do
dia útil seguinte à entrega das propostas, no serviço indicado no
n.º 5, alínea a).

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada deve-
rá prestar uma caução de valor correspondente a 5 % do preço
total da adjudicação.

9 � O financiamento será assegurado por verbas inscritas no
PIDDAC/01 e anos seguintes.

10 � Qualquer agrupamento de empresas concorrentes deverá
adoptar a modalidade jurídica de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, no caso de lhe vir a ser adjudicada
a empreitada.

11 � As condições mínimas de carácter económico e técnico
para a validade das propostas são estabelecidas no programa de
concurso.

12 � O período durante o qual o concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data do acto pú-
blico do concurso.

13 � Os critérios de apreciação de propostas serão as seguin-
tes, por ordem decrescente e respectiva ponderação:

1.º Preço � 45 %;
2.º Capacidade técnica da equipa e seus elementos � 35 %;
3.º Prazo de execução � 20 %.

14 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 9 de
Janeiro de 2001.

3 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José do Carmo Correia Martins. 10-2-121 083
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Anúncio

Concurso público para remodelação
da Casa de Chavães

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Baião, sita na
Rua de Eça de Queiroz, 4640-152 Baião (telefone: 255540500;
telecópia: 255540510).

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

3 � a) Local de execução � Chavães, Ovil, Baião.
Natureza e extensão dos trabalhos � demolições, betão arma-

do, alvenarias, cobertura em telha, rebocos e revestimentos, car-
pintarias, serralharias, redes de água e de drenagem de esgotos,
redes de energia eléctrica, de telefones, de segurança contra in-
cêndio, com vista à remodelação de um edifício com a área bru-
ta de aproximadamente 1250 m2.

Preço base do concurso � 86 895 300$, com exclusão do IVA.
b) A empreitada não se divide em lotes nem compreende a ela-

boração de projectos.
4 � Prazo de execução da obra � 180 dias de calendário a

contar da data da consignação.
5 � a) O processo de concurso e demais documentos comple-

mentares estão patentes, para consulta, na morada indicada, onde
podem ser solicitadas cópias, até 10 dias antes do final do prazo
de entrega das propostas, sendo aquelas entregues no prazo má-
ximo de 4 dias úteis após a recepção do pedido escrito.

b) As cópias do processo de concurso referido na alínea a)
serão fornecidas ao preço de Tabela de Taxas e Licenças em vi-
gor nesta Câmara Municipal, cujo preço total ascende a 27 348$,
a que acrescerá o IVA à taxa de 17 %.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas �
até às 17 horas do 31.º dia a contar do dia seguinte ao da publi-
cação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão enviadas ou entregues no serviço referi-
do no n.º 1.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, devem ser redigidas em língua portuguesa.

7 � a) Só poderão intervir no acto público as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas, nos termos do
n.º 5.2 do programa de concurso.

b) O acto público do concurso ocorrerá no 1.º dia útil seguin-
te ao termo do prazo estabelecido para a entrega das propostas,
pelas 15 horas, na sala de reuniões do edifício dos Paços do Con-
celho.

8 � Para admissão ao concurso não é exigida qualquer cau-
ção ou garantia.

9 � A empreitada é por preço global e os pagamentos serão
efectuados de acordo com a legislação em vigor.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � de
acordo com o n.º 7 do programa de concurso.

11 � Para ser admitido ao concurso é necessário possuir o cer-
tificado de classificação de EOP, contendo as seguintes autoriza-
ções:

a) 1.ª categoria � empreiteiro geral de edifícios, e da clas-
se correspondente ao valor global da proposta;

b) Das 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª catego-
ria; das 1.ª, 7.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e das
classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos
que lhe respeitam;

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigi-
das na alínea b), deverá dar cumprimento à alínea c) do
n.º 6.1 do programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias contados a
partir do acto público do concurso, salvo a situação prevista no
n.º 16.2 do programa de concurso.

13 � Critério de apreciação das propostas:

a) Verificação da aptidão dos concorrentes � consta dos
n.os 18.1.1 e 18.1.2 do programa de concurso;

b) As propostas dos concorrentes que não tenham sido ex-
cluídas pelos factos de ordem financeira, económica e téc-

nica serão analisadas tendo em consideração o seguinte
critério de apreciação:

Preço � 90 %;
Prazo � 10 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes.

19 de Dezembro de 2000. � A Presidente da Câmara, Emília
dos Anjos Pereira da Silva. 10-1-104 119

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Anúncio

Concurso público (artigo 80.º)

1 � Câmara Municipal de Barcelos, Divisão de Água e Sanea-
mento, Largo do Município, 211, 4750 Barcelos (telefone:
253813814; fax: 253813815).

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

3 � a) Local de execução � freguesias de Carreira e Silveiros,
concelho de Barcelos.

b) Designação da empreitada � drenagem de águas residuais
a parte das freguesias de Carreira e Silveiros.

Descrição com referência à Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade (CPA) � categoria 45.21.4, subcategoria
45.21.41 (trabalhos de construção geral de redes locais de águas
e esgotos, incluindo trabalhos complementares).

Características gerais da obra � construção de rede de sanea-
mento a lugares das freguesias de Carreira e Silveiros, incluindo
ramais domiciliários e estação elevatória de águas residuais.

Preço base � 63 495 286$.
4 � Prazo para execução da obra � 10 meses.
5 � a) O processo de concurso pode ser examinado e ou ob-

tidas cópias no serviço indicado no n.º 1, das 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, até
cinco dias antes da data de entrega das propostas.

b) O custo de fornecimento do processo de concurso é de
30 200$ e será pago em dinheiro ou em cheque passado a favor
do tesoureiro da Câmara Municipal de Barcelos.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 15 horas
e 30 minutos do 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da
publicação do anúncio no Diário da República (dias seguidos).

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues à Câmara
Municipal de Barcelos, Divisão de Água e Saneamento, Largo do
Município, 211, 4750 Barcelos.

c) As propostas, bem com os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa.

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

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões
da Câmara Municipal de Barcelos, pelas 10 horas do 1.º dia útil
que se seguir ao dia limite para entrega das propostas.

8 � O valor da caução é de 5 % do preço total do respectivo
contrato.

9 � A empreitada será por série de preços e os pagamentos
serão efectuados mediante medições periódicas mensais.

10 � 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 ex-
terno em regime de responsabilidade solidária.

11 � a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas que
contenha as seguintes classificações: da 9.ª subcategoria da 3.ª ca-
tegoria e da classe correspondente ao valor da sua proposta, ou
equivalente, nos termos previstos nos artigos 67.º e 68.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) São condições mínimas de carácter técnico, económico ou
financeiro para admissão a concurso:

1.ª Terem realizado, nos últimos três anos, pelo menos duas
empreitadas da mesma natureza � abastecimento de água
e saneamento �, de valor superior a 100 000 contos, de-
monstradas por certificados de boa execução;

2.ª Apresentarem média aritmética dos indicadores de auto-
nomia financeira, definida no artigo 1.º da Portaria
n.º 412-F/99, de 4 de Junho, referente aos últimos três anos
de exercício, superior ao valor do correspondente quartil
inferior indicado no artigo 2.º da citada portaria;
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3.ª Apresentarem médias aritméticas de cada um dos indicado-
res de liquidez geral e cobertura do imobilizado, definidas no
artigo 1.º da Portaria n.º 412-F/99, de 4 de Junho, referentes
aos últimos três anos de exercício, superiores a 80 % do valor
do correspondente quartil inferior indicado no artigo 2.º da
citada portaria.

12 � Decorrido o prazo de 66 dias, contados a partir da data do
acto público, cessa, para os concorrentes que não hajam recebido
comunicação de lhes haver sido adjudicada a empreitada, a obriga-
ção de manter as respectivas propostas.

13 � Critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos
factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação:

a) Preço � 60 %;
b) Qualidade técnica da proposta � 40 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Data de envio do anúncio para o Diário da República �

13 de Dezembro de 2000.
16 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moe-

da, S. A., do anúncio para publicação no Diário da República �
8 de Janeiro de 2001.

29 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Fer-
nando Reis. 06-1-030 229

CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA

Anúncio

Concurso público para fornecimento de uma viatura
de lavagem de contentores

1 � Câmara Municipal da Horta, Divisão de Obras e Urbanis-
mo, Largo do Duque d�Ávila e Bolama, 9900-141 Horta, Apar-
tado 48, 9900-997 Horta (telefone: 292292131; fax: 292293990;
e-mail: camara.m.horta@mail.telepac.pt).

2 � Objecto do concurso público � fornecimento de uma
viatura de lavagem de contentores.

Categoria e descrição do serviço ou do bem, com referência à
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se
refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publica-
do no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho
de 1998 � categoria 34.10.5, subcategoria 34.10.54.

3 � Local do fornecimento � Câmara Municipal da Horta,
Largo do Duque d�Ávila e Bolama, 9900 Horta.

4 � O prazo de entrega do fornecimento será o indicado pe-
los concorrentes na sua proposta.

5 � São admitidas propostas variantes.
6 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser

pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos � o
processo de concurso e documentos complementares podem ser
examinados ou pedidos, em tempo útil, na Divisão de Obras e Ur-
banismo da Câmara Municipal da Horta, nos dias úteis e horário
normal de expediente.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos �
podem ser pedidas cópias até oito dias antes do acto público do
concurso.

c) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no
prazo de cinco dias úteis a contar da entrada na Câmara Munici-
pal do pedido escrito, mediante o prévio pagamento da importân-
cia de 7500$, a acrescer do IVA, em cheque visado ou numerá-
rio.

7 � a) As propostas deverão ser entregues na Divisão de Obras
e Urbanismo da Câmara Municipal da Horta, Largo do Duque
d�Ávila e Bolama, 9900-141 Horta, apartado 48, 9900-997 Hor-
ta, ou enviadas, sob registo e com aviso de recepção, através do
serviço oficial dos correios (CTT).

b) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até às
16 horas do 30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) con-
tado a partir do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no
Diário da República.

c) As propostas e demais documentos a entregar deverão ser
redigidos em língua portuguesa.

8 � O acto público do concurso terá lugar nos Paços do Mu-
nicípio da Horta, Largo do Duque d�Ávila e Bolama, 9900-

-141 Horta, apartado 48, 9900-997 Horta, e realizar-se-á pelas
10 horas do dia útil seguinte ao termo de apresentação das pro-
postas.

9 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes facto-
res, por ordem decrescente de importância:

Qualidade técnica � 40 %;
Preço � 30 %;
Condições de assistência técnica � 20 %;
Prazo de fornecimento � 10 %.

10 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias a contar
da data do acto público do concurso.

11 � O valor da caução é de 5 % do preço total do contrato.
12 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moe-

da, S. A., do anúncio para publicação no Diário da República �
8 de Janeiro de 2001.

21 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Rui de
Jesus Goulart. 10-1-104 122

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 1/CP/DCCA/DAG/2001

Concurso Público para a «Empreitada n.º 27/DAU/M/
2000 � Construção de laboratório de Bromatologia da
C.M.L.» (CP/1/2001).

1. Concurso Público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa, Direcção Municipal de Abastecimento e Consumo � Depar-
tamento de Abastecimentos Urbanos � Divisão de Obras, Rua
da Cruz Vermelha, n.º 12, 1600-053 Lisboa. Telefone
21 782 54 00, Fax 21 794 08 50.

2. Concurso Público nos termos do art.º 80.º do D.L. 59/99, de
2 de Março.

a) Designação da empreitada: «Empreitada n.º 27/DAU/M/
2000 � Construção de laboratório de Bromatologia da C.M.L.»

3.
b) A presente empreitada insere-se na Classe 45.21, Categoria

45.21.1, Subcategoria 45.21.15, da Classificação Estatística por
Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/
93 do Conselho de 29/10/93, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias (JOCE), n.º L342 de 31 de Dezembro e Re-
gulamento (CE) n.º 1232/98 da Comissão de 17 de Junho de 1998.

c) O valor para efeito do concurso é de Esc:
44.600.846$00 (quarenta e quatro milhões, seiscentos mil, oito-
centos e quarenta e seis escudos), não incluindo o IVA.

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

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

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

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

c) Podem ser solicitadas cópias ao Departamento de Abasteci-
mentos Urbanos � Divisão de Obras, sito na Rua da Cruz Ver-
melha, 12 � 1600-053 Lisboa, durante as horas de expediente,
das 9.00 às 16.00 horas, mediante o pagamento de
15.977$00 (com IVA incluído).

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

8. a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16.00 horas
do dia 28 de Fevereiro de 2001.

b) As propostas têm de ser entregues ou enviadas sob registo
e com aviso de recepção à Divisão de Concursos, Compras e
Armazéns, na sala de recepção de propostas do Centro de Docu-
mentação do Edifício Municipal � Campo Grande n.º 25 �
1.º Piso � Bloco F (entrada pela porta principal), 1749-
-099 Lisboa, todos os dias úteis das 9.00 às 16.00 horas.
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c) Se o envio de propostas for feito pelo correio, o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem,
não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada
dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega
das propostas.

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

9. Poderão intervir no acto público do concurso os concorrentes
ou seus representantes devidamente mandatados para o efeito.

10. Podem ser admitidos a concurso:
Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de

Obras Públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha:

a) Da 1.ª Categoria
Empreiteiro Geral de Edifícios (em classe correspondente ao

valor da sua proposta).
b) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas

nos termos da alínea b) e desde que não seja posto em causa o
disposto do n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, indicará, em documento anexo à proposta, os subemprei-
teiros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará vincula-
do por contrato para a execução dos trabalhos que lhes respei-
tem.

Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta em concurso e emitido por uma das
autoridades competentes mencionadas no anexo III do Programa
de Concurso, o qual indicará os elementos de referência relati-
vos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capa-
cidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a clas-
sificação atribuída nessa lista.

Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à
comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica
e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados no
ponto n.º 13.3 do Programa de Concurso.

11. O acto público do concurso terá lugar na sala de concur-
sos do Edifício Municipal do Campo Grande, sito no Campo
Grande, 25 � 1.º andar, Bloco F, a partir das 10 horas do dia 1 de
Março de 2001.

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

13. Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as disposições legais relativas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas.

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

ção da empreitada:
a) Valor actual dos encargos � 95%;
b) Prazo de execução � 5%.

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

5 de Janeiro de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6402

CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO

Anúncio

Concurso público para empreitada por série de preços
para repavimentação da EM 524 (Redondo)/EM
524 (Évoramonte).

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de
Redondo, Praça da República, 7170-011 Redondo (telefone:
266989210; fax: 266909039).

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

3 � a) Locais da execução � concelhos de Redondo e de
Estremoz.

b) Designação da empreitada � empreitada por série de pre-
ços para repavimentação da EM 524 (Redondo)/
EM 524 (Évoramonte), com uma extensão de 20 500 m.

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � terraplenagens, pavimentação e melhoria das condições
de drenagem, sinalização e segurança.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 290 000 000$.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será de 120 dias, incluindo

sábados, domingos e feriados.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementa-

res podem ser examinados ou pedidos na Divisão Administrativa
e Financeira da Câmara Municipal de Redondo, Praça da Repú-
blica, 7170-011 Redondo, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

b) Podem ser solicitadas cópias autênticas do processo de con-
curso e da documentação até 10 dias antes da entrega da propos-
ta com o pagamento prévio de 80 000$, mais IVA; podem ser
examinadas até ao dia e hora do acto público.

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

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

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

b) Esse acto terá lugar no dia útil que se seguir ao termo do
prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, na Câmara
Municipal de Redondo.

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

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do ar-
tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e as modali-
dades essenciais de financiamento e de pagamento são efectua-
dos com prestações mensais, conforme os trabalhos realizados.

10 � Poderão concorrer consórcios ou agrupamentos comple-
mentares, nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas e
autorizações seguintes, de acordo com a proposta apresentada: da
1.ª subcategoria (pavimentos flexíveis) da 3.ª categoria (vias de
comunicação, obras de urbanização e outras infra-estruturas) da
classe correspondente ao valor da sua proposta.

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) Os concorrentes deverão apresentar documentação que per-
mita uma melhor apreciação da sua aptidão para a boa execução
da obra no que respeita às condições de carácter económico, fi-
nanceiro e técnico referentes aos últimos três anos, designada-
mente o volume de negócios em obras, listagem de empreitadas
executadas, certificados de boa execução relativos às obras mais
importantes, passados pelos respectivos donos, onde se refira o
seu montante, prazo, local de execução e forma como decorre-
ram, bem como o currículo sucinto dos principais quadros das
empresas.

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, de 2 de
Março, atendendo-se aos seguintes factores, por ordem decrescen-
te de importância e respectivo valor numérico:

Preço � 50 %;
Qualidade evidenciada em trabalhos anteriores de igual na-

tureza e grandeza � 30 %;
Prazo de execução � 20 %.

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

15 � Este aviso foi enviado para publicação na 3.ª série do
Diário da República em 8 de Janeiro de 2001.

8 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Alfredo
Falamino Barroso. 10-1-104 130
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CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Aviso n.º 1-DOM-2001

José Carlos Pinto dos Santos, licenciado em Direito, presidente
da Câmara Municipal de Tabuaço:

Torna público, para cumprimento do disposto no artigo 81.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e do preceituado no
n.º 1.3 do programa de concurso da empreitada, que o prazo para
a apresentação das propostas respeitante à obra de construção do
arruamento da Môa, em Tabuaço � 1.ª fase (processo n.º 20/
2000), cujo anúncio do concurso público foi publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 281, de 6 de Dezembro de 2000,
foi prorrogado para o próximo dia 16 de Janeiro do corrente ano,
até às 17 horas.

5 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Car-
los Pinto dos Santos. 10-1-104 133

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso

Arranjo da Avenida do Cónego Domingues Peixoto da
Costa e Silva, com base no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Vila Ver-
de, Praça do Município, 4730 Vila Verde (telefone: 253310500;
fax: 253312036).

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

3 � Objecto do concurso � concurso público para a emprei-
tada de arranjo da Avenida do Cónego Domingues Peixoto da
Costa e Silva, estando previstas a pavimentação em betuminoso
e execução de novos passeios, execução de infra-estruturas de
água, saneamento e pluviais, sendo a estimativa orçamental de
39 707 300$.

4 � O prazo de execução da empreitada é de 120 dias conta-
dos a partir da data da consignação.

5 � O pedido do programa do concurso e do caderno de en-
cargos poderá ser feito na Câmara Municipal de Vila Verde, na
Divisão Municipal Financeira, Praça do Município, 4730 Vila
Verde (telefone: 253310500; fax: 253312036); poderá ainda ser
consultado no mesmo local. O fornecimento do processo de con-
curso e documentos complementares serão entregues até três dias
após a formalização do pedido, contra o pagamento de 24 200$,
mais IVA à taxa em vigor, em cheque ou numerário. A data li-
mite para pedir a documentação é a de seis dias úteis antes da
data da entrega das propostas.

6 � As propostas deverão ser entregues até às 16 horas do 31.º
dia a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Estas deverão ser entregues na Câmara Municipal de Vila Ver-
de, na Divisão Municipal Financeira, Praça do Município,
4730 Vila Verde. As propostas enviadas através de correio deve-
rão seguir, sob registo e aviso de recepção, para a Divisão Mu-
nicipal Financeira da Câmara Municipal de Vila Verde. Se for en-
viado pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar
qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos documentos se
verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das propostas.
A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa. As propos-
tas deverão ser entregues em processo indecomponível e em con-
formidade com os artigos 72.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

7 � O acto público da abertura das propostas será realizado
na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vila Verde, pelas
9 horas do 1.º dia útil a seguir ao término da data da entrega das
propostas.

8 � Será exigida ao adjudicatário a prestação de caução de 5 %
do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA.

9 � O procedimento será do tipo série de preços, nos termos
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O finan-
ciamento será garantido pela Câmara Municipal. O pagamento
será realizado com base na emissão da factura correspondente ao
auto de medição efectuado em observância do disposto nos arti-
gos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de
empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídi-
ca de associação. No entanto, caso lhe seja adjudicada a emprei-

tada, associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade de consórcio em regime de responsabilida-
de solidária.

11 � As propostas só serão admitidas a empreiteiros cujo cer-
tificado de classificação de empreiteiro de obras públicas conte-
nha as classificações da 1.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria
e da classe correspondente ao valor da sua proposta. Só serão
admitidos concorrentes que satisfaçam, para além do requisito
n.º 6, ainda quatro dos restantes cinco requisitos seguintes:

1) Liquidez reduzida = (activo CC)/(passivo CP) > 0.6;
2) Solvibilidade da empresa = activo/passivo > 1.30;
3) Autofinanciamento do investimento = médio a longo pra-

zo/investimento > 0.20;
4) (Meios libertos totais)/(activo líquido total) > 0.20;
5) Volume de negócios > 250 000 000$;
6) Ter concluído entre 1997 e 2000 pelo menos uma obra

pública de estradas ou obra pública de urbanização com
um valor mínimo, excluído o IVA, de 30 000 000$.

12 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas
durante 66 dias.

13 � As propostas admitidas serão analisadas e ordenadas de
acordo com os seguintes factores:

Preço mais baixo � 60 %;
Valia técnica da proposta � 40 %,

  sendo estes divididos da seguinte forma:

Programa de trabalhos � 25 %;
Meios humanos afectos à obra � 25 %;
Meios materiais afectos à obra � 25 %;
Memória descritiva e justificativa � 25 %.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.

3 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 06-1-030 232

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Anúncio de rectificação

Concurso público internacional n.º 8-60/01,
para aquisição de serviços de limpeza para o ano de 2001

Para os devidos efeitos informa-se que a publicação do con-
curso acima referido, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º S238, de 12 de Dezembro de 2000, saiu com
a seguinte inexactidão, que assim se rectifica:

No n.º 16, onde se lê «10.4 do programa de concurso» deve ler-
-se «10.3 do programa de concurso».

8 de Janeiro de 2001. � O Administrador-Delegado, Victor Ra-
malho. 06-2-052 104

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Anúncio de rectificação

Concurso público para a execução da empreitada de be-
neficiação da estrada municipal n.º 523 � Moimenta-
-Vinhó � Continas/Nespereira/EN 17/Arcozelo da Serra
e construção da estrada Nespereira/Zona Industrial
de Gouveia.

Faz-se público que, relativamente ao concurso público acima
mencionado, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 286,
de 13 de Dezembro de 2000, se procede às seguintes rectificações:

5 � b) Custo do processo � podem ser solicitadas cópi-
as do processo de concurso até ao 20.º dia seguidos conta-
dos a partir do dia seguinte ao dia da publicação deste anún-
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cio no Diário da República, mediante o pagamento prévio de
50 000$ (acrescido de IVA à taxa de 17 %). Sendo o proces-
so enviado pelo correio, este será remetido à cobrança no
destinatário, suportando este os gastos de envio.

6 � Entrega das propostas � as propostas e documentos
devem ser entregues ou enviados pelo correio:

a) Até às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia seguidos,
contados a partir do dia seguinte ao dia da publica-
ção deste anúncio de rectificação no Diário da Repú-
blica;

b) Na/para a Câmara Municipal de Gouveia, Avenida de
25 de Abril, 6290-554 Gouveia, podendo ser remeti-
das até ao último dia do prazo estabelecido neste
aviso pelo correio.

7 � Abertura das propostas:

a) O acto público do concurso terá lugar na primeira
reunião de Câmara que se seguir ao termo do prazo
de entrega das propostas, na sala de sessões da Câ-
mara Municipal de Gouveia, Avenida de 25 de Abril,
em Gouveia.

8 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-104 121

CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA

Aviso de rectificação

Concurso público da empreitada de construção do audi-
tório, sala de congressos, centro de conferências Cine-
-Teatro Faialense � 2.ª fase � edifício de apoio, arqui-
tectura de cena e equipamentos.

Para os devidos efeitos se torna público que ao anúncio da em-
preitada designada em epígrafe, publicado no Diário da Repú-

blica, 3.ª série, 293, de 21 de Dezembro de 2000, foi aditado
documento às peças patentes em concurso. Trata-se da nova re-
dacção da alínea c) do ponto 4 e do ponto 13 do programa de con-
curso que a seguir se transcreve:

4 � c) O custo dos elementos acima referidos é de
150 000$ (748,20 euros), IVA incluído, sendo o pagamento
efectuado por cheque emitido à ordem da Câmara Munici-
pal da Horta.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � o critério
no qual se baseará a adjudicação da empreitada será o da
proposta economicamente mais vantajosa, implicando a pon-
deração dos seguintes factores:

a) Qualidade técnica da proposta (50 %), avaliada por:

Memória descritiva e justificativa da execução dos
trabalhos (30 %);

Experiência da empresa avaliada pelo volume de
obras realizadas nos últimos três anos na área de
edifícios (25 %);

Programação dos trabalhos e sua adequabilidade à
obra (20 %);

Processos construtivos adoptados (15 %);
Dimensionamento dos meios mecânicos e humanos

a afectar à obra (10 %);

b) Preço (30 %);
c) Prazo (20 %).

Mais se torna público que o prazo para a entrega das propos-
tas será prorrogado até às 16 horas do 30.º dia, contados a partir
do dia seguinte ao da publicação da presente publicação da pre-
sente rectificação no Diário da República.

22 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Rui de
Jesus Goulart. 10-1-104 123
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Centro Regional de Segurança Social
de Lisboa e Vale do Tejo

Alvará n.º 5/2000

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emiti-
do o presente alvará de abertura e funcionamento do estabeleci-
mento denominado «Casa de Repouso da Tapadinha», sito em
Casal da Tapadinha, Ponte da Lage, freguesia e concelho de Ar-
ruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, propriedade de Casa de Re-
pouso da Tapadinha, L.da, e requerente Maria do Carmo Teixeira
Carvas Cebola.

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são
as seguintes:

Actividades � lar para idosos;
Lotação máxima � 17 utentes.

30 de Novembro de 2000. � O Presidente do Conselho Direc-
tivo, Manuel Cruz Pires. 4-2-15 490

Alvará n.º 13/2000

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emiti-
do o presente alvará de abertura e funcionamento do estabeleci-
mento denominado «Jardim Infantil da Lapa», sito na Rua da
Estrela, 65, 1.º, freguesia da Lapa, concelho e distrito de Lisboa,
propriedade e requerente Maria Virgínia Vargas Correia da Cos-
ta Barradas.

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são
as seguintes:

Actividades � creche;
Lotação máxima � 33 crianças:

Berçário � 8 bebés;
Sala de actividades das crianças, com idades compreen-

didas entre a aquisição de marcha/24 meses � 10 crian-
ças;

Sala de actividades das crianças com idades compreen-
didas entre os 24/36 meses � 15 crianças.

7 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho Direc-
tivo, (Assinatura ilegível.) 4-2-15 491

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Região de Turismo do Algarve

Aviso n.º 16/2000

Por despacho do presidente da Região de Turismo do Algar-
ve de 17 de Novembro de 2000:

Arcângela Maria Pereira Rocha, técnica profissional de turismo
de 2.ª classe do quadro de pessoal da Região de Turismo do
Algarve � autorizada a licença sem vencimento até 90 dias,
com início no dia 1 de Janeiro de 2001, nos termos do n.º 1 do
artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

20 de Novembro de 2000. � O Presidente, Paulo Neves.
10-2-121 084

Aviso n.º 17/2000

Por despacho do presidente da Região de Turismo do Al-
garve:

Duarte Silva Pontes Engrácia, assessor do quadro de pessoal da
Comissão de Coordenação da Região do Algarve � mantida
a comissão de serviço no cargo de director do Departamento
Administrativo e Financeiro, na unidade orgânica reestruturada
do novo quadro de pessoal da Região de Turismo do Algarve,
aprovada pela Comissão Regional em 22 de Setembro de 2000 e
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de 27 de
Outubro de 2000, de acordo com o disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado
à administração local, e, portanto, às regiões de turismo, por
força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro.
(Não carece de fiscalização prévia.)

22 de Novembro de 2000. � O Presidente, Paulo Neves.
10-2-121 085

Aviso n.º 18/2000

Por despacho do presidente da Região de Turismo do Al-
garve:

Luísa Maria Sousa Correia, técnica superior de 1.ª classe do qua-
dro de pessoal da Região de Turismo do Algarve � mantida
a comissão de serviço no cargo de chefe da Divisão de Do-
cumentação e Informação, na nova unidade orgânica
reestruturada do novo quadro de pessoal da Região de Turis-
mo do Algarve, aprovada pela Comissão Regional em 22 de
Setembro de 2000 e publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 249, de 27 de Outubro de 2000, de acordo com o dis-
posto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, aplicado à administração local, e, portanto, às
regiões de turismo, por força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro. (Não carece de fiscaliza-
ção prévia.)

22 de Novembro de 2000. � O Presidente, Paulo Neves.
10-2-121 086

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital Distrital de Chaves

Aviso

Torna-se público que a Dr.ª Maria Isabel Trasar Caneda cessa
o contrato de avença a partir de 5 de Dezembro de 2000, por ter
tomado posse em lugar do quadro.

7 de Dezembro de 2000. � O Administrador-Delegado, Car-
los Alberto Coelho Gil. 10-2-121 103

TRIBUNAIS

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 50 071/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � João Mário Moura Loureiro.

É citado o requerido acima identificado, com última residên-
cia conhecida no Prolongamento da Rua de Verde Pinho, 17, 3.º,
esquerdo, 3000 Coimbra, para, no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da segun-
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da e última publicação do competente anúncio, para deduzir, que-
rendo, oposição, devendo oferecer logo os meios de prova de que
disponha, conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF, nos presentes autos, que deram entrada na secretaria em
25 de Setembro de 2000.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes
dos seus créditos, datas de vencimento e garantias de que bene-
ficiem e, bem assim, a relação e identificação de todas as acções
e execuções pendentes contra si, sendo casado, documento com-
provativo do casamento e do respectivo regime de bens, a rela-
ção de bens que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou
locação financeira ou venda com reserva de propriedade e cópia
das três últimas declarações do IRS, ficando ainda advertido de
que é obrigatória a constituição de mandatário judicial, nos ter-
mos do disposto no artigo 235.º do CPC, e que os prazos referi-
dos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judici-
ais, e terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem
encerrados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte,
e que os duplicados da petição inicial se encontram à disposição
do citando no 1.º Juízo Cível dos Juízes Cíveis de Coimbra.

21 de Dezembro de 2000. � A Juíza de Direito, Maria Gon-
çalves. � O Oficial de Justiça, Manuel Bento. 06-2-052 111

TRIBUNAL DA COMARCA DE FERREIRA DO ZÊZERE

Anúncio

Faz-se saber que pela Secção Única do Tribunal da Comarca
de Ferreira do Zêzere pendem uns autos de falência, registados
sob o n.º 186/00, que deram entrada nesta secretaria no dia 8 de
Novembro de 2000, em que é requerente o Ministério Público,
sendo por esta forma citados todos os credores da requerida
CONFROTÉCNICA � Construção Civil e Obras Públicas, L.da,
com sede em Carvalhais, Ferreira do Zêzere, para, no prazo de
10 dias, que começam a correr finda que seja a dilação de 10 dias,
a contar da última publicação do anúncio, deduzirem oposição ou
justificarem os seus créditos, como proporem qualquer providên-
cia diferente da requerida na petição inicial, devendo em todos
os casos oferecer logo os meios de prova de que disponham �
artigo 20.º, n.os 1, alínea a), 2 e 3, do Decreto-Lei n.º 315/98, de
20 de Outubro.

10 de Novembro de 2000. � A Juíza de Direito, Raquel Pra-
ta Pinheiro da Cunha. � A Escrivã-Adjunta, Ana Paula Cassiano.

10-2-121 101

Anúncio

Faz-se saber que pela Secção Única do Tribunal da Comarca
de Ferreira do Zêzere pendem uns autos de falência, registados
sob o n.º 201/00, que deram entrada nesta secretaria no dia 27 de
Novembro de 2000, em que é requerente o Ministério Público,
sendo por esta forma citados todos os credores do requerido
António Joaquim, casado, empresário em nome individual, com
sede em Pias, Ferreira do Zêzere, para, no prazo de 10 dias, que
começam a correr finda que seja a dilação de 10 dias, a contar
da última publicação do anúncio, deduzirem oposição ou justifi-
carem os seus créditos, como proporem qualquer providência di-
ferente da requerida na petição inicial, devendo em todos os ca-
sos oferecer logo os meios de prova de que disponham � artigo
20.º, n.os 1, alínea a), 2 e 3, do Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de
Outubro.

28 de Novembro de 2000. � A Juíza de Direito, Raquel Pra-
ta Pinheiro da Cunha. � O Escrivão-Adjunto, Rogério Silva.

10-2-121 099

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENAMACOR

Anúncio

Processo de falência n.º 68/00 �  Única Secção.

Por este Tribunal e Única Secção correm éditos de 10 dias, con-
tados da segunda e última publicação do respectivo anúncio, ci-
tando a requerida Santos, Faustino e Lucas, L.da, com sede na
Estrada Nacional n.º 233, em Penamacor, para, no prazo de
10 dias posterior ao dos éditos, contestar este pedido de declara-

ção de falência da requerida, deduzir oposição ou justificar os
seus créditos, propor qualquer providência diferente da requerida,
devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de
que disponha, no processo de falência supra-referido, requerido
por Centro Regional de Segurança Social do Centro, Serviço Sub-
-Regional de Castelo Branco, Rua da Carapalha, 2-A, em Caste-
lo Branco.

Mais se cita a requerida para indicar a relação de todos os cre-
dores e respectivos domicílios e respectivos créditos, bem como
identificar os titulares dos órgãos de administração da empresa.

A petição inicial deu entrada em Juízo aos 23 de Novembro de
2000, encontrando-se o duplicado da mesma na secretaria deste
Tribunal.

7 de Dezembro de 2000. � A Juíza de Direito, Susana Bran-
dão Loureiro Marques. � A Escrivã-Adjunta, Maria da Concei-
ção Fazendas Roseiro Esteves. 10-2-121 097

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 720/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requerido � Carlos Jorge Pereira Cardoso.

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

Faz saber que são citados os credores do requerido Carlos Jorge
Pereira Cardoso, residente na Praceta do Poder Local, lote 207-
-B, 2.º, direito, 1675 Pontinha, para, no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem opo-
sição, justificarem os seus créditos, 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 30 de Outubro de 2000.

21 de Dezembro de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida
Cunha. � O Oficial de Justiça, Francisco Silva. 06-2-052 115

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

Anúncio

Falência n.º 241/00 � 2.º Juízo.
Empresa � Real Carnes, L.da, Rua de Nossa Senhora da Mão-

Poderosa, Formiga, 4445 Ermesinde.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tri-
bunal em 27 de Novembro 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.

No mesmo prazo poderão deduzir oposição ao pedido de apoio
judiciário (artigo 26.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 387-B/97).

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

06-2-052 117

Anúncio

Falência n.º 244/00 � 2.º Juízo.
Empresa � Álvaro G. Correia, L.da, Rua da Boavista, 335,

4000 Porto.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tri-
bunal em 4 de Dezembro 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
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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.

15 de Dezembro de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fer-
nando Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Manuela Teles.

06-2-052 113

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

1 � Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despacho da
presidente da Câmara de 22 de Dezembro de 2000, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, concurso
interno de acesso geral para provimento de um lugar de assistente
administrativo principal.

2 � O prazo de validade do concurso caduca com o preenchi-
mento do lugar posto a concurso.

3 � Conteúdo funcional � o previsto na alínea c) do n.º 1 do
Despacho n.º 38/88, da SEALOT, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se
as disposições 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, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

5 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho da
Guarda.

6 � Remuneração � o vencimento é o correspondente ao es-
calão 1, índice 215, e as condições de trabalho e regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

7 � Condições da candidatura � podem candidatar-se ao pre-
sente concurso todos os candidatos que possuam os seguintes
requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � os definidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicá-
vel por força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Forma de candidatura:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requeri-

mento, elaborado em impresso próprio existente na Repartição de
Recursos Humanos ou em folha normalizada, de cor branca ou
azul, de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal e entregue pessoalmente na Repartição de Recursos Huma-
nos, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Câmara Municipal da Guarda, dele devendo constar:

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

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere pas-

síveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais, toda-

via, só serão tidas em consideração pelo júri se devida-
mente comprovadas;

d) Identificação do concurso a que se candidata mediante
referência ao número e data do Diário da República onde
se encontra publicado o presente aviso.

Juntamente com os requerimentos, os candidatos deverão apre-
sentar:

a) Documentos comprovativos dos requisitos constantes no
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, os quais poderão ser dispensados para admissão a
concurso, com excepção do exigido na alínea c) do
n.º 2 do artigo 29.º, se o candidato declarar no próprio re-
querimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente
a cada um dos requisitos aí previstos;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documentos comprovativos das classificações de serviço

obtidas nos últimos três anos e declaração do serviço de
origem, devidamente assinada e autenticada, donde cons-
ta a categoria que possui, o respectivo escalão e índice re-
muneratório.

Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal estão dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem do seu processo indi-
vidual, devendo para tal declará-lo sob compromisso de honra.

9 � A relação dos candidatos admitidos prevista no artigo 33.º,
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada no
edifício dos Paços do Município.

10 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do citado decreto-lei.

11 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora
de realização dos métodos, nos termos previstos nos artigos 34.º,
n.º 2, e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utili-
zar são os seguintes:

Prova teórica oral de conhecimentos específicos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a
20 valores.

A prova teórica oral de conhecimentos tem carácter elimina-
tório, terá a duração de trinta minutos e incidirá sobre os seguintes
diplomas:

Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municí-
pios e das Freguesias � Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro;

Estatuto Disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro;

Regime de Realização de Despesas Públicas com Empreita-
das de Obras Públicas e Aquisição de Bens e Serviços �
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99.

A avaliação curricular será obtida através da aplicação da se-
guinte fórmula:

AC = HL + FP + EP + CS
       4

em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

A valorização das habilitações literárias efectuar-se-á do se-
guinte modo:

Habilitação de grau idêntico à genericamente estabelecida
para ingresso na carreira � 16 pontos;
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Habilitação de grau superior à genericamente estabelecida
para ingresso na carreira � 20 pontos.

Experiência profissional (EP) � a determinação da experiência
profissional será efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

EP = (A × 2) + (B × 3,5) + (C × 0,5)

     6
em que:

A = tempo de serviço na categoria;
B = tempo de serviço na carreira;
C = tempo de serviço na Administração Pública em qualquer

situação.

A contagem de tempo de serviço será efectuada por anos com-
pletos (um ano = 365 dias), não podendo em caso algum este fac-
tor exceder 20 pontos.

Formação profissional complementar (FP):

Formação específica:

Cursos até uma semana � 1 ponto;
Cursos até um mês � 2 pontos;
Cursos de duração superior a um mês � 3 pontos.

Formação não específica:

Cursos até uma semana � 0,5 pontos;
Cursos até um mês � 1 ponto;
Cursos de duração superior a um mês � 2 pontos.

Em caso algum este factor poderá exceder 20 pontos.
Entrevista profissional de selecção � terá a duração aproxima-

damente de vinte minutos e tem em vista avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos através da apreciação dos se-
guintes parâmetros:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Motivação e maturidade para o desempenho de função;
c) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabili-

dade;
d) Perfil para o desempenho do cargo.

A entrevista será classificada da seguinte forma:

Não favorável � 6 valores;
Favorável com reservas � 8 valores;
Favorável � 12 valores;
Bastante favorável � 16 valores;
Preferencialmente favorável � 20 valores.

A classificação final será obtida de 0 a 20 valores, de acordo
com a seguinte fórmula:

CF = 5PC + 3AC + 2EP
      10

em que:

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

14 � Composição do júri:

Presidente � Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro,
vice-presidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

José Manuel Morgado Guerra, chefe de divisão, e Car-
los Manuel Granjo, chefe de repartição.

Vogais suplentes:

José Alberto Sales Afonso, chefe de divisão, e Concei-
ção de Jesus Pissarra Baia Lopes, chefe de repartição.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo 1.º vogal efectivo.

28 de Dezembro de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, (As-
sinatura ilegível.) 5-1-31 534

Aviso

Nomeação

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

Para efeitos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, se torna público que, de acordo com o ar-
tigo 39.º do já referido diploma legal, foi homologada a acta que
contém a lista de classificação final do candidato ao concurso ex-
terno geral de ingresso para provimento de um lugar de enge-
nheiro técnico civil (estagiário), grupo de pessoal técnico, aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 137,
de 15 de Junho de 2000, encontrando-se a mesma afixada no pla-
card do Departamento de Recursos Humanos desta Câmara Mu-
nicipal.

O candidato foi notificado nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

De acordo com o n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, o candidato Carlos Manuel Gonçalves Cairrão
foi nomeado em 28 de Dezembro de 2000 para ocupar o respec-
tivo lugar, devendo tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

29 de Dezembro de 2000. � Pela Presidente da Câmara, (As-
sinatura ilegível.) 5-1-31 532

Aviso

Nomeações

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

Para efeitos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, se torna público que, de acordo com o ar-
tigo 39.º do já referido diploma legal, foi homologada a acta que
contém a lista de classificação final dos candidatos ao concurso
interno geral de acesso para provimento de dois lugares de téc-
nico de 1.ª classe secretariado, grupo de pessoal técnico, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 224, de
27 de Setembro de 2000, encontrando-se a mesma afixada no pla-
card do Departamento de Recursos Humanos desta Câmara Mu-
nicipal.

Os candidatos foram notificados nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

De acordo com o n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, os candidatos João Manuel Massano da Gra-
ça de Carvalho e Maria Teresa Batista da Cunha dos Santos Ca-
bral foram nomeados em 28 de Dezembro de 2000 para ocupa-
rem os respectivos lugares, devendo tomar posse no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

29 de Dezembro de 2000. � Pela Presidente da Câmara, (As-
sinatura ilegível.) 5-1-31 533

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
datado de 30 de Novembro corrente, se procedeu à nomeação, em
regime de substituição, por conveniente urgência de serviço, com
efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2001 e por um período de
seis meses, até que o lugar seja preenchido através de concurso,
do técnico superior de 1.ª classe Orlando Augusto Duarte Fernan-
des como chefe da Divisão Financeira, ao abrigo do artigo 21.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e aplicado à administração lo-
cal pelo artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.)

20 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Antó-
nio Soares Marques. 5-1-31 531
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CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 609/2000

Concurso interno limitado de acesso para provimento de
três vagas de desenhador especialista principal � no-
meação.

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 26 de Dezembro de 2000,
foram nomeados, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria
de desenhador especialista principal os candidatos classificados
em 1.º e 2.º lugares, José Albino Alves de Carvalho e José No-
vais Cardoso.

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão to-
mar posse do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República.

26 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Narciso Rodrigues de Miranda. 10-1-104 124

Aviso n.º 610/2000

Concurso interno limitado de acesso para provimento
de duas vagas de topógrafo especialista � nomeação

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 26 de Dezembro de 2000,
foram nomeados, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria
de topógrafo especialista os candidatos classificados em 1.º e
2.º lugares, Vítor Manuel Fernandes Moreira dos Santos e Raúl
Losa Ramalho.

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão to-
mar posse do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República.

26 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Narciso Rodrigues de Miranda. 10-1-104 125

Aviso n.º 611/2000

Concurso interno geral de acesso para provimento de
uma vaga de fiscal municipal especialista principal �
nomeação.

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 26 de Dezembro de 2000,
foi nomeado, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de fiscal
municipal especialista principal o único candidato classificado,
José Pereira Maia.

Mais se torna público que o referido candidato deverá tomar
posse do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República.

26 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Narciso Rodrigues de Miranda. 10-1-104 126

Aviso n.º 612/2000

Concurso interno geral de acesso para provimento de uma
vaga de técnico profissional de biblioteca e documen-
tação de 1.ª classe � nomeação.

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 26 de Dezembro de 2000,
foi nomeada, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de técnico
profissional de biblioteca e documentação de 1.ª classe a única

candidata classificada, Maria Madalena Costa Gomes de Sousa
Rodrigues Matos.

Mais se torna público que a referida candidata deverá tomar
posse do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República.

26 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Narciso Rodrigues de Miranda. 10-1-104 127

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara de 27 de Dezembro de 2000, após homo-
logação da acta de classificação final, na sequência de concurso
interno geral de ingresso aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 213, de 14 de Setembro de 2000, foi no-
meada a concorrente aprovada no mesmo:

Um lugar de chefe de repartição (Repartição Administrativa
da Divisão Administrativa do Departamento Administra-
tivo e Financeiro):

Maria Graziela Rosa Monteiro Caldeira.

A aceitação da nomeação por parte da nomeada deverá ter lu-
gar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, em cumprimento do estipu-
lado no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, por, atento o disposto
no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto, as nomeações já não estarem sujei-
tas à fiscalização prévia daquele Tribunal.)

27 de Dezembro de 2000. � O Vereador do Pelouro de Ges-
tão de Recursos Humanos, Miguel José Tavares Cardoso.

10-1-104 129

CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento
de dois lugares de chefe de secção

1 � Nos termos do que dispõe o Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 23 de Junho, faz-se público que, de harmonia com
o meu despacho proferido em 30 de Novembro do corrente ano,
no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alí-
nea a) do artigo 9.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 encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno geral de acesso para provimento de
um lugar de chefe de secção administrativa e um lugar de chefe
de secção financeira do respectivo quadro de pessoal.

2 � A validade do concurso esgota-se com o preenchimento
das vagas.

3 � O local de trabalho será no edifício dos Paços do Conce-
lho.

4 � Serviço a que se destina � Secção Administrativa e Sec-
ção Financeira.

5 � A remuneração mensal é a fixada pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, escalão 1, índice 330, a que
corresponde o vencimento de 192 700$.

6 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar são as
inerentes aos lugares a prover e definidas pelo Despacho n.º 1/
90, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, de 27 de Janeiro: coordena, orienta e supervisiona as ac-
tividades desenvolvidas numa secção administrativa, designada-
mente as relativas às áreas de pessoal, contabilidade, expedien-
te, património e aprovisionamento, e outras de apoio instrumental
à administração, distribui o trabalho pelos funcionários que lhe
estão afectos, emite directivas e orienta a execução das tarefas,
assegura a gestão corrente dos seus serviços, equacionando a pro-
blemática do pessoal, designadamente em termos de carência de
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recursos humanos, necessidades de formação e progressão nas
respectivas carreiras, afere ainda as necessidades de meios ma-
teriais indispensáveis ao funcionamento da secção, organiza os
processos referentes à sua área de competências, informa-os,
emite pareceres e minuta o expediente, atende e esclarece os fun-
cionários, bem como pessoas do exterior, sobre questões especí-
ficas da sua vertente de actuação, controla a assiduidade dos fun-
cionários.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º

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

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos 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 da funções públicas ou

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � os constantes do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante
requerimento tipo, a fornecer pela Câmara Municipal de Penalva
do Castelo, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, através de carta registada com aviso de recepção, expe-
dido até ao termo do prazo fixado para a entrega de candidatu-
ras, e endereçado à Câmara Municipal de Penalva do Castelo,
Apartado 115, 3554-951 Penalva do Castelo, dele devendo cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, na-
turalidade, nacionalidade, data de nascimento, número e
data do bilhete de identidade e serviço emissor, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e telefo-
ne);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com a indicação da série,

número e data do Diário da República em que se encon-
tra publicado o presente aviso;

d) Identificação da categoria que possui, tempo de serviço
na mesma, tempo de serviço na carreira, entidade em que
presta serviço e natureza do vínculo;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
como relevantes para a apreciação do seu mérito, os quais
só serão tidos em conta se devidamente comprovados.

9 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos, sob pena de exclusão do concurso:

a) Certificado, autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade devidamente actuali-
zado e número de contribuinte fiscal;

c) Documento emitido pelo serviço a que o candidato per-
tence, devidamente actualizado, assinado e autenticado,
donde conste a categoria que possui, bem como a nature-
za do vínculo, tempo de serviço efectivo na categoria, na
carreira e na Administração Pública e a classificação de
serviço dos três últimos anos;

d) Curriculum vitae detalhado, devidamente assinado, data-
do e comprovado.

10 � É dispensada a apresentação dos documentos referentes
às alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98 desde que os candidatos declarem, sob compro-
misso de honra e em alíneas separadas, a situação em que se
encontram relativamente a cada uma delas.

11 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Muni-
cipal de Penalva do Castelo ficam dispensados de apresentar os
documentos dos requisitos que constem dos respectivos proces-
sos individuais, devendo tal facto ser expressamente referido no
requerimento de admissão a concurso.

12 � Métodos de selecção � os métodos de selecção são:
prova de conhecimentos e entrevista profissional de selecção, e
terão lugar em data, hora e local a marcar oportunamente.

12.1 � Prova escrita de conhecimentos, com a duração de duas
horas, graduada de 0 a 20 valores, visando avaliar o nível de
conhecimentos profissionais exigíveis das funções e versará so-
bre:

1) Para chefe de secção administrativa:

a) Constituição da República Portuguesa;
b) Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei

n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Ja-
neiro);

c) Quadro de transferência de atribuições e competên-
cias para as autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro);

d) Regime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos
Municípios e das Freguesias (Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro);

e) Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública
(Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio);

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

g) Carta Deontológica do Serviço Público (Diário da
República, 1.ª série-B, de 17 de Março de 1993);

h) Recrutamento e selecção de pessoal na Administra-
ção Pública (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);

i) Regime Geral de Estruturação de Carreiras da Admi-
nistração Pública (Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro);

j) Relação jurídica de emprego na Administração Pú-
blica (Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho).

2) Para chefe de secção financeira:

a) Constituição da República Portuguesa;
b) Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei

n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Ja-
neiro);

c) Quadro de transferência de atribuições e competên-
cias para as autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro);

d) Regime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos
Municípios e das Freguesias (Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro);

e) Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças dos Fun-
cionários e Agentes da Administração Pública
(Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio);

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

g) Carta Deontológica do Serviço Público (Diário da
República, 1.ª série-B, de 17 de Março de 1993);

h) Finanças locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto);
i) Plano Oficial de Contabilidade da Administração

Local (Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro);
j) Regime de realização de despesas públicas com loca-

ção e aquisição de bens e serviços (Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho);

l) Empreitadas de obras públicas (Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março).

13 � Classificação final � a classificação final será expressa
na escala de 0 a 20 valores considerando-se não aprovados os can-
didatos que na prova escrita de conhecimentos ou na classifica-
ção final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na
aplicação dos métodos de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma fa-
cultada aos candidatos sempre que solicitada.
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15 � A publicitação da relação de candidatos e da lista de
classificação final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e mediante afi-
xação no expositor situado no átrio do edifício da Câmara Mu-
nicipal de Penalva do Castelo.

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

17 � O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. António Correia Cabral, vereador.
Vogais efectivos:

Dr. Agnelo Soares Pinto da Costa, chefe da Divisão
Administrativa e Financeira, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos, e Isabel Maria
da Fonseca Correia de Carvalho, técnica superior de
1.ª classe.

Vogais suplentes:

José Fortunato Barros Cardoso Albuquerque, técnico
superior de 1.ª classe, e engenheiro Pedro Manuel
Domingos Cabral, técnico superior de 2.ª classe.

30 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Vítor
Manuel Gouveia Pires. 10-1-103 736

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

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 despacho do presidente
da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim de 11 de Dezembro
de 2000, e em cumprimento do disposto no artigo 28.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.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 deste aviso no Diá-
rio da República, concurso para provimento de um lugar de téc-
nico superior arquitecto de 1.ª classe (referência 4/DOM/DEP/00).

2 � Natureza do concurso � interno de acesso geral.
3 � Validade do concurso � válido para provimento do lu-

gar posto a concurso e caduca com o respectivo preenchimento.
4 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se todos os

funcionários, independentemente do serviço ou organismo a que
pertençam, da respectiva carreira que até ao termo do prazo fi-
xado para a apresentação de candidaturas reúnam, cumulativa-
mente, os seguintes requisitos:

4.1 � Requisitos gerais � os mencionados no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

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.

4.2 � Requisitos especiais � técnico superior de 2.ª classe
com, pelo menos, três anos na respectiva categoria, classificado
de Bom.

5 � Fundamentação legal � artigo 4.º, n.º 1, alínea c), do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, por força do ar-
tigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Conteúdo funcional � estuda, planeia e elabora projec-
tos de arquitectura de edifícios públicos, bem como desenvol-
vimento de estudos para pavimentações de arruamentos, praças
ou outros componentes da via pública, com inerente acompanha-
mento de obra; análise e informação de projectos de obras rela-
tivas a edifícios públicos.

7 � Local de trabalho � área do município da Póvoa de Var-
zim.

8 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classifica-
ção final obtenham classificação inferior a 9,50 valores.

A classificação final dos candidatos será expressa na escala de
0 a 20 valores, com arredondamento às unidades, e resultará da
média aritmética simples das classificações obtidas nos métodos
de selecção adoptados, de acordo com a seguinte fórmula:

CF = (AC + EPS)/2
sendo:

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

8.1 � Avaliação curricular � serão considerados e pondera-
dos, de acordo com os n.os 2 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os seguintes critérios: habilitação aca-
démica, formação profissional, experiência profissional e classi-
ficação de serviço.

8.2 � Critérios de apreciação da entrevista profissional de se-
lecção � capacidade para resolução de problemas, motivação e
interesse pela função, conhecimentos profissionais, capacidade de
iniciativa e grau de criatividade.

9 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos
níveis de avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente
concurso, bem como o sistema de classificação final e fórmula
classificativa, constam da acta n.º 1 da reunião do júri, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas devem
ser formalizadas mediante requerimento, modelo SRS/99-40/3 (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 pode ser obtido na Secção de
Gestão dos Recursos Humanos, na Rua de Paulo Barreto, edifí-
cio 1, entrada 1, 1.º

10.1 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena
de exclusão:

10.1.1 � Fotocópia de documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

10.1.2 � Curriculum vitae, a preencher no modelo SRS/99-CV/
2, onde constem elementos sobre as habilitações académicas, for-
mação profissional e experiência profissional. Relativamente a es-
tes dois últimos factores, serão consideradas as acções ocorridas
desde o fim do prazo de candidatura do último concurso do qual
tenha resultado a admissão ou promoção do candidato, e compro-
vativos das declarações.

O modelo de curriculum vitae pode ser obtido na Secção de
Gestão dos Recursos Humanos, na Rua de Paulo Barreto, edifí-
cio 1, entrada 1, 1.º

10.1.3 � Fotocópia de documento comprovativo das acções de
formação profissional, das datas de realização e respectivas du-
rações.

10.1.4 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço públi-
co a que se encontra vinculado, na qual conste a natureza do vín-
culo à função pública, a categoria que possui e a respectiva anti-
guidade na categoria e carreira.

10.1.5 � Fotocópia das classificações de serviço legalmente
exigidas.

10.1.6 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim ficam dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos exi-
gidos, desde que os mesmos se encontrem arquivados nos respec-
tivos processos individuais.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles
referidos que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

12 � A apresentação ou entrega de documentos falsos impli-
ca a participação à entidade competente para procedimento dis-
ciplinar e penal, bem como determina a exclusão ou o não pro-
vimento.

13 � Publicitação � a relação dos candidatos admitidos e a
lista de classificação final serão publicitadas, nos termos previs-
tos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.
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14 � Composição do júri:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. José Macedo Vieira.
Vogais efectivos:

Vereador engenheiro Aires Henrique do Couto Pereira
e director do Departamento de Obras Municipais, en-
genheiro Jorge Domingos Mendes Lopes Leal.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Saneamento Básico, engenheiro
Isac António Monteiro Reina Moreira, e técnico su-
perior de 2.ª classe arquitecto Eurico Pedro Marques
Rodrigues Moita Rebelo.

O 1.º vogal efectivo é substituto do presidente nas suas faltas
e impedimentos.

22 de Dezembro de 2000. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Técnica Superior de 1.ª Classe, Ana Paula Moreira
Baldaia de Queirós. 06-1-030 231

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do
presidente da Câmara de Ribeira de Pena de 27 de Novembro de
2000, foi concedida licença sem vencimento por um ano, com
início a 1 de Janeiro de 2001, nos termos do artigo 76.º do De-
creto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, ao funcionário Paulo Ma-
nuel Moreira Cunha, condutor de máquinas pesadas e veículos es-
peciais.

3 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, João Noro-
nha. 10-1-104 131

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 84/RRH-2000

Transferência

Torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara
datado de 17 de Novembro de 2000, foi autorizado, ao abrigo dos
n.os 1 e 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, com a nova redacção do Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Outubro, o pedido de transferência do assistente ad-
ministrativo Cláudia Isabel Conceição Monteiro do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Silves para idêntico lugar no
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho,
com efeitos a partir de 18 de Dezembro de 2000.

19 de Dezembro de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria
Isabel Fernandes da Silva Soares. 10-1-104 132

JUNTA DE FREGUESIA DE FRÁGUAS

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

José Manuel Azenha Santos, presidente da Junta de Freguesia de
Fráguas, do município de Rio Maior:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Fráguas, do município de Rio Maior, tendo em
conta o parecer emitido em 28 de Setembro 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 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 15 de Dezembro de 2000:

Brasão � escudo de ouro, faixa ondada de cinco burelas de
azul e prata, entre uma roda de azenha de vermelho, em
chefe, e três ramos de oliveira de verde, frutados de ne-

gro, com os pós atados de vermelho, em ponta. Coroa
mural de prata de três torres. Listel branco, com a legen-
da a negro: «FRÁGUAS � RIO MAIOR»;

Bandeira � verde. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste
e lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Fregue-
sia de Fráguas � Rio Maior».

4 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, José Manuel
Azenha Santos. 06-1-030 233

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ

Aviso n.º 4/2000/SP

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de motorista de pesados do grupo de pessoal
auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna pública a lista de candidatos
admitidos e excluídos ao concurso externo de provimento de um
lugar de coveiro do grupo de pessoal auxiliar, conforme concurso
aberto por aviso de abertura publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 254, de 3 de Novembro de 2000:

Candidato admitido:

José Luís Soares.

Candidatos excluídos:

(Não existem.)

5 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Manuel
António Fonseca Santos. 10-1-104 117

Aviso n.º 4/2000/SP

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de motorista de pesados do grupo de pessoal
auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna pública a lista de candidatos
admitidos e excluídos ao concurso externo de provimento de um
lugar de motorista de pesados do grupo de pessoal auxiliar, con-
forme concurso aberto por aviso de abertura publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 254, de 3 de Novembro de 2000:

Candidato admitido:

Carlos Arsénio Gamito.

Candidatos excluídos:

(Não existem.)

5 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, Manuel An-
tónio Fonseca Santos. 10-1-104 118

JUNTA DE FREGUESIA DO SEIXAL

Aviso n.º 1/2001

Para os devidos efeitos torna-se público que, por delibera-
ção da Assembleia de Freguesia do Seixal datada de 27 de De-
zembro de 2000 e mediante proposta da Junta de Freguesia do
Seixal datada de 12 de Dezembro de 2000, foi atribuída men-
ção de mérito excepcional, na vertente prevista na alínea b) do
n.º 4 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho,
às funcionárias Maria Helena Magista Belo Lopes e Carla
Sofia Silva Madeira, tendo as mesmas sido promovidas às
categorias de assistente administrativo especialista e assisten-
te administrativo principal, respectivamente, reportados a 1 de
Janeiro de 2001, dispensando-se desta forma a realização de
concurso de promoção.

(Não carece de fiscalização prévia.)

5 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, João Caetano
Conceição Costa. 10-1-104 134
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3. Diversos

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES BPI VIDA � PPR

Alteração dos artigos 7.º e 10.º do regulamento
de gestão do Fundo de Pensões BPI Vida � PPR

Artigo 7.º

Subscrição e resgate

1 � As subscrições e resgates serão efectuados junto das enti-
dades colocadoras referidas no artigo 10.º pelo último valor da
unidade de participação conhecido e divulgado, de acordo com as
regras de valorização definidas no artigo 6.º Os preços de emis-
são e de resgate obtêm-se adicionando ou deduzindo ao valor das
unidades de participação as comissões referenciadas no n.º 2 do
artigo 4.º

2 � Sem prejuízo das formas e formalidades legalmente
exigíveis, as subscrições/reforços efectuados pelo participan-
te ao abrigo do presente regulamento de gestão poderão ser
efectuados através de canais remotos, nos termos do serviço
disponibilizado pelas entidades colaboradoras e na condição
de que o participante celebre com aquelas um contrato para
o efeito.

3 � Os participantes apenas poderão exigir o reembolso das uni-
dades de participação nas condições estabelecidas na lei. Assim, e
sem prejuízo do disposto no número seguinte, o reembolso do valor
capitalizado das unidades de participação pode ser exigido nos se-
guintes casos:

a) Reforma por velhice, desde que sejam decorridos cinco anos
após o início da subscrição;

b) Despesas de educação, desde que sejam decorridos cinco anos
após o ano da respectiva subscrição dos certificados a resgatar e se
verifiquem as seguintes condições:

i) Os valores se destinem a ser aplicados em curso do ensi-
no profissional ou do ensino superior nos termos definidos
pelo n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 357/99, de 15 de
Setembro;

ii) Sejam respeitados os limites de utilização anual dos montantes
a reembolsar fixados na lei;

c) Desemprego de longa duração do participante ou de qualquer
um dos membros do agregado familiar;

d) Incapacidade permanente para o trabalho do participante ou
de qualquer um dos membros do agregado familiar;

e) Doença grave do participante ou de qualquer um dos membros
do agregado familiar;

f) Morte;
g) A partir dos 60 anos de idade, desde que a subscrição se tenha

iniciado há pelo menos cinco anos;
h) Transferência do valor capitabilizado, a pedido expresso do

participantes, efectuando-se o resgate das unidades de participação
e a transferência do respectivo valor para outro FPR, nas condições
fixadas ou permitidas por lei ou por norma emitida pelo Instituto
de Seguros de Portugal.

4 � O reembolso do valor capitalizado das unidades de parti-
cipação subscritas antes da transformação do Fundo em fundo PPR/
E apenas pode ser pedido para fazer face à situação prevista na
alínea b), sem prejuízo da verificação das demais condições aí re-
feridas, e para fazer face às situações previstas nas alíneas c), d)
e e) na parte respeitante aos membros do agregado familiar, de-
corridos cinco anos após a transformação do Fundo em fundo
PPR/E, tendo a transformação ocorrido em 18 de Outubro de
1999.

5 � A liquidação da subscrição é efectuada ao valor da unidade de
participação na data do pedido.

6 � A liquidação do resgate é efectuada cinco dias úteis após a
data do pedido, com base no valor da unidade de participação apro-
vado na data desse pedido. Para este efeito, considera-se como data
do pedido aquela em que todos os documentos necessários à instru-
ção do processo sejam entregues pelo participante.

......................................................................................................

Artigo 10.º

Entidades colocadoras

As unidades de participação do Fundo serão subscritas junto da
entidade gestora, aos balcões do Banco Português de Investimen-
to, S. A., e do banco BPI, S. A., enquanto entidades colocadoras do
Fundo, bem como através dos respectivos canais remotos.

(Assinatura ilegível.) 01-2-16 838

FUNDO DE PENSÕES SYMINGTON

Alteração do contrato constitutivo

Entre os abaixo assinados:

1) Como primeiros contratantes:

SYMINGTON � Comércio e Serviços, S. A., pessoa
colectiva n.º 503249173, com o capital social de
467 006 000$, com sede em Vila Nova de Gaia, na
Travessa do Barão de Forrester, 86, matriculada sob o
n.º 2374 na Conservatória do Registo Comercial do
Porto;

WARRE & Ca., S. A., pessoa colectiva n.º 500301786,
com o capital social de 780 000 000$, com sede em
Vila Nova de Gaia, Travessa do Barão de Forrester, 86,
matriculada sob o n.º 13 893 na Conservatória do
Registo Comercial do Porto;

Silva & Cosens, Ltd., pessoa colectiva n.º 980104688, com
o capital social de GBP 92970,25, com sede em Londres
e sucursal em Vila Nova de Gaia, na Travessa do Barão
de Forrester, 86, matriculada sob o n.º 14 175 na
Conservatória do Registo Comercial do Porto;

W. & J. GRAHAM & Ca., S. A., pessoa colectiva
n.º 502892790, com o capital social de 25 000 000$,
com sede em Vila Nova de Gaia, na Rua do Rei Ramiro,
514, matriculada sob o n.º 831 na Conservatória do
Registo Comercial do Porto;

Smith Woodhouse & Ca., L.da, pessoa colectiva
n.º 500251673 com o capital social de 14 500 000$,
com sede em Vila Nova de Gaia, na Rua do Rei Ramiro,
514, matriculada sob o n.º 14 816 na Conservatória do
Registo Comercial do Porto;

Vitivinícola do Bonfim, S. A., pessoa colectiva
n.º 503249165, com o capital social de
26 502 000$, com sede em Vila Nova de Gaia, na
Travessa do Barão de Forrester, 86, matriculada sob
o n.º 2375 na Conservatória do Registo Comercial
do Porto;

adiante designados apenas por associados; e

2) Como segunda contratante, BPI Pensões � Sociedade
Gestora de Fundos de Pensões, S. A., pessoa colectiva
n.º 502010304, com o capital social de 200 000 000$, com
sede em Lisboa, na Rua de Braamcamp, 11, 7.º, matriculada
sob o n.º 68 748 na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa, adiante designada apenas por BPI Pensões ou
entidade gestora;

é acordado proceder à alteração integral do anexo I (Plano de pen-
sões), bem como à alteração das cláusulas 5.ª e 11.ª dos capítulos II
e III, respectivamente, do contrato constitutivo do Fundo de Pensões
SYMINGTON, as quais passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Plano de pensões

Cláusula 5.ª

Objecto do Fundo

Constitui objecto do Fundo ser o suporte financeiro das pensões
complementares de reforma por velhice e invalidez, de acordo com
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o clausulado do plano de pensões, o qual constitui o anexo I ao presente
contrato, dele fazendo parte  integrante.

CAPÍTULO III

Administração

Cláusula 11.ª

Representação dos associados

Os associados serão representados pelo órgão de gestão competen-
te do associado SYMINGTON � Comércio e Serviços, S. A., ou por
quem este indicar no uso dos seus poderes de delegação.

ANEXO I

Contrato constitutivo do Fundo de Pensões SYMINGTON

Plano de pensões

Cláusula 1.ª

Objecto

O presente plano de pensões prevê a atribuição, aos respectivos
beneficiários, de pensões complementares de reforma por velhice e
invalidez.

Cláusula 2.ª

Definições

1 � Elegibilidade � têm direito às pensões complementares de
reforma por velhice e invalidez os membros do conselho de adminis-
tração e todos os empregados do quadro de pessoal efectivo dos
associados.

2 � Para efeitos do presente plano de pensões, considera-se
que:

a) A idade normal de reforma por velhice é aquela que for deter-
minada pela lei geral, actualmente 65 anos;

b) A data normal de reforma por velhice é a data em que o traba-
lhador completa a idade normal de reforma por velhice;

c) A data da reforma por velhice é a data em que o trabalhador
passa à situação de reforma por velhice pelo regime geral da seguran-
ça social;

d) A data da reforma por invalidez é a data em que o trabalhador
passa à situação de reforma por invalidez, nos termos definidos na
cláusula 5.ª

3 � Tempo de serviço pensionável � número de anos completos
de serviço em qualquer associado.

4 � Salário pensionável mensal para velhice � 1/12 da soma dos
salários mensais ilíquidos auferidos nos últimos 12 meses de pres-
tação de trabalho, incluindo o subsídio de férias e o subsídio de
Natal.

5 � Salário pensionável mensal para invalidez � 1/12 de 14 vezes
o salário mensal ilíquido auferido no mês em que a invalidez for
constatada.

Cláusula 3.ª

Pensão complementar de reforma por velhice

1 � Para efeitos do presente plano de pensões, considera-se
obrigatória a passagem à situação de reforma por velhice, com cessação
efectiva da prestação de trabalho no associado respectivo, na data
normal de reforma por velhice prevista na cláusula 2.ª, sem prejuízo
do disposto nos números seguintes.

2 � Os trabalhadores que, na data da entrada em vigor do pre-
sente plano de pensões, tenham já ultrapassado a idade normal de
reforma por velhice, nos termos da cláusula 2.ª, terão direito à pen-
são complementar se requererem a sua passagem à reforma por
velhice pela segurança social, no prazo de dois meses a contar daquela
data.

3 � Os participantes elegíveis para atribuição da pensão comple-
mentar de reforma por velhice estabelecida neste plano de pensões
deverão obrigatoriamente, no prazo de dois meses após a data normal
de reforma por velhice, provar junto do associado respectivo que
requereram a pensão de velhice à segurança social, sem o que perderão
o direito à atribuição da pensão complementar prevista neste plano.

4 � Os trabalhadores que, nos prazos estabelecidos nos números
anteriores, não solicitem a sua passagem à reforma por velhice pela

segurança social perderão o direito à pensão complementar de reforma
por velhice estabelecida no plano de pensões, salve se, por iniciativa
do associado respectivo, for acordada entre este e o trabalhador a
dilatação dos referidos prazos.

5 � Em caso de passagem à reforma após os 65 anos de idade, nos
termos definidos no n.º 4 anterior, a pensão complementar de reforma
por velhice definida no presente plano de pensões começará a ser
paga no mês seguinte àquele em que tenha ocorrido a cessação efectiva
da prestação de trabalho no associado respectivo.

6 � No caso de os trabalhadores utilizarem o direito de antecipa-
ção da idade de reforma por velhice consignado no Decreto-Lei
n.º 329/93, de 25 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 9/99, de 8 de Janeiro (atribuição da pensão em idade
inferior a 65 anos), a pensão complementar de reforma por velhice
definida no presente plano de pensões começará a ser paga no mês
seguinte àquele em que o trabalhador passar à situação de reforma
por velhice pelo regime geral da segurança social.

Cláusula 4.ª

Cálculo da pensão complementar de reforma por velhice

1 � Em caso de passagem à situação de reforma antes dos 65 anos
de idade, a pensão complementar de reforma por velhice P será
calculada nos termos seguintes:

P = 0,5 % × TSP × SP × (1� R × K)

com máx TSP = 45 e em que:

P = pensão complementar de reforma por velhice;
TSP = tempo de serviço pensionável à data da reforma por velhi-

ce;
SP = salário pensionável mensal à data da reforma por velhice;
R = factor de redução aplicável, conforme definido na tabela em

anexo;
K = número de anos de antecipação, face aos 65 anos de idade.

2 � Em caso de passagem à situação de reforma com 65 anos de
idade, a pensão complementar de reforma por velhice P será calculada
nos termos seguintes:

P = 0,5 % × TSP × SP

com máx TSP = 45 e em que:

P = pensão complementar de reforma por velhice;
TSP = tempo de serviço pensionável à data normal da reforma por

velhice;
SP = salário pensionável mensal à data normal da reforma por

velhice.

3 � Em caso de passagem à situação de reforma após os 65 anos
de idade nos termos definidos no n.º 4 da cláusula 3.ª, a pensão
complementar de reforma por velhice P será calculada nos termos
seguintes:

P = 0,5 % × TSP × SP

com máx TSP = 45 e em que:

P = pensão complementar de reforma por velhice;
TSP = tempo de serviço pensionável à data da reforma por velhice;
SP = salário pensionável mensal à data da reforma por velhice.

Cláusula 5.ª

Pensão complementar de reforma por invalidez

1 � Para efeitos da atribuição da pensão complementar de re-
forma por invalidez, qualquer participante é considerado inválido
quando:

a) Nos termos da legislação especial de acidentes de trabalho e
doenças profissionais, se encontre total e definitivamente incapaci-
tado de exercer todo e qualquer trabalho;

b) Em consequência de doença ou acidente, se encontre total e
definitivamente incapaz de exercer a sua profissão ou qualquer outra
actividade lucrativa correspondente à sua posição social, aos seus
conhecimentos e às suas capacidades.

2 � Os diferendos que eventualmente venham a suscitar-se entre
o associado respectivo e um participante relativamente à constatação
da respectiva situação de invalidez serão obrigatoriamente dirimidos
por recurso à arbitragem, de acordo com a seguinte convenção:

a) O tribunal arbitral será constituído por três árbitros, dois dos
quais nomeados um por cada uma das partes e o terceiro, que presi-
dirá, nomeado pelos primeiros;
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b) Na falta de acordo, o presidente será designado pelo Tribunal da
Relação do Porto;

c) O tribunal arbitral decidirá segundo a equidade e sem recurso;
d) O tribunal arbitral funcionará na comarca do Porto, competin-

do aos árbitros definir as regras do respectivo processo;
e) No omisso aplicar-se-á a lei da arbitragem em vigor ao tempo

em que o tribunal arbitral for constituído.

Cláusula 6.ª

Cálculo da pensão complementar de reforma por invalidez

1 � A pensão complementar de reforma por invalidez será calcu-
lada nos termos definidos no n.º 2 da cláusula 4.ª

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, TSP e SP serão
o tempo de serviço pensionável que o participante teria à data normal
de reforma por velhice se não se invalidasse e o salário pensionável
mensal à data da reforma por invalidez, respectivamente.

Cláusula 7.ª

Pagamento das pensões complementares

1 � As pensões complementares de reforma por velhice e invalidez
serão devidas pelo Fundo a partir do mês seguinte àquele em que se
verificar a cessação efectiva da prestação de trabalho no associado
respectivo, sendo pagas no último dia útil de cada mês.

2 � As pensões complementares de reforma por velhice e invalidez
serão pagas em 12 mensalidades por cada ano civil.

Cláusula 8.ª

Disposições genéricas

1 � Os direitos consignados no presente plano de pensões
pressupõem uma passagem automática à situação de reforma

logo que se verifiquem as condições respectivas. Caso contrário,
e se não existir qualquer acordo entre o associado respectivo e
o participante, este deixará de ter direito aos benefícios por
reforma por velhice ou invalidez definidos nas cláusulas
anteriores.

2 � A cessação do contrato de trabalho que não seja por
reforma por velhice ou invalidez, conforme estabelecido
neste plano de pensões, determina a não verificação do
direito a qualquer pensão complementar ao abrigo deste
plano.

Tabela de factores de redução

Os factores de redução R, indicados no n.º 1 da cláusula 4.ª do plano
de pensões constante do anexo I a este contrato, são os seguintes:

Idade de reforma Factor de redução = R
(anos) (percentagem)

55 ................................................ 6,00
56 ................................................ 6,35
57 ................................................ 6,80
58 ................................................ 7,30
59 ................................................ 7,90
60 ................................................ 8,50
61 ................................................ 9,25
62 ................................................ 10,10
63 ................................................ 11,00
64 ................................................ 12,00

18 de Dezembro de 2000. � (Assinaturas ilegíveis.)
01-2-16 839
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4. Empresas � Registo comercial

PORTO
VILA DO CONDE

MANUEL & ÂNGELA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2800/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505178923;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/001204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel & Ângela Pereira, L.da, com
sede no Centro Comercial Alamedas, loja 35, na Avenida do Dr. João
Canavarro, freguesia e concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação, em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e
representações de produtos diversos, nomeadamente vestuário, cal-
çado e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 11105984

AVRC � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2804/001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505101041;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/001206.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AVRC � Transportes Rodoviá-
rios de Mercadorias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comendador António
Fernandes Costa, 337, lote C, 2.º, direito, cidade, freguesia e concelho
de Vila do Conde.

§ único. A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência, bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação, em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transporte rodo-
viário de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, pertencentes
uma a cada sócio, com valor nominal de 25 000 euros.

§ 1.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência de sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios e ao não sócio Fran-
cisco José Ribeiro da Silva, solteiro, maior, residente na Rua do Cruzeiro,
207, Perafita, Matosinhos, o qual possui capacidade profissional.

§ 1.º Os gerentes, incluindo o que presta capacidade profissional à
empresa, poderão ser nomeados e destituídos por deliberação simples
da assembleia geral, constituindo a respectiva acta, documento bas-
tante para efeitos do registo.

§ 2.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente, quando a
gerência seja singular e de dois gerentes, quando seja plural, sendo
obrigatória nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei
n.º 38/99, de 6 de Fevereiro, ou de legislação que o venha alterar ou
complementar, a assinatura do gerente com capacidade profissional.

§ 3.º A gerência poderá ser remunerada, podendo também consis-
tir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades com
o mesmo ou objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14400235

SDM II � SERVIÇOS DE MARKETING E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2801/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505138905;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/001204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SDM II � Serviços de Marketing
e Design, L.da.
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2 � Tem a sua sede na Rua de Francisco Gonçalves Monteiro, 447,
freguesia de Azurara, concelho de Vila do Conde.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
marketing, publicidade e design.

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.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a ambos os sócios, que, desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar e tomar de arrendamento quaisquer bens móveis e

imóveis de e para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis, de e para a sociedade,

podendo celebrar quaisquer contratos de leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � O pagamento ou não de qualquer remuneração à gerência será

deliberado pelos sócios em assembleia geral, podendo a mesma con-
sistir, total ou parcialmente, 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 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) Quando, em partilha, por morte, a quota for adjudicada a quem

não seja herdeiro legitimário;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
h) Se por falecimento de um sócio, os herdeiros, no prazo de

90 dias, a contar da data do falecimento, não designarem de entre
eles, um representante comum.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no ba-
lanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, desti-
nadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 11112247

COMPANHIA INDUSTRIAL DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1031/890802; identificação de pessoa colectiva n.º 502198761;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 5 e 6/001218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções � gerente: José Carlos da Silva Pereira Vaz,
por renúncia, em 22 de Novembro de 2000.

Aumento de capital e redenominação deste, com alteração do con-
trato � capital: 500 000 euros, após o reforço de 76 241 000$, reali-
zado em dinheiro e subscrito por Avelino de Jesus Pereira Vaz �
51 161 470$, e Avelino Vaz, L.da, � 25 079 530$.

Alterados os artigos 5.º e n.os 1 e 2 do 8.º, os quais ficam com a
redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma, com o valor nominal de
335 000 euros, pertencente ao sócio Avelino da Silva Pereira Vaz, e
outra, com o valor nominal de 165 000 euros, pertencente à sócia
Avelino Vaz, L.da

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura do gerente Avelino
de Jesus da Silva Pereira Vaz.

2 � A gerência fica autorizada a celebrar quaisquer contratos em
que a sociedade se obrigue, activa ou passivamente, quer relativos ao
seu objecto, quer fora do âmbito do mesmo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11113316

J. F. MIGUENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1500/930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503014621;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 3/001218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aumento de capital e alteração do contrato � capital: 4 400 000$,
após o reforço de 4 000 000$, realizado em dinheiro por Ana Cris-
tina Correia de Sousa Miguens. Alterados os artigos 2.º e 3.º, os quais
ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na reparação de electrodomésticos e outros
aparelhos eléctricos, pichelaria, bobinagens de motores e pintura, mon-
tagens sonoras e electrónica, montagens de instalações eléctricas, tele-
comunicações e sistemas de segurança de obras públicas e particulares,
importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 400 000$ e corresponde à soma de três quotas, sendo uma, de
360 000$, pertencente em comum e sem determinação de parte ou
direito, a José da Fonseca Miguens e a Maria Margarida Durães de
Matos Mendes Miguens, uma de vinte mil  escudos pertencente ao
socio José da Fonseca Miguens, e outra, de 4 020 000$, pertencente
à sócia Ana Cristina Correia de Sousa Miguens.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11113308

J. DIAS FERREIRA � AZEITES E ÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1149/901227; identificação de pessoa colectiva n.º 502484594;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/001215.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Redução de capital, com alteração do contrato. Quantia a que fi-
cou reduzido o capital: 20 000 000$. Data da deliberação: 28 de
Setembro de 1999. Alterado o artigo 3.º, o qual fica com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 20 000 000$, dividido em duas quotas, iguais, de 10 000 000$, cada
uma, ambas pertencentes a ele outorgante.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 11113162

N. J. & NUNES � INSTALAÇÃO ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2815/001215; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/001215.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação N. J. & Nunes � Instala-
ção Eléctrica, L.da, tem a sua sede na Rua de Albino Moreira, 1130,
da freguesia de Vilar, do concelho de Vila do Conde, o seu início
conta-se a partir desta data.

2 � A gerência poderá transferir a sede para outro local, do mesmo
concelho ou de concelhos limítrofes, bem como abrir ou encerrar
filiais, sucursais ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social a actividade de instalação
eléctrica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas, sendo duas, do valor nominal de 2250 eu-
ros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Sérgio Adriano
Gonçalves Nunes e Nuno Jorge Gonçalves Nunes, e uma, de 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Adriano da Silva Nunes.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, quando deliberadas por unanimidade em assembleia geral, até ao
montante global de 100 000 euros; e os sócios poderão fazer à socie-
dade os suprimentos de que ela carecer, nos termos e condições que
vierem a ser aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Adriano da Silva Nunes, por direito especial, o qual é, desde já,
nomeado gerente.

2 � O gerente ora nomeado apenas poderá ser destituído através
de deliberação da assembleia geral na qual seja dado o seu consenti-
mento expresso e por escrito, nos termos do disposto no artigo 257.º,
n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A assembleia geral, sempre com a necessidade do voto favo-
rável do sócio Adriano da Silva Nunes, poderá nomear gerentes ou
mandatários da sociedade, pessoas estranhas, a fim de que, vinculando-a
validamente, pratiquem os actos ou categorias de actos que vierem a
ser por essa via definidos e autorizados.

4 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos e representada validamente em juízo e fora dele, activa
ou passivamente, com a assinatura ou intervenção do gerente no-
meado.

5 � A gerência fica, desde já, autorizada, mesmo antes do registo
definitivo do contrato, a praticar todos os actos necessários à sua
constituição, ao respectivo registo e à prossecução do seu objecto
social.

6 � Para os fins previstos no número anterior e, ainda, com vista
à aquisição de bens e equipamentos necessários à prossecução do ob-
jecto social, poderá o gerente proceder ao levantamento do capital
social depositado.

ARTIGO 6.º

A alteração de qualquer cláusula do presente contrato de sociedade
apenas poderá ocorrer mediante deliberação da assembleia geral na
qual seja dado o voto favorável do sócio Adriano da Silva Nunes e
por este assinada a respectiva acta.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a
estranhos carece de prévio consentimento da sociedade, gozando do
direito de preferência, em primeiro lugar os sócios não cedentes e em
segundo lugar a sociedade.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá solicitar o
prévio consentimento da sociedade e informar esta e os demais só-
cios, por carta registada com aviso de recepção, com a indicação da
identidade e residência do eventual cessionário, do preço ajustado e
demais condições negociais estabelecidas, para que, no prazo indicado
no número seguinte, lhe seja comunicada a autorização para a
respectiva cessão e a pretensão ou não do exercício do direito de
preferência pelo sócio não cedente ou pela sociedade.

3 � Recebida pela sociedade a comunicação referida no número an-
terior, deverá esta deliberar em assembleia geral, a ser convocada pelo
sócio interessado na cessão da sua quota e a ter lugar no prazo de 30 dias,
sobre a autorização para a cessão da quota e sobre o exercício ou não do
direito de preferência, após o seu não exercício por qualquer dos sócios
não cedentes, cuja deliberação deverá ser comunicada, no prazo de 10 dias,
ao interessado cedente, se dela estiver ausente e ao interessado cessioná-
rio, mediante carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 8.º

Qualquer dos sócios poderá exonerar-se da sociedade desde que, para
além dos demais casos previstos na lei, declare por escrito à sociedade
essa sua intenção, observando-se sempre as formalidades prescritas
no artigo 240.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência do seu titular;
c) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Por venda ou adjudicação judicial da quota;
e) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
f) Por qualquer outro acto que afecte a livre disponibilidade da quota

e, ainda, nos casos de incumprimento do estipulado no artigo 7.º do
presente contrato.

2 � A contrapartida da amortização será o valor real da quota, aferido
por balanço a efectuar à data da deliberação e pelos valores materiais e
imateriais que vierem a ser determinados na avaliação a que se referem os
artigos 235.º e 105.º do Código das Sociedades Comerciais, devendo ser
paga em quatro prestações iguais e trimestrais, a primeira das quais se vencerá
30 dias após a deliberação da amortização, salvo acordo em contrário ou
se a lei imperativamente dispuser de outra forma.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
determinar outros prazos e formalidades.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11113154

CAFÉ E SNACK-BAR D. MANUEL I, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1649/940718; identificação de pessoa colectiva n.º 503233048;
data: 001214.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11113120
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MANUEL GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 560/820414; identificação de pessoa colectiva n.º 501271236;
data: 001202.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 12537934

TÊXTEIS MALMBORG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1212/901116; identificação de pessoa colectiva
n.º 502455802; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/
001214.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação � Data da aprovação das
contas: 25 de Outubro de 2000.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 11113189

NOGLASSEC � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2526/990813; identificação de pessoa colectiva
n.º 504634577; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 5/001214.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação � Data da aprovação das
contas: 31 de Outubro de 2000.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 11113111

ANTÓNIO REBOUÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1632/940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503210269;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 3/001214.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções. Gerente: António Maia Rebouças, por faleci-
mento, em 4 de Outubro de 2000.

Autorização para a manutenção do nome e apelido � António
Rebouças, na firma social. Autorizante: Vítor António Oliveira
Rebouças, em 16 de Novembro de 2000.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 11113081

COFRISOL � SOCIEDADE COMERCIAL FRIGORÍFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 147/690611; identificação de pessoa colectiva n.º 500066280;
data: 001212.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11112158

COFRISOL � SOCIEDADE COMERCIAL FRIGORÍFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 147/690611; identificação de pessoa colectiva n.º 500066280;
data: 001212.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1997.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12560960

TANDRIDGE FIVE � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2795/001124; identificação de pessoa colectiva n.º 504149415;
data: 001207.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14400340

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA CASA LOURENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2806/001207; identificação de pessoa colectiva n.º 504358553;
número e data da apresentação: 8/001207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

No dia 23 de Abril de 1999, no Cartório Notarial de Rio Tinto,
concelho de Gondomar, perante mim, o notário licenciado Jorge Ma-
nuel Gandra Gouveia Figueiredo, compareceram como outorgantes:

1.º Carlos Manuel de Azevedo Moreira;
2.ª Maria Emília de Azevedo Moreira;
3.ª Maria da Conceição Azevedo Moreira.
E pelos outorgantes foi dito, que constituem entre si uma socie-

dade comercial por quotas, regendo-se o respectivo contrato pelo
disposto nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sociedade Agro Pecuária Casa
Lourença, L.da, e tem a sua sede na Rua de Costa Padrão, 685, fre-
guesia de Mosteiró, concelho de Vila do Conde.

§ único. A gerência poderá transferir a sua sede para outro local,
bem como abrir sucursais, filiais ou outras formas de representação,
com dispensa de deliberação em assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o de produção agrícola e animal asso-
ciadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (3 007 230$), e está dividido em três quotas, iguais, de
5000 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Carlos
Manuel Azevedo Moreira, Maria Emília Azevedo Moreira e Maria da
Conceição Azevedo Moreira.

ARTIGO 4.º

A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, fica a pertencer a todos os sócios que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de dois gerentes em conjunto.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais deverão ser marcadas com 20 dias de antece-
dência.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14400359
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CASA DAS CRUZES � SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2483/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504441957;
data: 001129.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

5 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11113103

CLÍNICA DENTÁRIA DA JUNQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2799/001129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
001129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Dentária da Junqueira, L.da, tem
a sua sede na Rua Central, 1470, freguesia da Junqueira, concelho de
Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local, do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências, filiais
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a medicina dentária e odontologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, distribuídos por duas quotas, iguais, do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A. gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambas
as sócias que, desde já, ficam nomeadas gerentes, bastando a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e
contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo do consentimento da sociedade quando feita a estranhos, fi-
cando a sociedade com o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
objecto ou natureza jurídica semelhante ou diferente da sua.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas, quando estes forem objecto
de penhor, arresto ou venda judicial, ou venham a ser cedidas a estra-
nhos sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 09702954

FARIA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2798/001129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
001129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Faria & Pereira, L.da, tem a sua
sede na Avenida do Brasil, 289, rés-do-chão, desta cidade de Vila do
Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de cervejaria, restaurante
e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e está dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Daniel Osvaldo Martins de
Faria e Luís Miguel da Silva Pereira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao valor global de 50 000 euros, na proporção das respectivas
quotas e desde que seja aprovado por unanimidade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios e seus des-
cendentes e ascendentes, é livremente permitida, mas quando a favor
de estranhos, carece do consentimento da sociedade, à qual é reserva-
do, em segundo lugar e aos sócios não cedentes em primeiro lugar, o
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Daniel Osvaldo
Martins de Faria, que, desde já, é nomeado gerente, sendo suficiente
a sua assinatura para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e
contratos.

ARTIGO 7.º

Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em negócios estranhos ao
objecto social, nomeadamente em fianças, abonações e letras de favor.

ARTIGO 8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se dissol-
ve, continuando com os herdeiros do falecido ou o representado do
interdito, nomeando aqueles um de entre si que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver no estado de comunhão
hereditária.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Insolvência, falência ou dissolução do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de

apreensão judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 11.º

Transitório

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado para fazer face às despesas com a constitui-
ção e registo da sociedade e para aquisição de bens e equipamentos.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11113090
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SUPERCENTRO � DECORAÇÕES VILA DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1076/900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502292849;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/001107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Projecto de fusão � Modalidade: fusão por incorporação, mediante
a transferência global do património das sociedades incorporadas para
a sociedade incorporante. Sociedades incorporadas: a própria sociedade;
Alves Salgueiro, Filho & C.ª, L.da; Manuel da Silva Salgueiro &
C.ª, L.da, e SUPERDECO, Decorações, L.da; sociedade
incorporante: Salgueiro & Salgueiro, L.da; alterações projectadas na
sociedade incorporante: transformação em sociedade anónima e
aumento do capital.

Está conforme.

7 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 11112697

MAÇO DE IDEIAS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2816/001215; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/001215.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maço de Ideias � Comércio de
Equipamento Informático, L.da.

2 � Tem a sua sede na Rua dos Fiéis de Deus, 80, freguesia de
Árvore, concelho de Vila do Conde.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representações e assistência técnica de produtos diversos,
nomeadamente material e equipamento informático. Formação na área
de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Nuno Filipe Ramos Gonçalves da
Silva, e as outras duas, iguais, do valor nominal de 1250 euros,
pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11113146

TÁXIS PRINCESA DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2814/001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505228858;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/001212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Princesa do Ave, L.da, com sede
na Rua da Estação, 481, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Mindelo,
concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou concelhos li-
mítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em veí-
culos automóveis ligeiros de passageiros � transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas: uma, do valor nominal de
3000 euros, pertencente à sócia Maria José Faria Ferreira, outra, no
valor nominal de 1900 euros, pertencente ao sócio Júlio de Jesus Lage,
e uma, do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Cristiano
Paulo Faria Gomes.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � Para além dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse móveis e

imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Cristiano Paulo

Faria Gomes e Júlio de Jesus Lage.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial,

excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade poderá deli-
berar que a quota não se transmita aos seus sucessores, sendo também
conferido a estes o direito de dela se afastarem, exigindo a amortiza-
ção da quota do falecido, observando-se sempre as disposições do
Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 12560952

J. RIBEIRO & S. RIBEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2813/001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505145367;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/001212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Ribeiro & S. Ribeiro � Trans-
portes, L.da, com sede na Rua de Nossa Senhora do Amparo, 207,
freguesia de Guilhabreu, concelho de Vila do Conde.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transporte rodoviário de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,80 euros, e está dividido em duas quotas, iguais, do valor
nominal de 24 939,90 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, sendo obrigatória a de um gerente com capacidade profis-
sional.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 11112107

RIBEIRO & SALGADO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2812/001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505173000;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/001212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ribeiro & Salgado � Trans-
portes, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Senhora do Amparo, 207, freguesia
de Guilhabreu, concelho de Vila do Conde.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
5 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente, com capacidade
profissional.

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.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 11112093

HUBEL SAFETY � COMÉRCIO DE CALÇADO
E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2810/001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505216833;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/001211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade é do tipo comercial por quotas e adopta a firma Hubel
Safety � Comércio de Calçado e Vestuário, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Avenida de Júlio Saúl Dias, 323, loja 17,
freguesia e concelho de Vila do Conde, podendo por decisão da ge-
rência, ser transferida para outro local, 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 3.º

O objecto da sociedade é o de produção e comercialização de cal-
çado de segurança, vestuário e equipamento de protecção individual.
Importação e exportação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado, e corresponde à soma de duas quotas: uma, com o valor
nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Bernd Friedrich Hubel,
e outra, com o valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio
João Manuel Couto Morais de Almeida.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � A celebração de contratos de suprimentos, depende de delibe-
ração dos sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre sócios, sendo nos demais
casos necessário o consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição, inabilitação ou morte do seu titular;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora de quota, casos em que a

amortização se fará pelo seu valor nominal.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Bernd Friedrich
Hubel, desde já designado gerente e vincula-se pela assinatura de um
gerente.

§ 1.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
tomar e dar de arrendamento, adquirir ou ceder por trespasse, quais-
quer locais ou estabelecimentos, bem como comprar, vender ou per-
mutar veículos automóveis de e para a sociedade.

§ 2.º Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente fianças, abona-
ções e letras de favor, respondendo pessoalmente pelos prejuízos causados à
sociedade.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retirada a percenta-
gem para o fundo de reserva legal, terão a aplicação que a assembleia
geral deliberar.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 11112182
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GLORIVILA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2807/001207; identificação de pessoa colectiva n.º 504812556;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/001207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Documento complementar, elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, destinado à escritura de constituição da
sociedade comercial anónima denominada GLORIVILA �
Imobiliária, S. A., contendo os estatutos da sociedade.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GLORIVILA � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Avenida dos Banhos, 137, 1.º, esquerdo,
freguesia de Vila Chã, concelho de Vila do Conde.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social,
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O objecto social consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim e promoção imobiliária.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente.

ARTIGO 4.º

Capital e acções

O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se realizado em
dinheiro, dividido em 50 000 acções, tendo cada acção o valor nomi-
nal de um euro.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital

1 � Com a observância das disposições legais aplicáveis, o capital
social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes até ao limite de
500 000 euros, por deliberação do conselho de administração.

2 � A autorização conferida no número anterior é válida, pelo
prazo de cinco anos e poderá ser renovada por uma ou mais vezes.

A sociedade poderá emitir acções preferenciais, sem votos ou re-
míveis.

ARTIGO 6.º

Representação do capital

1 � As acções serão nominativas ou ao portador reciprocamente
convertíveis.

2 � Serão emitidos títulos incorporando uma, 10, 50, 100 ou
500 acções.

ARTIGO 7.º

Limites a conversão de acções

1 � A transmissão de acções nominativas só poderá ser valida-
mente efectuada após o respectivo consentimento que deve ser pres-
tado pela administração da sociedade.

2 � O pedido de consentimento deve ser formulado pelo accionis-
ta interessado na transmissão ao conselho de administração, que terá
de se pronunciar no prazo máximo de 60 dias.

3 � Caso o conselho não se pronuncie no prazo referido no número
anterior, a transmissão em causa poderá ser livremente efectuada.

4 � Sendo recusado o consentimento, o conselho de administra-
ção terá de fazer e adquirir objecto do pedido por pessoa à sua esco-
lha, accionista ou não, nas condições de preço e pagamento de negócio
para que foi solicitado o consentimento.

5 � Demonstrando-se que no pedido de consentimento houve
simulação de preço, a respectiva aquisição far-se-á pelo valor real das
acções.

ARTIGO 8.º

Dos órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) A administração;
c) O fiscal único e respectivo suplente.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Exercício do direito de voto

1 � Tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos, 100 acções.
2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, por
um período de quatro anos.

ARTIGO 12.º

Convocação da assembleia

1 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente de mesa,
sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho de administração, pelo
fiscal único ou por accionistas que possuam, pelo menos, acções cor-
respondentes ao valor mínimo imposto por lei imperativa.

2 � Neste último caso, o requerimento deve ser efectuado por
escrito e dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, indican-
do com precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e justificando
a necessidade da reunião da assembleia.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento dos accionistas
não se realizará, em segunda convocatória, se não estiverem presen-
tes requerentes que sejam titulares de acções que totalizam, no
mínimo, o valor exigido para a convocação da assembleia.

ARTIGO 13.º

Quórum

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
tória se estiverem presentes ou representados accionistas cujas ac-
ções correspondam a mais de 50% do capital social.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia pode deliberar qual-
quer que seja o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por ela representado.

ARTIGO 14.º

Maioria

As deliberações são tomadas, salvo disposição da lei ou destes esta-
tutos, por maioria de votos expressos.

ARTIGO 15.º

Competência da assembleia geral

Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas vezes
fizer, compete convocar a assembleia geral anual, nos termos e pra-
zos fixados na lei, para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de exercício;
b) Deliberar sobre a proposta da aplicação dos estatutos;
c) Proceder a apreciação geral da administração da sociedade;
d) Eleger, quando for caso disso, os membros da assembleia ge-

ral, do conselho de administração e o fiscal único e respectivo
suplente;

e) Tratar de quaisquer assuntos de interesse para a sociedade, que
sejam expressamente indicados na convocatória.

ARTIGO 16.º

A administração

Composição

1 � A administração é composta por um administrador único,
podendo no entanto, ser nomeado um administrador suplente.

ARTIGO 17.º

Competência da administração

1 � Compete à administração:
a) Gerir as actividades da sociedade;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
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c) Pedido de convocação de assembleias gerais;
d) Representar a sociedade em juízo ou fora dele;
e) Apresentar os relatórios e contas dos balanços dos exercícios;
f) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
g) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou

imóveis, incluindo participações em outras sociedades e em agrupa-
mentos complementares de empresas;

h) Modificações importantes na organização da empresa;
i) Mudança da sede e aumentos de capital nos termos previstos no

contrato de sociedade;
j) Projectos de fusão, de cisão e de transformação de sociedades;
l) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,

definindo a extensão dos respectivos mandatos.
2 � Obriga-se com a assinatura do administrador único ou do

suplente.

ARTIGO 18.º

O fiscal único

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que deve
ser revisor oficial de contas ou Sociedade Revisora Oficial de Contas,
e terá sempre um suplente que será igualmente revisor oficial de contas
ou Sociedade Revisora Oficial de Contas.

ARTIGO 19.º

Remuneração

Os membros dos órgãos sociais eleitos terão as remunerações fixas
e as variáveis que forem fixadas pela assembleia geral que deliberará
por simples maioria.

ARTIGO 20.º

Mandatos dos órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais eleitos sê-lo-ão por quatro anos, sendo
sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades, salvo diferente
disposição legal.

ARTIGO 21.º

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral, por maioria representativa
de 75% do capital realizado.

ARTIGO 22.º

Liquidação

A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, será feita extrajudicialmente através de uma comissão li-
quidatária constituída por membros do conselho de administração em
exercício, e a assembleia geral não deliberar de outro modo.

ARTIGO 23.º

Foro competente

Para litígio entre accionistas, herdeiros ou representantes destes e
outros membros dos órgãos sociais e a sociedade é competente o foro
da sede social.

ARTIGO 24.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação em assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Identificação dos membros dos órgãos sociais

Conselho de administração: administrador: Glória Maria Cardoso dos
Santos; suplente: Paulo Fernando Pestana de Vasconcelos dos Santos
Silva.

Mesa da assembleia geral: presidente: Valentim Alves Ferreira dos
Santos; secretário: Vítor Manuel Cardoso dos Santos.

Fiscal único: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas � Ledo,
Morgado & Associados, pessoa colectiva n.º 502222344, inscrita na
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas com o n.º 63, registada na
CMVN com o n.º 1166, com sede na Praça do Bom Sucesso, 61, 13.º,
4150 Porto, representada pelo revisor oficial de contas efectivo Jorge
Manuel Felizes Morgado, casado, residente na Rua de Alfredo Keil,
273, 6.º, E, na cidade do Porto; suplente: Jorge Bento Martins Ledo,

casado, residente na Rua Fresca, 263, freguesia de Leça da Palmeira,
concelho de Matosinhos, revisor oficial de contas n.º 591.

Que os membros dos órgãos sociais, cuja identificação não se men-
cionou, são outorgantes nesta escritura, com os elementos de identi-
ficação mencionados para cada um deles.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 11112069

H. BARAHONA � ACABAMENTO
DE COMPONENTES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2786/001107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
001107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma H. Barahona � Acabamento de Compo-
nentes Industriais, L.da, com sede na Rua F, Zona Industrial da Árvore,
lote 11-A, freguesia da Árvore, concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social, em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em acabamento, controle e montagem de
componentes industriais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em cinco quotas: duas, iguais, do valor
nominal de 1750 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Heike
Adda Roswitha Barahona e Simón José Gabriel Naranjo Barahona, e
três, iguais, do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada
uma das sócias Nina Kathrin Eva Barahona, Annette Barahona Dietz
e Christina Anke Barahona Dietz.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Heike Adda
Roswitha Barahona e Simón José Gabriel Naranjo Barahona que, desde
já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou 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 qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no ba-
lanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, desti-
nadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

7 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 11112700

VILAGE � CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2782/001102; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/001102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VILAGE � Condomínios, L.da, com
sede no Largo de António Azevedo Silva, 80, freguesia de Mosteiró,
concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na administração e manutenção de condo-
mínios. Actividades de consultadoria para os negócios e a gestão.
Prestação de serviços a empresas na área de constituição e alteração
ao pacto social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e está dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes, bastando uma para actos de mero expediente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

4 � Compete à gerência:
a) Exercer em geral os poderes normais de administração, res-

ponsabilizando a sociedade em quaisquer documentos, actos, con-
tratos e recibos de quitação. Movimentação dos respectivos dinhei-
ros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e delibe-
rar em quaisquer assembleias de credores, comprometendo-se em ár-
bitros;

c) Adquirir, alienar, onerar, dar ou tomar de arrendamento ou tres-
passe e celebrar contratos de locação financeira em quaisquer condi-

ções e prazos, relativamente a móveis e imóveis de e para a socie-
dade; e

d) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, podendo os sócios
fazer-se representar nelas nos termos legais.

Está conforme.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11112670

JOCAMO � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2781/001031; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/001031.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOCAMO � Comércio de Têxteis, L.da,
com sede na Rua Nova da Gândara, sem número, freguesia de Modivas,
concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de produtos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas: uma, do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Jorge Carvalho Morais, e outra, do
valor nominal de 2000 euros, pertencentes à sócia Ana Berger Car-
valho Morais.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, quer o
objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11112611

SANTARÉM
ALCANENA

ALCURTE � CURTUMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula
n.º 895/001214; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/001214.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima, adopta
a firma de ALCURTE � Curtumes, S. A., rege-se pelo presente con-
trato de sociedade e pela legislação aplicável às sociedades anónimas
e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sacadura Cabral, 3,
freguesia e concelho de Alcanena.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social para
qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da sociedade,
em território nacional ou no estrangeiro, onde e quando entender
conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto o curtimento e acabamento de
peles sem pêlo, aluguer de instalações, máquinas e equipamentos;
prestar outros serviços às empresas.

2 � A sociedade pode ainda adquirir e alienar participações finan-
ceiras em quaisquer sociedades, a constituir ou já constituídas, ainda
que tenham um objecto diferente do da sociedade, assim como em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital da sociedade é de 100 000 000$, que se encontra
totalmente subscrito e realizado, representado por 100 000 acções com
o valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � As acções são ao portador e poderão ser representadas por
títulos de 100, 500, 1000 e 7000 acções.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, serão assinados por dois administradores ou por um adminis-
trador e um mandatário com poderes para o acto, podendo as
assinaturas dos administradores ser apostas por chancela, por eles
autorizada.

4 � As acções poderão revestir a forma meramente escritural.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias

Podem os accionistas fazer prestações acessórias à sociedade, nos
termos e condições que vierem a ser contratados com esta, a título
oneroso.

ARTIGO 6.º

Preferência na substituição

Nos aumentos de capital social da sociedade, realizadas por entra-
das em dinheiro, os accionistas terão direito de preferência, a exercer
proporcionalmente às acções detidas, na subscrição de novas acções,
relativamente a quem não for accionista, salvo diferente deliberação
da assembleia geral, nos termos do artigo 460.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 7.º

Acções preferenciais sem voto

1 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia geral
da sociedade pode, nos termos da legislação aplicável, autorizar a
sociedade a emitir acções preferenciais sem voto e bem assim, acções
remíveis, com ou sem voto, definindo a forma de determinação do
respectivo dividendo prioritário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas, pode-
rão por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferenciais

sem voto, proporcionalmente às acções desta categoria já existentes,
a distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, ficar
sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia geral.

4 � As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Acções próprias

A sociedade poder adquirir e deter acções próprias nos casos e
condições previstas na lei.

ARTIGO 9.º

Obrigações

1 � A sociedade só pode emitir obrigações convertíveis em ac-
ções e warrant, desde que autorizada por deliberação da assembleia
geral, sob proposta do conselho de administração.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
emitir obrigações não convertíveis em acções.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
modalidade de juro ou reembolso permitida por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Composição

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral, constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com a antecedência mínima de 10 dias sobre a
data da respectiva reunião, possuam 500 ou mais acções registadas ou
depositadas em seu nome.

2 � A cada grupo de 500 acções corresponde um voto; os accio-
nistas possuidores de um número de acções inferior a 500 poderão
agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então re-
presentar por qualquer um dos agrupados.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral, constituída por um presidente e
um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou
não, por um período de quatro anos e que poderão ser sempre reelei-
tos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e dirigir
as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros do conselho
de administração e fiscal único ou conselho fiscal, bem como exercer
as demais funções que lhe são conferidas por lei e pelo presente con-
trato.

ARTIGO 13.º

Convocação da assembleia geral

As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser feitas
com a antecedência mínima de 30 dias, mediante publicação de anún-
cios nos termos da lei. Na primeira convocatória pode, desde logo,
ser marcada uma segunda data para reunir no caso de a assembleia
não poder funcionar na primeira data marcada.

ARTIGO 14.º

Deliberações na assembleia geral

1 � A assembleia geral só pode funcionar em primeira convoca-
ção desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a mais de metade do capital social.

Em segunda convocação a assembleia pode funcionar e validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou represen-
tados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções corres-
pondam.
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2 � Sem prejuízo do disposto 110 artigo 386.º, n.º 2, do Código
das Sociedades Comerciais, as deliberações da assembleia geral serão
tomadas por maioria dos votos emitidos em cada reunião, não se
contando as abstenções, salvo quando a lei exigir maioria qualificada.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três membros, que podem ou não ser
accionistas, eleitos pela assembleia geral por um período de quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem
qualquer limitação.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará de entre os seus membros, o respectivo presidente.

3 � Na falta ou impedimento definitivos de qualquer administra-
dor os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato
do novo administrador termina no fim do período para o qual o
administrador substituto tenha sido eleito.

4 � O conselho de administração pode designar de entre os seus
membros um que exerça as funções de administrador-delegado.

5 � O administrador-delegado exercerá por si, todas ou algumas
das funções de gestão corrente da sociedade, que o conselho de
administração lhe atribua em acta.

ARTIGO 16.º

Competência

Cabem ao conselho de administração os mais amplos poderes de
administração da sociedade, designadamente poderes para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Tomar a iniciativa de eventuais alterações de estatutos e au-

mentos de capital, apresentando à assembleia geral as correspondentes
propostas;

e) Comprar, onerar e vender quaisquer bens móveis e imóveis;
f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar

outras operações de crédito, nos termos que forem legalmente auto-
rizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar ou
receber as cauções ou garantias consideradas necessárias;

g) Elaborar as contas anuais e propor a afectação dos resultados;
h) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste con-

trato de sociedade;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade, fixando com

toda a precisão os actos ou categorias de actos que estes podem praticar
e a duração do mandato.

ARTIGO 17.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � Compete ao conselho de administração representar plenamen-
te a sociedade em juízo e fora dele.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Por duas assinaturas, sendo obrigatória a do presidente do con-

selho de administração e o primeiro vogal ou de um deles e de um
mandatário dentro dos poderes a estes atribuídos por procuração;

c) Pela assinatura do administrador-delegado, quando para um fim
específico tal poder lhe tenha sido conferido em acta do conselho de
administração;

d) Pela assinatura de um mandatário, dentro dos limites do res-
pectivo mandato, de acordo com o que constar da respectiva pro-
curação.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais
de contas, eleito pela assembleia geral por quatro anos e reelegível
por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

SECÇÃO IV

ARTIGO 19.º

Remunerações dos órgãos sociais

1 � As remunerações dos órgãos sociais são fixados por uma co-
missão de vencimentos, constituída por três accionistas, eleitos pela
assembleia geral, por períodos de quatro anos, sendo permitida a sua
reeleição.

ARTIGO 20.º

Secretário da sociedade

1 � O secretário da sociedade exercerá as funções e terá as com-
petências fixadas na lei.

2 � As funções de secretário são exercidas por pessoa com curso
superior adequado ao desempenho das funções.

3 � O secretário da sociedade, bem como o secretário suplente,
serão eleitos em assembleia geral por períodos idênticos à duração
dos mandatos dos restantes órgãos sociais.

CAPÍTULO IV
Aplicação de resultados

ARTIGO 21.º

Atribuição de lucros

Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício, depois
de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas, impostas por lei,
terão a aplicação, para reservas e dividendos, que a assembleia geral
deliberar.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.

CAPÍTULO VI

Disposição final

ARTIGO 24.º

Para dirimir toda e qualquer questão emergente deste contrato,
designadamente as relativas à validade das respectivas cláusulas e ao
exercício dos direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade ou
entre esta e os membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusiva-
mente competente o foro da comarca da sociedade.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 25.º

A presente sociedade anónima produzirá efeitos a data da sua cons-
tituição, podendo realizar qualquer negócio jurídico antes do respec-
tivo registo, podendo a administração movimentar o capital social,
para fazer face às despesas da sua constituição.

ARTIGO 26.º

Ficam, desde já, nomeados neste acto os seguintes órgãos sociais.
Mesa da assembleia geral: presidente � Jerónimo Manuel Lopes da

Silva; secretário: Cristina Maria da Conceição Martinho Melo.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 18 � 22 de Janeiro de 2001 1503

Conselho de administração: presidente � Fernando Jorge Amado
Monteiro, casado, mas separado judicialmente de pessoas e bens, resi-
dente na Rua do Comandante Mário Branco Madeira, 26, 2.º, Alca-
nena; 1.º vogal: António Manuel Duarte Castro Alexandre, casado,
residente na Praça do Marechal Carmona, 11, Alcanena; 2.º
vogal: João Paulo Duarte de Castro Alexandre, solteiro, maior, resi-
dente na Rua de Sacadura Cabral, 5, Alcanena.

Fiscal único � Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas n.º 62, com sede na Rua de Alexandre Hercula-
no, 51, 4.º, D, em Lisboa, representada por Armindo Santos Pinho,
revisor oficial de contas n.º 90, casado, residente na Rua de Alexandre
Herculano, 51, 4.º, D, Lisboa; suplente � António Magalhães e Carlos
Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 53, com sede na
Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, sala 201, no Porto, representada por
António Monteiro Magalhães, revisor oficial de contas n.º 179, ca-
sado, residente em Campo Alegre, 606, 2.ª, sala 201, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14117690

PEDRALANCIL � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 893/
001214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001214.

Certifico que entre Paulo Jorge Neto, casado com Olímpia Silva
Castanheira, na comunhão geral, residente em Covão do Coelho,
Minde, Alcanena, e João Carlos Jorge Neto, divorciado, residente em
Covão do Coelho, Minde, Alcanena, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PEDRALANCIL � Construção Civil
e Obras Públicas, L.da, e tem sede no lugar do Covão do Coelho, fre-
guesia de Minde, concelho de Alcanena, distrito de Santarém.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode esta-
belecer filiais, agências ou outras formas de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro, bem como transferir a sua sede nos
termos da lei.

2.º

O objecto social é indústria de construção civil e obras públicas,
desaterros, aterros, escavações, nivelamento de terrenos, limpeza dos
locais de construção. Comércio de materiais de construção.

3.º

O capital social, em dinheiro, é de 12 500 euros, dividido em duas
quotas, iguais, no valor nominal de 6250 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Paulo Jorge Neto e João Carlos Jorge Neto. Tendo
cada sócio realizado metade da sua quota, sendo a parte restante rea-
lizada no prazo de um ano.

4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos é condicionada a opção da
sociedade em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes em segundo
lugar.

5.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios, nas
seguintes condições:

a) Por acordo com o sócio;
b) Quando a quota seja cedida, adjudicada ou constituída em caução

com violação do disposto neste pacto social;
c) Por falência, insolvência ou interdição do sócio;
d) Quando a quota tenha sido arrolada, penhorada, arrestada ou

sujeita a providência judicial ou legal de qualquer espécie e não seja
liberta pelo sócio no prazo de dois meses a contar dessa oneração.

2 � O valor da amortização será o que resultar do último balanço
aprovado.

6.º

1 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Paulo Jorge Neto.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício dos seus
cargos, conforme deliberado em assembleia geral.

4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fiança e outras responsabilidades semelhantes.

5 � Da gerência poderão fazer parte pessoas estranhas à sociedade.

7.º

Transitório

A sociedade assume desde já, a responsabilidade pelos encargos com
a sua instalação, aquisição de bens e mercadorias, e outras despesas
necessárias à sua constituição, registo e entrada em funcionamento,
ficando desde já a gerência, antes de efectuar os registos, com a pos-
sibilidade de efectuar os levantamentos necessários, nos temos do
Código das Sociedades Comerciais.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14117720

TRANSBASE � TRANSPORTE E LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 610/
940701; identificação de pessoa colectiva n.º 503240354; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 9; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10,
e inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 2/4/001205.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Cessaram funções o presidente do conselho de administração, Yves
Jean-Marie Claire Audo, casado, Rossio de Almadena, lote 30, Casa
Sandra, Luz, Lagos, por renúncia, em 31 de Outubro de 2000, e o ad-
ministrador João Manuel Barata Proença, por renúncia, em 31 de
Outubro de 2000, e que foram nomeados os seguintes administradores
para o quadriénio de 1997/2000: presidente do conselho de
administração: Serge Jean André Daniel Rossignol, casado, Avenida de
Gago Coutinho, Chamusca; administradores: Yves Jean-Marie Claire
Audo, Christophe Ballouard, casado, Rua da Primavera, 13, Picassinos,
Marinha Grande, e Delfim Faria da Silva, divorciado, Borralha, Brejo,
Águeda. Data de liberação: 31 de Outubro de 2000.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14117681

EXPANSOL � SOCIEDADE LUSITANENSE
DE EXPANSÃO � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 892/
001205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/001205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a forma de sociedade anónima, adopta a
denominação de EXPANSOL � Sociedade Lusitanense de Expan-
são � Investimento Imobiliário, S. A., e rege-se pelo presente con-
trato e pela legislação aplicável.

2 � O seu início conta-se a partir de hoje e durará por tempo
indeterminado.

3 � A sociedade vai ter a sua sede no lugar do Marrujo, Bugalhos,
em Alcanena, freguesia de Bugalhos, concelho de Alcanena; mas, por
simples deliberação da administração, a mesma poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, construção e admi-
nistração de imóveis, aplicação de capitais em imóveis, elaboração
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de estudos e projectos necessários à obtenção de licenças de constru-
ção, operações de urbanização e construção civil, fiscalização de obras,
compra e venda de equipamentos diversos, bem como a participação
no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto social
diferente.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 50 000 acções, com o
valor nominal de um euro cada uma.

2 � Todas as acções serão nominativas e poderão ser representa-
das por títulos de uma, 10, 50, 100, 1000 ou 5000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinados por um
administrador com poderes para o acto.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar nos termos da lei, no capital de
qualquer outra sociedade, com objecto social igual ou diferente, quer
no acto de constituição, quer por transmissão de quotas ou acções.

ARTIGO 5.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente do
conselho de administração, por meio de carta registada a enviar aos
accionistas cm a antecedência mínima de 30 dias sobre a data da
respectiva reunião.

ARTIGO 6.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral deve reunir ordinariamente, até ao termo do
primeiro trimestre de cada ano civil, para deliberar sobre as matérias
compreendidas no n.º 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais e, extraordinariamente, sempre que a administração o
requeira, ou ainda a requerimento de accionistas que representem, pelo
menos, 5% do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e a discutir
e votar todos os accionistas registados nos termos previstos no ar-
tigo 9.º dos estatutos.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 9.º

Para efeitos de participação em assembleias gerais a qualidade de
accionista prova-se pelo registo no competente livro, devendo o re-
gisto mostrar-se efectuado até 15 dias antes da data designada para
reunião em primeira convocação da respectiva assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Todos os accionistas podem fazer-se representar na assem-
bleia geral nos termos legais.

2 � Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
devidamente assinada, dirigida ao presidente da mesa.

3 � No caso de se encontrarem presentes ou devidamente represen-
tados todos os accionistas, a assembleia geral poderá, nos termos permi-
tidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa de for-
malidades prévias.

ARTIGO 11.º

1 � Compete exclusivamente à assembleia geral deliberar sobre a
alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação, dis-
solução e aumento de capital da sociedade, devendo estar presentes
ou representados accionistas que detenham, pelo menos, acções cor-
respondentes a dois terços do capital social e desde que a deliberação
seja aprovada por dois terços dos votos emitidos.

2 � Compete ainda exclusivamente à assembleia geral deliberar
sobre as matérias constantes das alíneas abaixo designadas, devendo,
para o efeito, estar presentes ou representados accionistas detentores
de, pelo menos 75% do capital social e desde que a deliberação seja
aprovada por maioria simples dos votos emitidos:

a) Contrair empréstimos junto de entidades bancárias ou quaisquer
outras instituições de crédito, bem como sociedades financeiras ou
outras, à excepção das sociedades accionistas que subscrevam o
presente estatuto;

b) Venda de bens imóveis;
c) Nomeação de membros da administração;
d) Prestação de caução pelos administradores, bem como a sua

remuneração;
e) Conceder empréstimos;
f) Constituir penhores e/ou hipotecas sobre quaisquer bens da

sociedade, bem como prestar garantias ou contrair quaisquer ónus ou
encargos.

ARTIGO 12º

1 � A administração e a fiscalização da sociedade competem ao
conselho de administração e ao fiscal único.

2 � São poderes da administração todos aqueles que estejam
conexos com o objecto social e que não estejam expressamente limi-
tados pelo disposto no artigo 11.º deste contrato social.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração é constituído por três membros,
nomeados por períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos pelo
mesmo período.

2 � Os administradores não terão direito a qualquer retribuição.
3 � O presidente do conselho de administração goza de voto de

qualidade.
4 � Os membros do conselho de administração poderão ser estra-

nhos à sociedade.
5 � Fica, desde já, nomeado o conselho de administração para o

quadriénio de 2000/2003:
Fausto Antunes Fernandes: presidente, casado, Estrada da Rocha

Nova, 20, Lordemão, Coimbra; Rogério Monteiro Mendes Gomes,
administrador, casado, Varziela, Felgueiras; Francisco João Almas
Carapinha, administrador, casado, Rua Castelo Melhor, lote 4, 2.º,
esquerdo, Carregado, Alenquer.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura isolada do presi-
dente do conselho de administração, pela assinatura conjunta de dois
administradores ou pela assinatura isolada de um adminis-
trador-delegado, no âmbito da sua delegação de poderes, a deliberar
em reunião do conselho de administração.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura isolada de qualquer dos
administradores para movimentar quaisquer contas bancárias abertas
em nome da sociedade, quer a débito, quer a crédito, assim como nos
actos de mero expediente.

3 � A sociedade pode constituir mandatários nos termos da lei,
cujos poderes poderão ser idênticos aos do conselho de administra-
ção, com estrita observância do disposto na cláusula 11.ª

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único, devendo
ser nomeado em assembleia geral pelo período de quatro anos e po-
dendo ser reconduzido no cargo.

2 � Fica, desde já, nomeado o fiscal único para o quadriénio de
2000/2003:

Membro efectivo � Patrício, Mimiso & Mendes Jorge � Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Joaquim Pa-
trício da Silva, revisor oficial de contas, casado, Rua de Nogueira e
Sousa, 8, 1.º, Lisboa; membro suplente � João Fernandes Mendes
Jorge, revisor oficial de contas, casado, Avenida de 25 de Abril, 39,
13.º, esquerdo, Almada.

ARTIGO 16.º

1 � A transmissão de acções fica subordinada ao consentimento
da sociedade, conforme determina o artigo 328.º do Código das So-
ciedades Comerciais, gozando os outros accionistas do direito de pre-
ferência no caso de alienação das mesmas e sempre subordinada ao
voto favorável da accionista ITMI Norte-Sul Portugal � Sociedade
de Desenvolvimento e Investimento, S. A.

2 � Em caso de consentimento licitamente recusado, a sociedade
fará adquirir essas acções por outra pessoa, nas condições de preço e
pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.
Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a socie-
dade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á
pelo valor real, determinado nos termos previstos no n.º 2 do ar-
tigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral anual deve, entre outras competências,
deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício e a pro-
posta de aplicação de resultados.
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2 � No caso de recusa de aprovação das contas, observar-se-á o
disposto no artigo 68.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 18.º

Aprovadas as contas, os lucros líquidos do respectivo exercício terão
a seguinte aplicação:

a) 5% para a reserva legal até esta atingir um quinto do capital so-
cial e, depois de atingido, sempre que haja lugar à sua reintegração;

b) O remanescente será aplicado conforme deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 19.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos na lei.

ARTIGO 20.º

1 � No caso de dissolução antecipada, a assembleia geral regula-
menta o modo de liquidação, de acordo poderes por ela determina-
dos.

2 � Dissolvida a sociedade, esta entra imediatamente em liquidação.
3 � A sociedade considera-se extinta sem prejuízo do disposto nos

artigos 168.º a 174.º do Código das Sociedades Comerciais com o
registo do encerramento da liquidação.

ARTIGO 21.º

A liquidação efectuar-se-á extrajudicialmente e, salvo deliberação
em contrário, será liquidatário o presidente do conselho de adminis-
tração que se encontre em funções quando a dissolução se operar.

ARTIGO 22.º

Para dirimir qualquer questão conflituosa que possa surgir entre
accionistas e a sociedade é competente o foro da Comarca de Lisboa,
com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 23.º

1 � Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, o presidente do conselho de
administração ora nomeado, fica, desde já, autorizado a proceder ao
levantamento total da importância depositada na conta aberta em
nome da sociedade no Crédit Lyonnais Portugal, correspondente à
totalidade do respectivo capital social.

2 � A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome pela administração, bem
como a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do
registo definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no
artigo 5.º do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o
artigo 19.º e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

3 � A administração, ora nomeada, fica ainda expressamente
autorizada a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e condições que
julgue convenientes e com quem entender, celebrar e assinar, em nome
e em representação da sociedade ora constituída, quaisquer contratos
e/ou escrituras públicas, assim como praticar os demais actos
necessários, no âmbito do seu objecto social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14117738

ITALPELE � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 358/
900206; identificação de pessoa colectiva n.º 502284773; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 3 e 4/20001220.

Certifico que cessou funções de gerente da sociedade em epígrafe,
António João Ferreira Bernardo, por renúncia em 27 de Setembro de
2000, e que foi alterado parcialmente o pacto quanto ao seu artigo 3.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas do valor

nominal de 125 000$ cada uma e duas do valor nominal de 375 000$
cada uma, pertencendo uma de 125 000$ e uma de 375 000$ ao sócio
Jorge Manuel Caetano Cadete e as restantes duas, sendo uma de 125 000$
e uma de 375 000$ à sócia Maria Emília Caetano Cadete Correia de Matos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14117711

IMPORTE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 561/
920902; identificação de pessoa colectiva n.º 502829524; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 17; números e data das
apresentações: 5 e 6/20001212.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram registados os seguin-
tes actos de registo:

Cessação de funções do gerente, João Manuel do Nascimento Azóia,
por renúncia em 1 de Outubro de 1999, e que foi alterado parcial-
mente o pacto quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escrita, é de 50 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 45 000 000$$ do sócio Luís José Mendes Mota da
Silva e uma de 5 000 000$ da sócia Isabel de Jesus dos Santos Ribeiro
Silva.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente pertence a sócios e a não sócios a nomear em
assembleia geral, mantendo-se gerente o sócio Luís José Mendes Mota
da Silva, bastando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14117703

RISA � INFORMÁTICA, L.DA

(anteriormente P. I. � PRODUTOS INFORMÁTICOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 252/
871216; identificação de pessoa colectiva n.º 501908366; inscri-
ção n.º 6 e inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 10 e
15/20001204.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foi registado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial de pacto quanto aos artigos 1.º e 2., que passam
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma RISA � Informática, L.da, e tem a sua
sede no lugar e freguesia de Vila Moreira, Apartado 63, concelho de
Alcanena.

2.º

O objecto da sociedade é o comércio de equipamento e produtos
informáticos, consultoria e assistência, técnica informática.

Mais certifico que foi novamente alterado o pacto da sociedade
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens constantes da escrita, é de 5 000 000$, e corresponde à soma de
três quotas:

Uma de 3 500 000$, do sócio João Artur Ferreira da Costa Rosa;
uma de 750 000$, do sócio Ricardo Manuel Ribeiro da Costa Rosa; e
uma de 750 000$, da sócia Sara Margarida Ribeiro da Costa Rosa.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14117673

FERREIRA DO ZÊZERE

CRUZ, JÚLIO & FILHOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20001213.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cruz Júlio & Filhos � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Praça Dias Ferreira, 1, 1.º, na
vila e, concelho de Ferreira do Zêzere.

§ único. A sociedade pode estabelecer filiais, agências ou outras
formas de representação, no território nacional e estrangeiro, bem
como, transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil, obras públicas,
empreitadas, contratação e cedência de pessoal, compra e venda,
importação e exportação de materiais de construção, madeiras e seus
derivados, construção e comercialização de pré-fabricados, compra e
venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma de 5 quotas; três com o valor
nominal de 32 000 euros cada, pertencentes aos sócios João Gabriel
Júlio da Cruz, Liliana Filipa Júlio da Cruz e Adriana Patrícia Júlio da
Cruz e duas com o valor de 2000 euros cada, pertencentes aos sócios
Gabriel Pêgas Cruz Júlio e à sócia Maria Antónia da Conceição Júlio
da Cruz.

§ 1.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução ou não e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
a pertencer aos sócios Gabriel Pêgas Cruz Júlio e Maria Antónia da
Conceição Júlio Cruz, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos bastará a assinatura única de qualquer um
dos sócios gerentes, podendo a sociedade constituir procuradores ou
mandatários nos termos legais.

ARTIGO 6.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais digam directamente respeito, designadamente
letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades simila-
res.

ARTIGO 7.º

A cessão, total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, ficando
desde já permitida a divisão, no caso de cessão parcial.

§ único. A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, serão convocadas por envio de cartas re-
gistadas dirigidas a todos os sócios com a antecedência mínima de
15 dias, sempre que a lei não exija outras formalidades.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo do respectivo titular;
b) Sempre que a quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou in-

cluída em massa falida ou insolvente;
c) Em caso de cessão gratuita não autorizada;
d) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exclusão ou exoneração de qualquer um dos sócios;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiro sem o prévio consen-

timento da sociedade, tomado por maioria simples, 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 alguns sócios ou a terceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa o
valor da amortização é calculado através do último balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes nomear de
entre si um que a todos represente na sociedade, enquanto se mantiver
indivisa a quota.

ARTIGO 11.º

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07841418

SALVATERRA DE MAGOS

SOULITE � COMÉRCIO DE LOUÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 68/901005; identificação de pessoa colectiva
n.º 501830928.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176385

MONTESALVA � CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 524/980528; identificação de pessoa colectiva n.º 500667446;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/980708.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Dissolução da sociedade sendo a data da aprovação de contas
6 de Julho de 1998.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176296

AGRIMAGOS � MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E
INDUSTRIAL DE SALVATERRA DE MAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 28/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501721223; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 3/
990914.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Aumento de capital de 15 000 000$ para 20 000 000$, por ter
sido reforçado com a quantia de 5 000 000$, em dinheiro, corres-
pondente à soma de duas quotas iguais de 10 000 000$ cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios;

b) Aumento de capital e alteração parcial do contrato, consistente
na nova redacção do artigo 4.º, que passa a ser do seguinte teor.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
10 000 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios, António José
Pereira Batista e Paulo Alexandre da Silva Moreira.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto social.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176300

SANTARÉM

LIVROCULTURA, LIVROS E TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2582/
920915; identificação de pessoa colectiva n.º 502836946.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 1998.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07137133

JOÃO AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1548/
20001006; identificação de pessoa colectiva n.º 501362037.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07137141

SARDOAL

SOCIEDADE AGRO�PECUÁRIA � O CASTIÇO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 84/950329;
identificação de pessoa colectiva n.º 503380814; averbamento n.º 1 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8, inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14;
números e data das apresentações: 3, 5 7 e 8/20001206.

Em relação à sociedade em epígrafe, certifico que foi aumentado o
capital social da mesma para 55 000 euros (11 026 510$), sendo o
valor do aumento de 1 026 510$, integralmente realizado em dinhei-
ro, subscrito por ambos os sócios, em partes iguais e em reforço das
suas quotas.

Que os sócios, Ramiro Martins Lourenço e Lucinda Lopes Fernan-
des Lourenço, cessaram as funções de gerente, por renúncia em 7 de
Setembro de 2000.

Que foi transformada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo
contrato seguinte:

CAPÍTULO I
Da denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta a firma Sociedade Agro�Pecuária � O Cas-
tiço, S. A. e é constituída sob a forma de sociedade anónima,
regendo-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional, n.º 358, da
vila, freguesia e concelho de Sardoal.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a so-
ciedade poderá deslocar a sua sede para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar no
território nacional ou no estrangeiro sucursais, filiais, agências, ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto exploração agro-pecuária.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
55 000 euros, representado por 11 000 acções, com o valor nominal
de 5 euros.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � Todas as acções iniciais são nominativas e serão representa-
das por títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000 e 5000 acções.

2 � Nos termos referidos no n.º 1 do artigo seguinte, a sociedade
pode emitir acções de diferentes categorias, designadamente acções
preferenciais sem voto e acções preferenciais sujeitas a remissão, com
ou sem prémio, aplicando-se quanto a estas últimas, em caso de
incumprimento da obrigação de remir, a obrigação de pagamento de
juros moratórios à taxa legal, se outra sanção não for estabelecida na
deliberação de emissão.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, ainda que por chancela.

ARTIGO 7.º

Conversões

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, representativa de
75% do capital social, as acções nominativas podem ser convertidas
em acções ao portador.

2 � A conversão, concentração ou substituição de acções é efectuada
pela sociedade, a requerimento e à custa dos accionistas requerentes.

3 � A sociedade pode fazer a conversão mediante substituição dos
títulos existentes ou modificação do respectivo texto.

ARTIGO 8.º

Acções próprias

1 � A sociedade pode adquirir acções próprias, bem como realizar
sobre elas operações que se mostrem convenientes aos interesses
sociais.

2 � A aquisição de acções próprias representativas de mais de 10%
do capital social só pode ser feita nos termos previstos no n.º 3 do
artigo 317.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Obrigações

Decorridos dois anos sobre o registo definitivo da sociedade e me-
diante deliberação da assembleia geral e o parecer favorável do fiscal
único, a administração pode emitir obrigações ou valores representati-
vos de dívida, sob qualquer das modalidades permitidas por lei.

ARTIGO 10.º

Transmissão de acções

1 � As acções nominativas transmitem-se entre vivos por decla-
ração do transmitente escrita no título e pelo pertence lavrado no
mesmo e averbamento no livro de acções da sociedade.
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2 � A assinatura do transmitente deve estar reconhecida por no-
tário e pode ser efectuada em declaração de modelo oficialmente
aprovado, donde conste a identificação precisa das acções transmiti-
das, devendo o original da declaração ficar arquivado na sociedade.

ARTIGO 11.º

Limitações à transmissão

1 � A transmissão das acções nominativas depende do consenti-
mento da sociedade, aplicando-se ao mesmo as maiorias exigidas nos
artigos 22.º e 23.º destes estatutos.

2 � Não há lugar ao consentimento referido no número anterior
se pelo menos metade das acções em causa for transmitida a favor de
qualquer dos accionistas.

3 � O disposto nos número anteriores aplica-se à constituição de
penhor ou usufruto sobre quaisquer acções.

4 � As cláusulas previstas neste artigo devem ser transcritas nos
títulos das acções, sob pena de serem inoponíveis a adquirentes de
boa fé.

CAPÍTULO III

Da estrutura da sociedade e assembleia geral

ARTIGO 12.º

Órgãos sociais

A sociedade tem por órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

ARTIGO 13.º

Remunerações e regime de previdência

1 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais e, bem assim,
os esquemas de segurança social e de outras prestações suplementares
serão fixados por deliberação da assembleia geral ou de comissão por
esta designada, tendo em conta as funções desempenhadas e a situação
económica da sociedade.

2 � As remunerações dos membros do conselho de administração
podem ser constituídas por uma parte fixa e por uma parte variável,
traduzida esta numa participação que não exceda os 5% dos lucros do
exercício.

ARTIGO 14.º

Actas das reuniões

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 devem ser redigidas e assinadas
pelo presidente e secretário da mesa, mas a assembleia pode deliberar
que a acta seja submetida à sua aprovação em minuta.

3 � O presidente da mesa da assembleia geral deve organizar uma
lista dos accionistas presentes e representados, que será rubricada por
todos e com a indicação:

a) do nome e domicílio de cada um dos accionistas presentes e
representados e dos representantes destes;

b) do número, categoria e valor nominal das acções pertencentes
a cada accionista.

4 � A lista referida no número anterior deve ficar arquivada na
sociedade, em anexo ao respectivo livro de actas.

ARTIGO 15.º

Natureza da assembleia geral

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 destes estatutos.

ARTIGO 16.º

Constituição da assembleia geral

1 � Só podem estar presentes e participar na assembleia geral os
accionistas que tiverem averbadas em seu nome no livro de registo da
sociedade, ou comprovem ter depositadas em instituições de crédito,
até 15 dias antes da data marcada para a reunião, o número mínimo
de acções necessário para conferir o voto.

2 � Para efeitos do número anterior, as acções deverão permane-
cer registadas em nome do accionistas ou depositadas, pelo menos
até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 50 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas titulares de acções em número inferior ao exi-

gido para conferir direito a voto não poderão assistir ou participar
na assembleia geral, podendo no entanto agrupar-se de forma a com-
pletar o mínimo exigido, circunstância em que se farão representar
por qualquer dos agrupados.

5 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar por outros accionistas ou pelas pessoas a quem a lei atri-
buir esse direito. Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão
representados por pessoa designada para o efeito.

6 � No caso de contitularidade de acções, só o representante
comum poderá participar nas reuniões da assembleia geral, nos ter-
mos da lei e destes estatutos.

7 � Ao usufrutuário e credor pignoratício, só pertence o direito
de participar nas assembleias gerais nas condições previstas nestes
estatutos e na lei.

8 � Os accionistas deverão comunicar ao presidente da mesa, por
carta recebida até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior ao fi-
xado para a reunião da assembleia geral, o nome de quem os repre-
senta.

9 � Aos obrigacionistas é vedado participar, por si ou por inter-
posta pessoa, nas reuniões da assembleia geral.

10 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, ao represen-
tante ou representantes comuns dos obrigacionistas é, porém, permi-
tido assistir às reuniões da assembleia geral.

11 � Poderão ainda assistir ou participar nas reuniões da assem-
bleia geral outras pessoas cuja presença seja autorizada pelo presi-
dente da mesa, podendo, designadamente e sob proposta do conselho
de administração, nelas participar técnicos da sociedade ou de
sociedades participadas, sem direito a voto, para esclarecimento de
questões específicas que estejam em apreciação.

ARTIGO 17.º

Forma e âmbito das deliberações

1 � Os accionistas podem reunir-se e deliberar em assembleia ge-
ral, sem a observância de quaisquer formalidades prévias, desde que
todos estejam presentes e todos manifestem a vontade de que a as-
sembleia se constitua e deliberar sobre determinados assuntos, por
todos consentidos.

2 � Sobre matérias da gestão da sociedade, os accionistas só podem
deliberar a pedido do conselho de administração.

ARTIGO 18.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia por período não superior a quatro
anos e poderá ser integrada por não accionistas, nomeadamente, pelo
fiscal único.

ARTIGO 19.º

Competência da assembleia geral

1 � Sem prejuízo de outras competências atribuídas por lei, com-
pete à assembleia geral:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade.
2 � Compete ainda à assembleia geral:
a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger e destituir o presidente e demais membros do conselho

de administração;
c) Eleger e destituir o fiscal único bem como o respectivo suplente

e deliberar quanto à conveniência da actividade daquele ser comple-
mentada pelos serviços de uma sociedade auditora de contas;

d) Eleger os membros da comissão prevista no n.º 1 do artigo 13.º.

ARTIGO 20.º

Convocação das reuniões

1 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da mesa ou seu substituto, ou, nos casos especialmente previstos na
lei, pelo conselho de administração, pelo fiscal único ou pelo tribu-
nal.

2 � Ressalvadas as situações referidas no n.º 1 do artigo 17.º, a
convocatória deve ser afixada na sede da sociedade, devendo ainda
ser remetida a cada um dos accionistas por carta registada, ou por
estes pessoal e inequivocamente recebida, sempre com a antecedên-
cia mínima de 21 dias em relação à data da respectiva reunião.
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3 � Na convocatória referida no número anterior pode, desde logo,
ser marcada uma segunda data, com intervalo superior a 15 dias, no caso
de a assembleia não poder funcionar na primeira data marcada,
aplicando-se-lhe as regras relativas à assembleia da segunda convocação.

ARTIGO 21.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral anual reúne até 31 de Março de cada ano.
2 � A assembleia geral reunirá ainda sempre que o requeiram

qualquer outro órgão social ou um ou mais accionistas que possuam
acções correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 22.º

Quorum constitutivo

1 � A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira
convocação, quando estiverem presentes ou representados accionis-
tas titulares de, pelo menos, 75% das acções representativas do capi-
tal social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar se
estiverem presentes accionistas titulares de, pelo menos, 40% do
capital social.

ARTIGO 23.º

Deliberações

1 � Enquanto todas as acções forem nominativas, as deliberações
da assembleia geral serão aprovadas por maioria de dois terços dos
votos emitidos, quer aquela reuna em primeira, quer em segunda
convocação.

2 � As abstenções não são contadas nem serão tidos em conta
para o cálculo da maioria imposta no número anterior os votos dos
accionistas legalmente impedidos de votar.

ARTIGO 24.º

Local das reuniões

As assembleias gerais reunir-se-ão na sede social ou no local indi-
cado nas convocatórias, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 377.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Capítulo da Administração

ARTIGO 25.º

Natureza e composição da administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três membros, eleitos pela assem-
bleia geral de entre os accionistas ou não accionistas, por um período
de 2 anos e reelegível uma ou mais vezes.

2 � Nos primeiros 2 anos, contados a partir de hoje, o conselho
de administração será composto pelos 3 primeiros subscritores do
contrato social, cabendo-lhes escolher entre si o respectivo presi-
dente.

3 � A assembleia geral poderá eleger um administrador suplente,
que substituirá o definitivamente faltoso, nos termos estabelecidos no
artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 26.º

Atribuições da administração

1 � Ao conselho de administração, compete, sem prejuízo das
atribuições que lhe são genericamente conferidas por lei:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções inseríveis no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer participações no capital de
outras sociedades e quaisquer bens e direitos, móveis ou imóveis, sem-
pre que o entenda conveniente para a sociedade, com as restrições
constantes da lei e dos presentes estatutos;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar operações de crédito;

d) Contratar os empregados da sociedade, afixar os seus vencimen-
tos, regalias sociais e outras prestações pecuniárias e exercer o cor-
respondente poder directivo e disciplinar;

e) Constituir mandatários ou procuradores para o exercício de ac-
tos determinados;

f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

g) Delegar poderes nos seus membros, nos termos previstos no
artigo seguinte;

h) Representar a sociedade em juízo e fora dela, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, desistir
ou transigir, comprometer-se em arbitragens, assinar termos de res-
ponsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos os assuntos que
não caibam na competência de outros órgãos.

2 � Em especial, compete ao conselho de administração:
a) Elaborar os documentos previsionais da actividade da sociedade

e os correspondentes relatórios da execução;
b) Deliberar, durante os 5 anos seguintes à data de outorga da

escritura de transformação e até ao montante de 500 000 euros, so-
bre os aumentos de capital necessários.

3. � O conselho pode encarregar quaisquer dos seus membros da
condução de determinadas actividades da sociedade.

4 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento,
incluindo a foram de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 27.º

Delegação de poderes e mandatários

O conselho de administração poderá:
a) Delegar em quaisquer dos seus membros poderes e competências

de gestão e de representação social;
b) Conferir mandatos, com ou sem faculdade de substabelecimento,

a qualquer dos membros, quadros da sociedade ou a pessoas a ele
estranhas, para o exercício dos poderes ou tarefas que julgue
conveniente atribuir-lhes.

ARTIGO 28.º

Vinculação da sociedade

A sociedade vincula-se perante terceiros com a assinatura:
a) De dois membros do conselho de administração;
b) Do delegado ou delegados, referidos na alínea a) do artigo anterior,

no estrito âmbito das competências que lhe forem especificamente
conferidas;

c) Dum ou mais mandatários, nos termos dos correspondentes
mandatos;

d) Nos actos de mero expediente, de qualquer dos membros do
conselho de administração ou de procurador com poderes bastantes.

ARTIGO 29.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez por trimestre e extraordinariamente, sempre que for convocado
pelo seu presidente ou por dois administradores.

2 � As convocatórias para as reuniões do conselho de administra-
ção podem fazer-se por escrito ou por qualquer outra forma, incluindo
a convocação verbal, desde que comprovadamente transmitida.

3 � As reuniões terão lugar na sede social, se outro lugar não for
escolhido por conveniência do conselho.

4 � O conselho de administração só poderá validamente deliberar
desde que esteja presente a maioria dos seus membros.

5 � As deliberações do conselho de administração, para serem
válidas, deverão ser tomadas pela maioria dos membros presen-
tes.

6 � Em caso de empate nas votações, o presidente, ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

7 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador mediante carta dirigida ao presidente.

8 � É permitido o voto por correspondência desde que se indique
claramente a matéria e o sentido do voto.

CAPÍTULO V

Da fiscalização

ARTIGO 30.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único, que deve ser Revisor Oficial de Contas, ou Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, e estranho à sociedade, designado em assem-
bleia geral, por um período de 3 anos.

2 � O fiscal único rege-se pelas disposições legais aplicáveis ao
Revisor Oficial de Contas e subsidiariamente, pelo disposto na lei
quanto ao conselho fiscal.

3 � O fiscal único terá um suplente, que será igualmente um
Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.
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ARTIGO 31.º

Auditoria de contas

1 � A assembleia geral pode deliberar que seja cometida a uma
sociedade de auditores a verificação das contas da sociedade, sem
prejuízo da competência do fiscal único.

2 � Ao fiscal único será dado conhecimento dos relatórios apre-
sentados pelos auditores.

CAPÍTULO VI

Das contas e aplicação dos resultados

ARTIGO 32.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 33.º

Exame das contas

1 � O conselho de administração elabora o relatório da gestão e
as contas do exercício, acompanhados dos documentos demonstrati-
vos do estado e evolução dos negócios da sociedade, devendo apre-
sentar esses documentos ao fiscal único até 30 dias antes da data da
assembleia geral convocada para a sua apreciação.

2 � O conselho de administração poderá ainda e sempre que o
julgar útil ou conveniente, elaborar documentos de prestação de contas
intercalares, reportados ao respectivo semestre, os quais deverá
submeter à apreciação do fiscal único e da assembleia geral.

ARTIGO 34.º

Aplicação de lucros

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que tenham de
dirigir-se à constituição ou reforço de fundos de reserva.

2 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia geral
ponderará, em cada ano social, a conveniência e a oportunidade de
serem constituídas, reforçadas ou diminuídas reservas destinadas à
estabilização de dividendos.

3 � A assembleia poderá fixar uma percentagem de lucros não
excedentes a 5% destes, a serem distribuídos pelos empregados da
sociedade ou de sociedades por si participadas, competindo ao conse-
lho de administração fixar os créditos dessa distribuição.

CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 35.º

Litígios e foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renuncia a
qualquer outro.

ARTIGO 36.º

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral por maioria representativa
de 75% do capital realizado, observados que sejam os condicionalis-
mos legais aplicáveis.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
09293329

TORRES NOVAS

PATO REAL � DECORAÇÕES, MARKETING
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1675; identificação de pessoa colectiva n.º 505084724; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20001106.

Certifico que entre Susana Albertina Juzarte da Costa, solteira,
maior, Maria das Neves Ferreira Juzarte Costa, viúva, e Pedro Rui
Juzarte da Costa, divorciado, todos residentes em Torres Novas, na
Rua do Meio, Bloco 2, 3.º-A, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato anexo.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Pato Real � Decora-
ções, Marketing e Formação, L.da, e tem a sua sede na Rua Dr. Gui-
marães Amora, 37, freguesia de Torres Novas (S. Pedro), concelho
de Torres Novas, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por deliberação da gerência poderá a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de
representação social em qualquer ponto do território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Produção, transformação, conserva-
ção e restauro, comercialização de cerâmica, olaria, azulejaria, escul-
tura, pavimentos e revestimentos, artesanato, produtos biológicos,
matérias primas e acessórios, decorações de interiores e exteriores,
cenários, maquetes, moldes, brindes, organização e gestão eventos /
decorações, marketing, prestação de serviços, formação, consultado-
ria, produção � tradução � publicação e divulgação de livros, revis-
tas, multimédia e programas para os média nestas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

1 � Uma quota de 3000 euros, pertencente à sócia Susana Alber-
tina Juzarte da Costa.

2 � Uma quota de 1000 euros, pertencente à sócia Maria das Neves
Ferreira Juzarte da Costa.

3 � Uma quota de 1000 euros, pertencente ao sócio Pedro Rui
Juzarte da Costa.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos votos representativos do capital so-
cial poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante igual de duas vezes o capital.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo dos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Susana Albertina
Juzarte Costa e Maria das Neves Ferreira Juzarte Costa.

4 � A sociedade considerar-se-á validamente obrigada nos seus
actos e contratos com a assinatura de dois gerentes.

5 � É proibido às gerentes obrigar a sociedade em actos e documen-
tos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor, fianças,
avales, abonações ou quaisquer outras responsabilidades ou garantias
suplementares.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida.
2 � A cessão a estranhos carece de consentimento da sociedade.

Na cessão onerosa de quotas a estranhos é atribuído à sociedade o
direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Por morte de um dos sócios, a respectiva quota não se transmitirá
aos seus sucessores, mas reverterá para a sociedade, que a adquire.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar os levantamentos da
conta em nome da sociedade, aberta na Caixa Geral de Depó-
sitos, S. A., agência de Torres Novas, para aquisição de equipamentos
e bens de giro comercial, e ainda para liquidação, das despesas com a
constituição e registo, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídi-
cos, por conta da sociedade no âmbito do respectivo objecto.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 12913979
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PAPELARIA LIVRARIA GIL PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1680; identificação de pessoa colectiva n.º 505091437; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20001121.

Certifico que entre António Luís Pereira e mulher Maria Susete
Oliveira Carreira, casados na comunhão de adquiridos, residentes em
Torres Novas, na Rua Dr. Adalberto Sousa Dias, 32, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato anexo.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Papelaria Livraria Gil Pais, L.da, tem a
sua sede na Rua Artur Gonçalves, 9, freguesia de Santiago, concelho
de Torres Novas.

§ único. Por deliberação da gerência, independentemente do con-
sentimento da assembleia geral poderá a sede da sociedade ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho de Torres Novas ou de
concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação em território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de papelaria e livraria
técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no
valor de 5000 euros, pertencentes uma, a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te de 100 000 euros e restituídas quando for permitido.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam no entanto, desde já, nomeados gerentes, os sócios,
António Luís Pereira e Maria Susete de Oliveira Carreira.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, incluindo os de tomar de trespasse estabeleci-
mentos e de arrendamento, quaisquer locais com destino às activida-
des da sociedade, bem como os de compra e venda, para e da socie-
dade, de veículos automóveis, e representá-la em juízo e fora dele, é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, por interdição do sócio, ou quando
fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o consentimento da
sociedade.

2 � A amortização fár-se-á pelo valor nominal da quota.

ARTIGO 8.º

Na cessão de quotas, a sociedade em primeiro, e os sócios não
cedentes em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à sua
distribuição.

ARTIGO 11.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 12913987

ZNV � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
CALÇADO E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1679; identificação de pessoa colectiva n.º 505083752; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001116.

Certifico que Zélia Maria da Conceição Neves Valpradinhos, sol-
teira, maior, residente na Avenida Beato Nuno, Lote 441,
rés-do-chão direito, lugar e freguesia de Fátima, concelho de Ou-
rém, constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo
contrato anexo.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ZNV � Comércio de Vestuário,
Calçado e Acessórios, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Costa
Brava, 59, freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e ou-
tras formas de representação social dentro do território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: o comércio a retalho de vestuário,
calçado e acessórios, comércio a retalho de artigos de decoração e
têxteis para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro pela sócia e corresponde a uma quota do valor nominal de
5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um ou
a mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente a sócia única Zélia Maria da
Conceição Neves Valpradinhos.

3 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única está autorizada a celebrar quaisquer contratos com a
sociedade desde que se prendam com o objecto social.

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 12913995

VILA NOVA DA BARQUINHA

FERNANDO PEREIRA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 18; identificação de pessoa colectiva n.º 501518088;
data: 20001228.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Henriques Pereira da Silva. 08732752

JAIME DE FREITAS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 125/920507; identificação de pessoa colectiva
n.º 502766794; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20000915.

Certifico que referente à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Redenominado e aumentado o capital e alteração parcial do con-
trato.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 105 000 euros e, corresponde à soma de duas quotas iguais de
52 500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Henriques Pereira da Silva. 08732728

BARQUISOL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 142/20001102; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/20001102.

Certifico que referente à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Constituição de sociedade entre Carlos Alberto Pinheiro Horta,
casado, mas separado judicialmente de Maria de Lurdes Rodrigues
Domingues Pinheiro Horta, Rua José Filipe Rebordão, 5, 1.º, Vila Nova
da Barquinha e Carlos Manuel Pinhão de Oliveira, casado com Maria
Olívia Pinto São Pedro de Oliveira, em comunhão de adquiridos, Rua
da Serrada, 1, Vila Nova da Barquinha, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Barquisol � Trans-
portes, L.da, e tem a sua sede no Alto de Santo António, freguesia e
concelho de Vila Nova da Barquinha, podendo no entanto, ser trans-
ferida para concelho limítrofe, ou para outro local do território na-
cional mediante deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes públicos ocasionais de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros, correspondente a 10 024 100$, e corresponde à soma das seguintes
quotas:

1 � Uma quota de 25 000 euros, correspondente a 5 012 050$,
pertencente ao sócio Carlos Alberto Pinheiro Horta.

2 � Uma quota de 25 000 euros, correspondente a 5 012 050$,
pertencente ao sócio Carlos Manuel Pinhão de Oliveira.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes à totalidade do
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante de 100 000 euros, a que correspondem
20 048 200$, e restituídas quando for permitido.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o que
vier a ser deliberado em assembleia geral, é exercida pelo sócio Car-
los Alberto Pinheiro Horta, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa ou passivamente, e representá-la em juízo e fora dele, é sufi-
ciente a intervenção do gerente nomeado.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, pelo seu
valor nominal, quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, pe-
nhora, quando for incluída em massa falida ou insolvente, por inter-
dição do sócio, ou quando for a dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � O sócio que pretenda ceder, total ou parcialmente, a sua
quota, dará conhecimento à sociedade, por meio de carta registada,
indicando o preço e demais condições, bem como a identificação
do cessionário, devendo a assembleia geral deliberar no prazo de
30 dias.

2 � A cessão de quotas é livre entre sócios, a cessão a estranhos
depende, no entanto do consentimento da sociedade, dispondo esta e
os sócios, pela ordem indicada, do direito de preferência, o qual deve-
rá ser exercido no prazo de 10 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 9.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar os levantamentos da
conta em nome da sociedade, aberta no Banco BPI, agência de Vila
Nova da Barquinha, para aquisição de equipamentos e bens do giro
comercial, e ainda para liquidação, das despesas com a constituição e
registo, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídicos, por conta
da sociedade no âmbito do respectivo objecto.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Henriques Pereira da Silva. 08732744

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

SOCIEDADE AGRÍCOLA SERRA LOUREIRO, S. A.

Sede: Palma � Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 359/920602; identificação de pessoa colectiva n.º 502777842.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 10386726

VIANA DO CASTELO
PONTE DE LIMA

J. MOREIRA & FERNANDES, L.DA

Sede: Canos � Arcozelo, 4990 � Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 325/910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502534435;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20001205.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Pela inscrição n.º 4 foi feito o aumento de capital e alteração par-
cial do contrato, artigos alterados; 1.º, 3.º e 4.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Moreira & Fernandes, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Canos, da freguesia de Arcozelo, deste
concelho de Ponte de Lima.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 200 000$, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma de
2 000 000$, pertencente ao sócio Joaquim José Moreira da Silva e
outra de 200 000$, pertencente ao sócio Nuno Ricardo Fernandes da
Silva.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, fica afecta ao
sócio Joaquim José Moreira da Silva, que desde já fica nomeado ge-
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rente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos.

2 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der e permutar veículos automóveis de e para a sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208611

FARIA & FARIA, L.DA

Sede: Pereiro � Vitorino de Piães, 4990 � Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 274/890511; identificação de pessoa colectiva n.º 502159309;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4 e 6/20001207.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feita a cessação das
funções de gerente de Joaquim José Faria Gonçalves da Costa, em
29 de Março de 1990, por renúncia, e pela inscrição n.º 4, foi feita a
alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 6.º, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência social incumbe ao sócio Armindo Faria Gonçalves da
Costa que desde já fica nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura do gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208638

GOMES & GOMES, L.DA

Sede: Quinta da Graciosa, Lote 44, rés-do-chão
Arca 4990 � Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 870/20001207; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20001207.

Certifico, que entre Paula Maria Matos Gomes Leite Marinho
Gomes, casada com José Aníbal Castro Marinho Soares Gomes, na
comunhão de adquiridos e José Aníbal Castro Marinho Soares Gomes,
casado com a referida Paula Maria Matos Gomes Leite Marinho
Gomes, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Gomes & Gomes, L.da, tem
a sede na Quinta da Graciosa, lote 44, rés-do-chão, da freguesia de
Arca, deste concelho de Ponte de Lima, podendo a mesma ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar e abrir em qualquer ponto do país, delegações, filiais, su-
cursais ou outras formas de representação social, por simples delibe-
ração da gerência.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: comércio e fabrico de cintos,
suspensórios, mochilas e marroquinaria (carteiras, malas, etc.), bem
como venda de brinquedos e brindes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas iguais, no valor de 2500 eu-
ros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, podendo ou não ser remunerada, perten-
cerá a um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Fica desde já nomeada gerente a sócia Paula Maria Matos
Gomes Leite Marinho Gomes.

5.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital, até
ao quíntuplo do capital social existente no momento da deliberação
e em proporção das respectivas quotas.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, porém, a favor
de estranhos, carece do consentimento da sociedade, a qual terá o
direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indicar sem-
pre o assunto a tratar.

9.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos actos
e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição e início
de actividade, incluindo os custos inerentes aos actos de constituição
e registo e ficando o gerente desde já, autorizado a efectuar o
levantamento do capital social depositado, a fim de fazer face aos
referidos encargos e aos demais referentes à instalação e apetrecha-
mento da sociedade.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208620

ELVITALHOS � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Rego � Fontão 4990 � Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 873/20001214; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20001214.

Certifico, que entre Vítor Manuel Abreu da Silva, solteiro, maior,
e Elsa Cristina Abreu da Silva, menor, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Elvitalhos �Comércio de
Carnes, L.da, e tem a sua sede no lugar do Rego, freguesia de Fontão,
concelho de Ponte de Lima.

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 em exploração de talho. Co-
mércio de carnes verdes e fumados e outros produtos alimentares.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma 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,
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cabem ao sócio Vítor Manuel Abreu da Silva, que desde já fica no-
meado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208689

TRIPIZZA � RESTAURANTE E PIZZARIA, L.DA

Sede: Travessa Cónego Manuel Barbosa Correia,
Bloco A, 1.º, Fracção T, 4990 � Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 874/20001214; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20001214.

Certifico, que entre Marco Sérgio Oliveira Caseiro da Cunha Pinto,
solteiro, maior e Maria da Conceição Salgado Gonçalves, solteira,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tripizza � Restaurante e
Pizzaria, L.da, e tem a sua sede na Travessa Cónego Manuel Barbosa
Correia, Bloco A, 1.º, fracção T, freguesia e concelho de Ponte de
Lima.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em restaurante, pizzaria, snack-bar e cone-
xos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e está divido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Marco Sérgio Oliveira Caseiro da
Cunha Pinto, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencentes
à sócia Maria da Conceição Salgado Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Marco Sérgio
Oliveira Caseiro da Cunha Pinto, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade; e
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208670

DIAS & GONÇALVES � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Outeiro, Moreira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 442/930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503028282;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20001213.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução por acordo dos sócios, tendo as contas sido
aprovadas em 20 de Março de 2000, não existindo passivo.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208662

LIMA INSPECÇÃO � SERVIÇOS, L.DA

Sede: lote n.º 2, Antepaço, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 593/960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503683345;
averbamento n.º 1 e inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20001211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi feita a cessação das
funções de gerente de Júlia Fernandes Alves, em 15 de Novembro de
2000, por renúncia.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208646

PAULO & CARLA, L.DA

Sede: Gândara, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 872/20001213; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20001213.

Certifico que, entre Paulo Jorge de Almeida Fernandes da Costa
Gonçalves, casado com Carla Alexandra Cerqueira Martins Gonçal-
ves, na comunhão de adquiridos; e Carla Alexandra Cerqueira Martins
Gonçalves, também usa Carla Alexandra Cerqueira Martins, casada
com o referido Paulo Jorge de Almeida Fernandes da Costa Gonçalves,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Paulo & Carla, L.da, tem
a sede no lugar de Gândara, da freguesia da Correlhã, deste conce-
lho de Ponte de Lima, podendo a mesma ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para conselhos limítrofes, bem como criar e
abrir em qualquer ponto do país, delegações, filiais, sucursais ou
outras formas de representação social, por simples deliberação da
gerência.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: panificação e comércio de
produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas iguais, no valor de 2500 eu-
ros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, podendo ou não ser remunerada, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os só-
cios, que, desde já, são nomeados gerentes.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes.
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5.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital, até
ao quíntuplo do capital social existente no momento da deliberação
e em proporção das respectivas quotas.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, porém, a favor
de estranhos, carece do consentimento da sociedade, a qual terá o
direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indicar sempre
o assunto a tratar.

9.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos actos
e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição e início
de actividade, incluindo, os custos inerentes aos actos de constituição
e registo e ficando o gerente desde já, autorizado a efectuar o
levantamento do capital social depositado, a fim de fazer face aos
referidos encargos e aos demais, referentes à instalação e apetrecha-
mento da sociedade.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208654

TALHO DA MATRIZ, L.DA

Sede: Rua da Torre de São Paulo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 624/970321; identificação de pessoa colectiva n.º 503860013;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20001214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Pela inscrição n.º 4, foi feito o aumento de capital e alteração parcial
do contrato. Artigo alterado: 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
3 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208697

DONATEX � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Tremoinhos, Vitorino das Donas, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 189/850919; identificação de pessoa colectiva n.º 501575065;
inscrição n.º 11 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 13 e 17/20001127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, foi feita a cessação
das funções de gerente de José Augusto Pacheco Araújo, em 9 de
Agosto de 2000 e pela inscrição n.º 11 foi feita a alteração parcial

do contrato. Artigos alterados: 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
8 400 000$, pertencente ao sócio José Augusto Pacheco Araújo, e
outra de 3 600 000$, pertencente ao sócio Francisco Pereira da Silva.

§ único. (Mantém-se.)
5.º

A administração e a representação da sociedade, competem à ge-
rência, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, sendo, desde já, nomeados gerentes, os sócios José Augusto
Pacheco Araújo e Francisco Pereira da Silva.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, são neces-
sárias as assinaturas conjuntas de ambos os gerentes.

§ 2.º Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der e permutar veículos automóveis e de quaisquer outros bens mó-
veis e a celebração de contratos de locação financeira ou de leasing.

§ 3.º A sociedade pode construir mandatário para os fins e efeitos
a que se refere o § único do artigo 256.º do Código Comercial.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208573

ALJ � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Vale de Pereiras, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 638/970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503927384;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 20 e 21/20001027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 foi feita a cessação das
funções de gerente de José António de Araújo Pereira, em 31 de Agosto
de 2000, por renúncia e pela inscrição n.º 11 foi feito o aumento de
capital e alteração parcial do contrato. Artigos alterados, corpo do
artigo 3.º e n.os 1 e 3 do artigo 5.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 50 000 euros, perten-
cente uma a cada um dos sócios Rogério Franclim Pires Coutada e
Orânia da Costa Macedo Coutada.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Rogério Franclim
Pires Coutada e Orânia da Costa Macedo Coutada, que, desde já, são
nomeados gerentes.

2 � (Mantém-se.)
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e

representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficien-
te a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08208565

VIANA DO CASTELO

CONSTRUÇÕES JOSÉ LEITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 863; identificação de pessoa colectiva n.º 501714189.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673415

MEIRAS, COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1437; identificação de pessoa colectiva n.º 502485663.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673008

SILVILOR � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1621; identificação de pessoa colectiva n.º 501314156.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673350

LIMACA � INDÚSTRIA DE CABOS
DE MADEIRA E SERRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 849; identificação de pessoa colectiva n.º 501459561.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673342

CONFECÇÕES POLIBELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 649; identificação de pessoa colectiva n.º 501163662.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673334

SUCURSAL EM PORTUGAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA
FERPLAST � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS

PLÁSTICAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1758; identificação de pessoa colectiva n.º 980080029.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673393

PREDIAL A. RIBEIRO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1556; identificação de pessoa colectiva n.º 502712392.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1997.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673385

PREDIAL A. RIBEIRO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1556; identificação de pessoa colectiva n.º 502712392.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673377

ARMINDO & PITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1033; identificação de pessoa colectiva n.º 501831541.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673369

CERAMIVIANA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2109; identificação de pessoa colectiva n.º 503753017.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673490

ARMINDO & PITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1033; identificação de pessoa colectiva n.º 501831541.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1997.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673504

CERAMIVIANA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2109; identificação de pessoa colectiva n.º 503753017.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1997.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673512

S. M. L. � SOCIEDADE DE MADEIRAS DO LITORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2175; identificação de pessoa colectiva n.º 503341193.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673520
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DIMA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1484; identificação de pessoa colectiva n.º 502579439.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673539

ROGÉRIO & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1003; identificação de pessoa colectiva n.º 501768459.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673547

DOMINGOS RODRIGUES PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 775; identificação de pessoa colectiva n.º 501371044.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673326

MANUEL CARVALHOSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2148; identificação de pessoa colectiva n.º 503813176.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673750

PEDRITA � PEDRAS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1765; identificação de pessoa colectiva n.º 503193640.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673768

VIDRARIA VIANENSE � VIDROS E COLOCAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1903; identificação de pessoa colectiva n.º 503412783.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673776

ANCORALUZ � CANALIZAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1418; identificação de pessoa colectiva n.º 502455675.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673784

MAQUIJOGO � DISTRIBUIÇÃO E EXPLORAÇÃO
DE MÁQUINAS DE JOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1667; identificação de pessoa colectiva n.º 503006327.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673792

DRAGAMINHO � SOCIEDADE DE DRAGAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1959; identificação de pessoa colectiva n.º 503468347.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673806

FÁBRICA DE CERÂMICA VIANAGRÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 990; identificação de pessoa colectiva n.º 501748717.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673814

PREMIX � ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 647; identificação de pessoa colectiva n.º 501153268.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673822

CONSTRUVIANA, CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 985; identificação de pessoa colectiva n.º 501739769.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673830

SNACK-BAR O TRIÂNGULO DE JOÃO
PEREIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 991; identificação de pessoa colectiva n.º 501750053.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673849
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LUCÍLIA ROSA SIMÕES DA CUNHA VIANA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 752; identificação de pessoa colectiva n.º 501317970.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673857

COUTO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 397.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673865

MARTINS E COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2048; identificação de pessoa colectiva n.º 503654450.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1997.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673873

MARTINS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2048; identificação de pessoa colectiva n.º 503654450.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673881

GRÉ � EXPORTAÇÃO DE GRANITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1175; identificação de pessoa colectiva n.º 502059320.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673890

DRAGALIMA � SOCIEDADE DE DRAGAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Ma-
tr ícula  n . º  1423;  ident i f icação de pessoa colect iva
n.º 502466910.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673903

A PENETRA � BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2135; identificação de pessoa colectiva n.º 503774405.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1997.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673911

A PENETRA � BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2135; identificação de pessoa colectiva n.º 503774405.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673920

LIMA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 767; identificação de pessoa colectiva n.º 501338683.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673946

BRITO & PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 86; identificação de pessoa colectiva n.º 500048444.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673954

FERNANDES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 806; identificação de pessoa colectiva n.º 501401113.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673555

RIBEIRO & CABELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 947; identificação de pessoa colectiva n.º 501671544.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673563

P. H. M. 50 � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1994; identificação de pessoa colectiva n.º 503557978.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673571
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VIANIMAGEM � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS POR TELERADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2195; identificação de pessoa colectiva n.º 503892858.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673580

MANUEL ALVES SOUSA PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 760; identificação de pessoa colectiva n.º 501328033.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673598

VOLIMA � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1787; identificação de pessoa colectiva n.º 503210153.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673601

REPROVIANA � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2233; identificação de pessoa colectiva n.º 503945889.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10673610



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 18 � 22 de Janeiro de 20011520

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncios e a assinaturas do «Diário da República» e do «Diário da Assembleia da República»,
deve  ser dirigida  à  administração  da  Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,  Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5 — 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 353 03 99   Fax 21 353 02 94  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 982 69 02    Fax 23 983 26 30

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telefs. 22 205 92 06/22 205 91 66    Fax 22 200 85 79

• Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco — 1070-103 Lisboa
(Centro Comercial das Amoreiras, loja 2112)
Telef. 21 387 71 07   Fax 21 353 02 94

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telefs. 21 711 11 19/23/24   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S.  A.
LOCAIS  DE  INSCRIÇÃO  DE  NOVOS  ASSINANTES,

VENDA DE  PUBLICAÇÕES,
IMPRESSOS  E  ESPÉCIMES  NUMISMÁTICOS

Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

DIÁRIO DA REPÚBLICA

INCM

 540$00 � € 2,69

AVISO

1 � Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2001 em suporte papel, CD-ROM e Internet.
2 � Não serão aceites pedidos de anulação de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações

da responsabilidade dos nossos serviços.
3 � Cada assinante deverá indicar sempre o número da assinatura que lhe está atribuída e mencioná-lo nos contactos que tenha

com a INCM.
4 � A efectivação dos pedidos de assinatura, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas lojas.
5 � Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa.

* Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

Preços para 2001

1.ª série ...................................

2.ª série ...................................

3.ª série ...................................

1.ª e 2.ª séries ..........................

1.ª e 3.ª séries ..........................

2.ª e 3.ª séries ..........................

1.ª, 2.ª e 3.ª séries ....................

Compilação dos Sumários ...

Apêndices (acórdãos) ...........

Diário da Assembleia da Re-
   pública ....................................

Escudos EurosEscudos Euros

Assinante papel* Não assinante papel

ASSINATURA PAPEL (inclui IVA 5%) CD-ROM (inclui IVA 17%)

Internet (inclui IVA 17%)

27 000

27 000

27 000

50 200

50 200

50 200

70 200

  8 800

14 500

17 500

134,68

134,68

134,68

250,40

250,40

250,40

350,16

  43,89

  72,33

 87,29

Escudos Euros

Escudos EurosEscudos Euros

Assinante papel* Não assinante papel

Assinatura CD mensal ................................................
Assinatura CD histórico (1974-1999) .....................
Assinatura CD histórico (1990-1999) .....................
CD histórico avulso ...................................................

32 000
95 000
45 000
13 500

 41 000
100 000
 50 000
 13 500

159,62
473,86
224,46
 67,34

204,51
498,80
249,40
 67,34

1.ª série ........................................................................
2.ª série ........................................................................
Concursos públicos, 3.ª série ...................................

13 000
13 000
13 000

17 000
17 000
17 000

64,84
64,84
64,84

84,80
84,80
84,80


