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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Instituto para a Conservação e Exploração

da Rede Rodoviária

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
«EN 17 � implantação de rotundas nas intersecções
com a EN 231 (Seia), incluindo obras de arte».

Extensão: cerca de 0,550 km; prazo de execução: 120 dias

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

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

3 � a) Local de execução � a empreitada decorre na proxi-
midade da sede do concelho de Seia, no distrito da Guarda.

b) Designação da empreitada � EN 17 � implantação de
rotundas nas intersecções com a EN 231 (Seia), incluindo obras
de arte».

Natureza dos trabalhos � implantação de rotundas nas duas in-
tersecções da EN 231 com a EN 17 existentes na proximidade de
Seia, incluindo o alargamento das respectivas vias rodoviárias de
aproximação, a duplicação do lanço da EN 17 compreendido entre
estas rotundas e do lanço da EN 231 de ligação a Seia, o alarga-
mento da ponte existente e a construção de uma nova ponte so-
bre o rio Seia, bem como a implantação de adequada iluminação
neste nó.

Compreende a execução de trabalhos de terraplenagem, de dre-
nagem, de pavimentação (inclui a execução de camadas granula-
res não britadas, de camadas com misturas betuminosas a quen-
te e a aplicação de blocos de betão em passeios), a realização de
obras acessórias, a implantação do equipamento de sinalização e
segurança (que inclui a sinalização horizontal e vertical), bem
como a realização de diversos trabalhos de alargamento e de
construção inerentes às pontes que mencionámos.

Extensão dos trabalhos � os trabalhos desenvolvem-se na ex-
tensão aproximada a 0,550 km, repartida pelas EN 17 e EN 231.

Referência à Classificação Estatística � estes trabalhos estão
referidos nas classes 45231200-7 e 74203700-9 do Vocabulário
Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado no suple-
mento do Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169,
de 3 de Setembro de 1996.

O preço base do concurso é de PTE 280 000 000, com exclu-
são do IVA. Este preço base inclui cerca de PTE 140 000 000 re-
lativos a obras de arte, de PTE 30 000 000 relativos à movimen-
tação de terras e PTE 10 000 000 relativos a drenagens.

c) Lotes � a obra não está dividida em lotes, devendo as pro-
postas a apresentar referir-se à totalidade dos trabalhos discrimi-
nados no resumo geral de medições.

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

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra
é de 120 dias a contar da data de consignação da empreitada.

5 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso encontra-se patente na sede da en-
tidade indicada no n.º 1 e na Direcção de Estradas do Dis-
trito da Guarda, sita no Largo de São Pedro, 43, 6300
Guarda, Portugal (telefones: 271211996 e 271214627; te-
lefax: 271214639), onde poderá ser examinado pelos in-
teressados, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde
a data de publicação do presente anúncio no Diário da
República até ao dia e hora do acto público do concurso.

As cópias do processo de concurso poderão ser solici-
tados por ofício ou telefax endereçados ao Instituto para
a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, sito na
morada indicada no n.º 1, até ao 10.º dia útil após publi-
cação deste anúncio no Diário da República;

b) O custo do processo de concurso é de PTE 65 520, in-
cluindo o IVA à taxa legal, a pagar em dinheiro ou che-
que visado passado a favor do Instituto para a Conserva-
ção e Exploração da Rede Rodoviária.

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

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

b) As propostas deverão ser entregues em mão, contra reci-
bo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção, para o Instituto para a Conservação e Explora-
ção da Rede Rodoviária, sito na morada indicada no n.º 1
deste anúncio.

Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concor-
rente será o único responsável pelos atrasos que porven-
tura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer re-
clamação na hipótese da entrada da mesma se verificar já
depois de esgotado o prazo de entrega das propostas;

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

7 � Abertura das propostas:

a) Poderão assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas e intervir os concorrentes ou os seus re-
presentantes devidamente credenciados.
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Em caso de consórcio ou associação de empresas, de-
verá intervir no acto público do concurso apenas um re-
presentante devidamente credenciado por todas as empre-
sas do consórcio ou associação;

b) O acto público de abertura do concurso terá lugar às
15 horas do dia útil imediato à data limite fixada para a
apresentação das propostas, no Instituto para a Conserva-
ção e Exploração da Rede Rodoviária, sito na morada
indicada no n.º 1 deste anúncio.

8 � Cauções e garantias exigidas � nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o concorrente
a quem for adjudicada a empreitada prestará nessa altura uma
caução no valor de 5% do preço total do respectivo contrato, com
a qual garantirá o exacto e pontual cumprimento das obrigações
que assume com a celebração do contrato de empreitada e even-
tuais contratos adicionais.

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

O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Por-
tuguês, sendo os encargos satisfeitos por conta da dotação do
plano de investimentos consignado ao Instituto para a Conserva-
ção e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR).

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

11 � Condições mínimas:

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

1.ª subcategoria da 3.º categoria e da classe correspon-
dente ao valor da proposta;

6.º subcategoria da 3.º categoria e da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhe
dizem respeito;

2.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria e das classes cor-
respondentes ao valor dos trabalhos especializados que
lhes dizem respeito;

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

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

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

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

13 � O critério no qual se baseará a apreciação das propostas
e a consequente adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, de acordo com os seguintes factores, devidamente
hierarquizados segundo a sua incidência na ponderação e orde-
nados por grau decrescente de importância:

a) Mérito técnico da proposta e metodologia de execução dos
trabalhos (35%);

b) Preço (40%);
c) Garantia do cumprimento do prazo de execução e da

obtenção da qualidade (25%).

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

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

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

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 23 de Janeiro de 2001.

18 � A recepção deste anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., ocorreu em 24 de Janeiro de 2001.

O Vice-Presidente, Victor Manuel Bento Baptista. 5-2-22 950

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Direcção Nacional da Polícia de Segurança

Pública

Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial

Anúncio

1 � Entidade adjudicante � Direcção Nacional da Polícia de
Segurança Pública (DNPSP), com endereço na Travessa da Fá-
brica dos Pentes, 22, 1269-003 Lisboa (telefone: 213860132; fax:
213860132).

2 � Objecto do procedimento:

a) Procedimento de aquisição � concurso público interna-
cional, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho � concurso públi-
co internacional n.º 3/INT/2001 � fornecimento de
anoraks: casacos com capuz e calças;

b) Categorias de bens � segundo a Classificação Estatística
de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro, publica-
do no Jornal Oficial das Comunidades Europeias ,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Re-
gulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998, a categoria é a seguinte: CPV-
-18112400, 18221200 e 18223200;

c) Quantidade de bens � conforme lista anexa ao caderno
de encargos e programa e regulamento do concurso.

3 � Local da prestação � os bens deverão ser entregues livres
de quaisquer encargos nas instalações do Departamento de Equi-
pamentos e Fardamento da DNPSP, sito na Avenida de João
Crisóstomo, 42, 1.º, 1050-127 Lisboa.

4 � Duração do contrato � o contrato terá a duração do ano
económico de 2001.

5 � Profissões específicas dos fornecedores � são as constan-
tes do caderno de encargos e programa e regulamento do con-
curso.

6 � Identificação e habilitações profissionais dos responsáveis
pelos fornecimentos � são os definidos no programa e regula-
mento do concurso.

7 � Admissibilidade de propostas a parte de bens e serviços �
são as definidas no programa e regulamento do concurso.

8 � Proposta base e proposta com variantes � só são admiti-
das propostas base e com variantes de acordo com o previsto no
caderno de encargos.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico que os
concorrentes devem preencher � são os requisitos exigidos no
caderno de encargos e programa e regulamento do concurso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 32 � 7 de Fevereiro de 2001 2767

10 � Agrupamento de concorrentes � é permitida a apresen-
tação de propostas ou candidaturas por um agrupamento de con-
correntes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida quando
lhe for adjudicado o contrato e aquela forma seja necessária à boa
execução do mesmo e que se encontre prevista no programa e re-
gulamento do concurso.

11 � Pedido de caderno de encargos � o programa e regula-
mento do concurso e o caderno de encargos encontram-se paten-
tes na Repartição de Contratos, Aquisições e Património da Di-
recção de Gestão Financeira e Patrimonial da Polícia de
Segurança Pública, sita na morada indicada no n.º 1, onde podem
ser consultados até ao termo do prazo para apresentação das pro-

postas, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 15 horas e 30 minutos, ou obtidas cópias mediante
pré-pagamento de 10 000$, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.

12 � Entrega de propostas � as propostas e documentos que
as acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamente
legalizada, conforme previsto no caderno de encargos e progra-
ma e regulamento do concurso, e devem ser enviadas para a
Repartição de Contratos, Aquisições e Património � endereço re-
ferido no n.º 1 �,  cujas datas de entrega e abertura são as se-
guintes:

Designação do concurso Entrega de propostas Abertura de propostas

Concurso público internacional n.º 3/INT/2001 � for- Até às 16 horas do dia 20 de Março Às 10 horas do dia 21 de Março de
necimento de anoraks: casacos com capuz e calças. de 2001 2001.

13 � Abertura de propostas � o acto de abertura de propos-
tas realizar-se-á na Repartição de Contratos, Aquisições e Patri-
mónio, no local indicado no n.º 1, podendo intervir no acto pú-
blico do concurso os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será à proposta
economicamente mais vantajosa, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tendo em
consideração os seguintes factores, por ordem decrescente de im-
portância:

1.º Qualidade;
2.º Preço;
3.º Características estéticas e funcionais;
4.º Prazo de entrega e garantias do seu cumprimento.

15 � Validade das propostas � os concorrentes ficam obriga-
dos a manter as suas propostas até 31 de Dezembro de 2001.

16 � Caução � a entidade sobre a qual recaia despacho de
adjudicação obriga-se à prestação de caução no valor de 5% so-
bre o valor total da adjudicação, sem IVA.

17 � Não houve publicação de anúncio indicativo do presen-
te concurso.

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

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias e no Diário da República � 25
de Janeiro de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias e na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. � 25 de Janeiro de 2001.

25 de Janeiro de 2001 � A Directora do Departamento de Ges-
tão Financeira e Patrimonial, Maria de Fátima Paulo Duarte.

03-2-42 832

Anúncio

1 � Entidade adjudicante � Direcção Nacional da Polícia de
Segurança Pública (DNPSP), com endereço na Travessa da Fá-
brica dos Pentes, 22, 1269-003 Lisboa (telefone: 213860132; fax:
213860132).

2 � Objecto do procedimento:

a) Procedimento de aquisição � concurso público interna-
cional, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho � concurso públi-
co internacional n.º 4/INT/2001 � fornecimento de ves-
tuário profissional;

b) Categorias de bens � segundo a Classificação Estatística
de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro, publica-

do no Jornal Oficial das Comunidades Europeias ,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Re-
gulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998, a categoria é a seguinte: CPV-
-18222000;

c) Quantidade de bens � conforme lista anexa ao caderno
de encargos e programa e regulamento do concurso.

3 � Local da prestação � os bens deverão ser entregues livres
de quaisquer encargos nas instalações do Departamento de Equi-
pamentos e Fardamento da DNPSP, sito na Avenida de João
Crisóstomo, 42, 1.º, 1050-127 Lisboa.

4 � Duração do contrato � o contrato terá a duração do ano
económico de 2001.

5 � Profissões específicas dos fornecedores � são as constan-
tes do caderno de encargos e programa e regulamento do con-
curso.

6 � Identificação e habilitações profissionais dos responsáveis
pelos fornecimentos � são os definidos no programa e regula-
mento do concurso.

7 � Admissibilidade de propostas a parte de bens e serviços �
são as definidas no programa e regulamento do concurso.

8 � Proposta base e proposta com variantes � só são admiti-
das propostas base e com variantes de acordo com o previsto no
caderno de encargos.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico que os
concorrentes devem preencher � são os requisitos exigidos no
caderno de encargos e programa e regulamento do concurso.

10 � Agrupamento de concorrentes � é permitida a apresen-
tação de propostas ou candidaturas por um agrupamento de con-
correntes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida quando
lhe for adjudicado o contrato e aquela forma seja necessária à boa
execução do mesmo e que se encontre prevista no programa e re-
gulamento do concurso.

11 � Pedido de caderno de encargos � o programa e regula-
mento do concurso e o caderno de encargos encontram-se paten-
tes na Repartição de Contratos, Aquisições e Património da Di-
recção de Gestão Financeira e Patrimonial da Polícia de
Segurança Pública, sita na morada indicada no n.º 1, onde podem
ser consultados até ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 15 horas e 30 minutos, ou obtidas cópias mediante
pré-pagamento de 10 000$, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.

12 � Entrega de propostas � as propostas e documentos que
as acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamente
legalizada, conforme previsto no caderno de encargos e progra-
ma e regulamento do concurso, e devem ser enviadas para a
Repartição de Contratos, Aquisições e Património � endereço re-
ferido no n.º 1 �, cujas datas de entrega e abertura são as seguin-
tes:

Designação do concurso Entrega de propostas Abertura de propostas

Concurso público internacional n.º 4/INT/2001 � for- Até às 16 horas do dia 20 de Março Às 10 horas do dia 22 de Março de
necimento de vestuário profissional; de 2001 2001.
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13 � Abertura de propostas � o acto de abertura de propos-
tas realizar-se-á na Repartição de Contratos, Aquisições e Patri-
mónio, no local indicado no n.º 1, podendo intervir no acto pú-
blico do concurso os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será à proposta
economicamente mais vantajosa, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tendo em
consideração os seguintes factores, por ordem decrescente de im-
portância:

1.º Qualidade;
2.º Preço;
3.º Características estéticas e funcionais;
4.º Prazo de entrega e garantias do seu cumprimento.

15 � Validade das propostas � os concorrentes ficam obriga-
dos a manter as suas propostas até 31 de Dezembro de 2001.

16 � Caução � a entidade sobre a qual recaia despacho de
adjudicação obriga-se à prestação de caução no valor de 5% so-
bre o valor total da adjudicação, sem IVA.

17 � Não houve publicação de anúncio indicativo do presente
concurso.

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

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias e no Diário da República � 25
de Janeiro de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias e na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. � 25 de Janeiro de 2001.

25 de Janeiro de 2001 � A Directora do Departamento de Ges-
tão Financeira e Patrimonial, Maria de Fátima Paulo Duarte.

03-2-42 833

Anúncio

1 � Entidade adjudicante � Direcção Nacional da Polícia de
Segurança Pública (DNPSP), com endereço na Travessa da Fá-
brica dos Pentes, 22, 1269-003 Lisboa (telefone: 213860132; fax:
213860132).

2 � Objecto do procedimento:

a) Procedimento de aquisição � concurso público interna-
cional, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho � concurso públi-
co internacional n.º 5/INT/2001 � munições para armas
de fogo ligeiras de calibre igual ou superior a 9 mm;

b) Categorias de bens � segundo a Classificação Estatísti-
ca de Produtos por Actividade, a que se refere o Regula-
mento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro,

publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Re-
gulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998, a categoria é a seguinte: CPV-
-29642200;

c) Quantidade de bens � conforme lista anexa ao caderno
de encargos e programa e regulamento do concurso.

3 � Local da prestação � os bens deverão ser entregues livres
de quaisquer encargos nas instalações do Departamento de Ma-
terial e Transportes da DNPSP, sito no Largo da Penha de Fran-
ça, 1, 1119-010 Lisboa.

4 � Duração do contrato � o contrato terá a duração do ano
económico de 2001.

5 � Profissões específicas dos fornecedores � são as constan-
tes do caderno de encargos e programa e regulamento do con-
curso.

6 � Identificação e habilitações profissionais dos responsáveis
pelos fornecimentos � são os definidos no programa e regula-
mento do concurso.

7 � Admissibilidade de propostas a parte de bens e serviços �
são as definidas no programa e regulamento do concurso.

8 � Proposta base e proposta com variantes � só são admiti-
das propostas base e com variantes de acordo com o previsto no
caderno de encargos.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico que os
concorrentes devem preencher � são os requisitos exigidos no
caderno de encargos e programa e regulamento do concurso.

10 � Agrupamento de concorrentes � é permitida a apresen-
tação de propostas ou candidaturas por um agrupamento de con-
correntes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida quando
lhe for adjudicado o contrato e aquela forma seja necessária à boa
execução do mesmo e que se encontre prevista no programa e re-
gulamento do concurso.

11 � Pedido de caderno de encargos � o programa e regula-
mento do concurso e o caderno de encargos encontram-se paten-
tes na Repartição de Contratos, Aquisições e Património da Di-
recção de Gestão Financeira e Patrimonial da Polícia de
Segurança Pública, sita na morada indicada no n.º 1, onde podem
ser consultados até ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 15 horas e 30 minutos, ou obtidas cópias mediante
pré-pagamento de 10 000$, acrescido de IVA à taxa legal em vi-
gor.

12 � Entrega de propostas � as propostas e documentos que
as acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamente
legalizada, conforme previsto no caderno de encargos e progra-
ma e regulamento do concurso, e devem ser enviadas para a
Repartição de Contratos, Aquisições e Património � endereço re-
ferido no n.º 1 �, cujas datas de entrega e abertura são as seguin-
tes:

Designação do concurso Entrega de propostas Abertura de propostas

Concurso público internacional n.º 5/INT/2001 � mu- Até às 16 horas do dia 23 de Março Às 10 horas do dia 26 de Março de
nições para armas de fogo ligeiras de calibre igual de 2001 2001.
ou superior a 9 mm.

13 � Abertura de propostas � o acto de abertura de propos-
tas realizar-se-á na Repartição de Contratos, Aquisições e Patri-
mónio, no local indicado no n.º 1, podendo intervir no acto
público do concurso os concorrentes e seus representantes devi-
damente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será à proposta
economicamente mais vantajosa, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tendo em
consideração os seguintes factores, por ordem decrescente de im-
portância:

1.º Adequação à missão;
2.º Qualidade dos bens;
3.º Preço;
4.º Prazo de entrega;
5.º Assistência pós-venda e prazos de garantia.

15 � Validade das propostas � os concorrentes ficam obriga-
dos a manter as suas propostas até 31 de Dezembro de 2001.

16 � Caução � a entidade sobre a qual recaia despacho de
adjudicação obriga-se à prestação de caução no valor de 5% so-
bre o valor total da adjudicação, sem IVA.

17 � Não houve publicação de anúncio indicativo do presen-
te concurso.

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

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias e no Diário da República �
25 de Janeiro de 2001.
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20 � Data da recepção do anúncio no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias e na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. � 25 de Janeiro de 2001.

25 de Janeiro de 2001 � A Directora do Departamento de Ges-
tão Financeira e Patrimonial, Maria de Fátima Paulo Duarte.

03-2-42 834

Anúncio

1 � Entidade adjudicante � Direcção Nacional da Polícia de
Segurança Pública (DNPSP), com endereço na Travessa da Fá-
brica dos Pentes, 22, 1269-003 Lisboa (telefone: 213860132; fax:
213860132).

2 � Objecto do procedimento:

a) Procedimento de aquisição � concurso público interna-
cional, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho � concurso públi-
co internacional n.º 6/INT/2001 � munições para armas
de fogo ligeiras de calibre igual ou superior a 7 mm;

b) Categorias de bens � segundo a Classificação Estatísti-
ca de Produtos por Actividade, a que se refere o Regula-
mento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Re-
gulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998, a categoria é a seguinte: CPV-
-29642200;

c) Quantidade de bens � conforme lista anexa ao caderno
de encargos e programa e regulamento do concurso.

3 � Local da prestação � os bens deverão ser entregues livres
de quaisquer encargos nas instalações do Departamento de Ma-
terial e Transportes da DNPSP, sito no Largo da Penha de Fran-
ça, 1, 1119-010 Lisboa.

4 � Duração do contrato � o contrato terá a duração do ano
económico de 2001.

5 � Profissões específicas dos fornecedores � são as constan-
tes do caderno de encargos e programa e regulamento do con-
curso.

6 � Identificação e habilitações profissionais dos responsáveis
pelos fornecimentos � são os definidos no programa e regula-
mento do concurso.

7 � Admissibilidade de propostas a parte de bens e serviços �
são as definidas no programa e regulamento do concurso.

8 � Proposta base e proposta com variantes � só são admiti-
das propostas base e com variantes de acordo com o previsto no
caderno de encargos.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico que os
concorrentes devem preencher � são os requisitos exigidos no
caderno de encargos e programa e regulamento do concurso.

10 � Agrupamento de concorrentes � é permitida a apresen-
tação de propostas ou candidaturas por um agrupamento de con-
correntes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida quando
lhe for adjudicado o contrato e aquela forma seja necessária à boa
execução do mesmo e que se encontre prevista no programa e re-
gulamento do concurso.

11 � Pedido de caderno de encargos � o programa e regula-
mento do concurso e o caderno de encargos encontram-se paten-
tes na Repartição de Contratos, Aquisições e Património da Di-
recção de Gestão Financeira e Patrimonial da Polícia de
Segurança Pública, sita na morada indicada no n.º 1, onde podem
ser consultados até ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 15 horas e 30 minutos, ou obtidas cópias mediante
pré-pagamento de 10 000$, acrescido de IVA à taxa legal em vi-
gor.

12 � Entrega de propostas � as propostas e documentos que
as acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamen-
te legalizada, conforme previsto no caderno de encargos e pro-
grama e regulamento do concurso, e devem ser enviadas para a
Repartição de Contratos, Aquisições e Património � endereço
referido no n.º 1 �, cujas datas de entrega e abertura são as se-
guintes:

Designação do concurso Entrega de propostas Abertura de propostas

Concurso público internacional n.º 6/INT/2001 � mu- Até às 16 horas do dia 26 de Março Às 10 horas do dia 27 de Março de
nições para armas de fogo ligeiras de calibre igual de 2001 2001.
ou superior a 7 mm.

13 � Abertura de propostas � o acto de abertura de propos-
tas realizar-se-á na Repartição de Contratos, Aquisições e Patri-
mónio, no local indicado no n.º 1, podendo intervir no acto pú-
blico do concurso os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será à proposta
economicamente mais vantajosa, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tendo em
consideração os seguintes factores, por ordem decrescente de im-
portância:

1.º Adequação à missão;
2.º Qualidade dos bens;
3.º Preço;
4.º Prazo de entrega;
5.º Assistência pós-venda e prazos de garantia.

15 � Validade das propostas � os concorrentes ficam obriga-
dos a manter as suas propostas até 31 de Dezembro de 2001.

16 � Caução � a entidade sobre a qual recaia despacho de
adjudicação obriga-se à prestação de caução no valor de 5% so-
bre o valor total da adjudicação, sem IVA.

17 � Não houve publicação de anúncio indicativo do presen-
te concurso.

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

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias e no Diário da República � 25
de Janeiro de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias e na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. � 25 de Janeiro de 2001.

25 de Janeiro de 2001 � A Directora do Departamento de Ges-
tão Financeira e Patrimonial, Maria de Fátima Paulo Duarte.

03-2-42 835

Anúncio

1 � Entidade adjudicante � Direcção Nacional da Polícia de
Segurança Pública (DNPSP), com endereço na Travessa da Fá-
brica dos Pentes, 22, 1269-003 Lisboa (telefone: 213860132; fax:
213860132).

2 � Objecto do procedimento:

a) Procedimento de aquisição � concurso público interna-
cional, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho � concurso públi-
co internacional n.º 7/INT/2001 � botas tipo militar;

b) Categorias de bens � segundo a Classificação Estatísti-
ca de Produtos por Actividade, a que se refere o Regula-
mento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Re-
gulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998, a categoria é a seguinte: CPV-
-19315000;

c) Quantidade de bens � conforme lista anexa ao caderno
de encargos e programa e regulamento do concurso.
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3 � Local da prestação � os bens deverão ser entregues livres
de quaisquer encargos nas instalações do Departamento de Equi-
pamentos e Fardamento da DNPSP, sito na Avenida de João
Crisóstomo, 42, 1.º, 1050-127 Lisboa.

4 � Duração do contrato � o contrato terá a duração do ano
económico de 2001.

5 � Profissões específicas dos fornecedores � são as constan-
tes do caderno de encargos e programa e regulamento do con-
curso.

6 � Identificação e habilitações profissionais dos responsáveis
pelos fornecimentos � são os definidos no programa e regula-
mento do concurso.

7 � Admissibilidade de propostas a parte de bens e serviços �
são as definidas no programa e regulamento do concurso.

8 � Proposta base e proposta com variantes � só são admiti-
das propostas base e com variantes de acordo com o previsto no
caderno de encargos.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação
das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devem preencher � são os requisitos exi-
gidos no caderno de encargos e programa e regulamento do
concurso.

10 � Agrupamento de concorrentes � é permitida a apresen-
tação de propostas ou candidaturas por um agrupamento de con-
correntes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida quando
lhe for adjudicado o contrato e aquela forma seja necessária à boa
execução do mesmo e que se encontre prevista no programa e re-
gulamento do concurso.

11 � Pedido de caderno de encargos � o programa e regulamen-
to do concurso e o caderno de encargos encontram-se patentes na
Repartição de Contratos, Aquisições e Património da Direcção de
Gestão Financeira e Patrimonial da Polícia de Segurança Pública, sita
na morada indicada no n.º 1, onde podem ser consultados até ao
termo do prazo para apresentação das propostas, das 9 horas e 30
minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 15 horas e 30
minutos, ou obtidas cópias mediante pré-pagamento de 10 000$,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

12 � Entrega de propostas � as propostas e documentos que as
acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o
sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamente legaliza-
da, conforme previsto no caderno de encargos e programa e regula-
mento do concurso, e devem ser enviadas para a Repartição de
Contratos, Aquisições e Património � endereço referido no n.º 1 �,
cujas datas de entrega e abertura são as seguintes:

Designação do concurso Entrega de propostas Abertura de propostas

Concurso público internacional n.º 7/INT/2001 � bo- Até às 16 horas do dia 27 de Março Às 10 horas do dia 28 de Março de
tas tipo militar. de 2001 2001.

13 � Abertura de propostas � o acto de abertura de propos-
tas realizar-se-á na Repartição de Contratos, Aquisições e Patri-
mónio, no local indicado no n.º 1, podendo intervir no acto
público do concurso os concorrentes e seus representantes devi-
damente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será à proposta
economicamente mais vantajosa, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tendo em
consideração os seguintes factores, por ordem decrescente de im-
portância:

1.º Qualidade;
2.º Preço;
3.º Características estéticas e funcionais;
4.º Prazo de entrega e garantias do seu cumprimento.

15 � Validade das propostas � os concorrentes ficam obriga-
dos a manter as suas propostas até 31 de Dezembro de 2001.

16 � Caução � a entidade sobre a qual recaia despacho de
adjudicação obriga-se à prestação de caução no valor de 5% so-
bre o valor total da adjudicação, sem IVA.

17 � Não houve publicação de anúncio indicativo do presen-
te concurso.

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

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias e no Diário da República � 25
de Janeiro de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias e na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. � 25 de Janeiro de 2001.

25 de Janeiro de 2001 � A Directora do Departamento de Ges-
tão Financeira e Patrimonial, Maria de Fátima Paulo Duarte.

03-2-42 836

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Estádio Universitário de Lisboa

Anúncio

Concurso público para concepção/execução e concessão
da exploração de um parque de estacionamento de su-
perfície no Estádio Universitário de Lisboa (EUL).

1 � O Ministério da Educação, através do Estádio Universi-
tário de Lisboa (EUL), com sede na Avenida do Professor Egas

Moniz, 1600-190 Lisboa, torna público que se encontra aberto
concurso público para concepção/execução e concessão da explo-
ração de um parque de estacionamento de superfície no Estádio
Universitário de Lisboa (EUL).

a) O serviço a concessionar consiste na exploração de um par-
que de estacionamento de superfície.

b) A adjudicação consiste na concessão, pelo prazo de cinco
anos, renováveis, da exploração do referido parque de estaciona-
mento de superfície.

c) A concepção, execução e todo o equipamento, apetrechamen-
to e demais trabalhos necessários à instalação e funcionamento
do referido parque de estacionamento são da conta e risco do ad-
judicatário/concessionário.

d) Constitui ainda obrigação do adjudicatário/concessionário a
concepção e execução de todos os acessos e arranjos exteriores,
incluindo a remodelação da entrada principal do Estádio Univer-
sitário de Lisboa.

e) O objecto do contrato será a concessão da exploração do alu-
dido parque de estacionamento, nas condições referidas e com
obediência ao programa de concurso e caderno de encargos res-
pectivos.

2 � Pretende-se que o parque de estacionamento entre em ple-
no funcionamento no prazo máximo de 90 dias após feita a ad-
judicação de concessão.

3 � a) O processo do concurso encontra-se patente na secre-
taria do Estádio Universitário de Lisboa (EUL), Avenida do Pro-
fessor Egas Moniz, 1600-190 Lisboa, onde pode ser consultado
ou adquiridas cópias durante o horário normal de expediente, ou
seja das 9 horas e 30 minutos às 13 horas e das 14 horas e 30
minutos às 16 horas e 30 minutos de todos os dias úteis, a partir
de 26 de Janeiro de 2001.

b) Os pedidos de esclarecimento de dúvidas terão lugar durante
o primeiro terço do prazo fixado na alínea a) do n.º 4.

c) O fornecimento de cópias do processo será feito mediante
o pagamento pelos interessados da importância de 10 000$, acres-
cidos de IVA à taxa legal em vigor.

d) A zona de implantação do parque de estacionamento a con-
cessionar pode ser visitada pelos interessados no horário e durante
os períodos referidos nas alíneas a) e b), devendo para tal dirigir-
-se aos serviços ali mencionados.

4 � a) Só serão consideradas as propostas que sejam apresen-
tadas até às 16 horas e 30 minutos do 20.º dia a contar da data
da publicação do anúncio relativo ao presente concurso no Diá-
rio da República.

b) As referidas propostas devem ser entregues nos serviços re-
feridos na alínea a) do número anterior ou enviadas pelo correio
para o endereço ali referido.

c) As propostas devem ser dactilografadas e redigidas em por-
tuguês.
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5 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar às 11 horas do
1.º dia útil seguinte ao do termo do prazo para apresenta-
ção de propostas, no local referido na alínea a) do n.º 3;

b) Os concorrentes ou seus representantes devidamente cre-
denciados podem assistir ao acto público do concurso.

6 � Para efeitos de adjudicação, os grupos de entidades con-
correntes deverão constituir-se em consórcio, de acordo com a lei
portuguesa.

7 � a) Podem candidatar-se ao concurso todas as pessoas sin-
gulares ou colectivas, nacionais ou de países da União Europeia.

b) O concurso dirige-se especialmente a empresas ou grupos
de empresas com vocação, capacidade e experiência no âmbito
da exploração/gestão de unidades similares.

8 � Não serão consideradas propostas cujo prazo de validade
seja inferior a 120 dias.

9 � Na apreciação e graduação das propostas serão observa-
dos, por ordem decrescente de importância, os seguintes critéri-
os:

a) Qualidade técnica e arquitectónica do projecto:

i) Da remodelação da entrada principal do EUL e res-
pectivos arranjos exteriores;

ii) Do parque de estacionamento;

b) Contrapartidas financeiras oferecidas;
c) Proposta de tarifário;
d) Total do investimento a realizar.

10 � Os concorrentes deverão instruir as propostas com os ele-
mentos necessários e que tenham por convenientes para a boa
apreciação, nos termos do número anterior.

11 � O Ministério da Educação/EUL reserva-se o direito de,
por razões do seu exclusivo interesse, não adjudicar a concessão
ao candidato que ofereça maior contrapartida financeira ou a qual-
quer deles, se nenhuma das propostas lhe convier.

12 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diá-
rio da República em 26 de Janeiro de 2001.

26 de Janeiro de 2001 � O Director, João Manuel da Silva
Roquette. 03-2-042 844

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Garcia de Orta

Anúncio

Concurso público internacional no âmbito das Comunida-
des Europeias n.º 7.032/2001, para fornecimento de equi-
pamento de neuronavegação e extereotaxia, nos termos
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Garcia de Orta, Ave-
nida do Professor Torrado da Silva, Pragal, 2801-951 Almada (te-
lefone: 212940294; telefax: 212957004).

2 � Objecto do concurso público internacional � descrição
dos bens e categoria: equipamento de neuronavegação e
extereotaxia, grupo 33.1, categoria 33.10.1, subcategoria 33.10.15,
do Regulamento CE n.º 1232/98.

3 � Local de entrega � o indicado no n.º 1.
4 � Prazo máximo de entrega � 45 dias.
5 e 6 � [�]
7 � São admitidas propostas parciais.
8 � Não são aceites propostas que apresentem alterações de

cláusulas do caderno de encargos, bem como de propostas vari-
antes.

9 e 10 � [�]
11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos po-

dem ser solicitados ao Serviço de Aprovisionamento da entidade
adjudicante indicada no n.º 1, até às 16 horas de qualquer dia útil,
no prazo a seguir indicado.

b) O pedido deverá ser efectuado até ao dia 15 de Março de
2001.

c) Os documentos referidos na alínea a) serão fornecidos me-
diante o pagamento prévio de 8000$, acrescido do IVA à taxa
legal em vigor, na tesouraria do Hospital de Garcia de Orta.

12 � a) As propostas devem ser dirigidas ao conselho de ad-
ministração da entidade indicada no n.º 1.

b) Data e hora limite de apresentação das propostas � 21 de
Março de 2001, às 17 horas e 30 minutos.

c) As propostas devem ser redigidas em português.
13 � O acto público de abertura de propostas terá lugar às

10 horas do dia 22 de Março de 2001, no Serviço de Aprovisio-
namento da entidade mencionada no n.º 1, podendo assistir todas
as pessoas interessadas.

14 � Critérios de adjudicação � proposta mais vantajosa,
atendendo aos critérios seguintes, por ordem decrescente da sua
importância:

Qualidade técnica face à utilização prevista, versatilidade e
facilidade da utilização;

Tempo de resposta às reparações;
Preço do equipamento.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as condições
das suas propostas no prazo mínimo de 90 dias, contado a partir
da data limite para a sua entrega.

16 � O pagamento será efectuado no prazo máximo de
150 dias após a respectiva prestação.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � [�]
19 � Data de envio deste anúncio para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias �
26 de Janeiro de 2001.

20 � Data de recepção deste anúncio, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A � 26 de Janeiro de 2001.

25 de Janeiro de 2001 � A Administradora Hospitalar, Ana
Paula Oliveira. 03-2-042 843

Hospital Geral de Santo António

Anúncio

Concurso público n.º 16/2001, nos termos do artigo 87.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho

1 � Entidade adjudicante � Hospital Geral de Santo António,
com sede no Largo do Professor Abel Salazar, 4090-001 Porto
(telefone: 222059857; fax: 222056676).

2 � Objecto do concurso público � microscópio para interven-
ções neurocirúrgicas

a) Descrição e categoria dos bens � categoria 33.10.1, subca-
tegoria 33.10.15, de acordo com a Classificação Estatística de
Produtos por Actividade (Regulamento da CEE n.º 3696/3, alte-
rado pelo n.º 1232/98, de 17 Junho).

b) Quantidade � constante de lista junta ao programa.
c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.
3 � Local de entrega � Hospital Geral de Santo António.
4 � Data limite da conclusão do fornecimento � um ano após

a adjudicação.
5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � Propostas parciais � (Não se aplica.)
8 � Não são permitidas alterações de cláusulas do caderno de

encargos.
9 � Os concorrentes devem apresentar os documentos indica-

dos no n.º 3 do programa.
10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorren-

tes � a indicada no n.º 2.1 do programa.
11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos po-

dem ser solicitados aos Serviços de Aprovisionamento da entidade
referida no n.º 1.

b) Os documentos referidos na alínea a) devem ser pedidos até
16 de Fevereiro de 2001.

12 � a) As propostas devem ser entregues nos Serviços de
Aprovisionamento da entidade referida no n.º 1.

b) Data limite para apresentação das propostas � até às 16 ho-
ras do dia 23 de Fevereiro de 2001.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa e
acompanhadas dos documentos referidos.
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13 � Abertura das propostas � o acto de abertura das propos-
tas terá lugar às 10 horas de 26 de Fevereiro de 2001 e a ele po-
dem assistir as pessoas referidas no artigo 99.º Decreto-Lei
n.º 197/99.

14 � Critérios de adjudicação � os indicados no ponto 6 do
programa.

15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter a sua proposta pelo prazo de 60 dias
contados a partir do dia do acto de abertura das propostas. Este
prazo considera-se prorrogado por mais 60 dias se nada for re-
querido em contrário pelos concorrentes.

16 � Prestação da caução � nos termos do artigo 5.º do ca-
derno de encargos.

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

contratos públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 24 de Janeiro de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A � 24 de Janeiro de 2001.

A Administradora-Delegada, Élia da Costa Gomes.
06-2-052 227

Hospital Psiquiátrico do Lorvão

Anúncio

Torna-se público que se encontram abertos os seguintes con-
cursos, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho:

1 � Concurso promovido pelo Hospital Psiquiátrico do Lorvão,
sito no Lorvão, 3060-106 Lorvão, para fornecimento de géneros
alimentares para o 2.º trimestre de 2001.

2 � Concursos públicos números:

9/2001 � produtos hortícolas e frutas;
10/2001 � ovos;
11/2001 � batata, feijão e grão;
12/2001 � peixe fresco, congelado e outros congelados;
13/2001 � carnes frescas, congeladas, de criação e produ-

tos de charcutaria;
14/2001 � produtos de panificação;
15/2001 � lacticínios;
16/2001 � mercearias.

3 � Local de entrega dos produtos � armazém do Hospital
Psiquiátrico do Lorvão.

4 � Prazo de entrega dos produtos � durante o 2.º trimestre
de 2001.

5 � Pedido de documentos � o processo do concurso encon-
tra-se patente no Serviço de Aprovisionamento do Hospital Psi-
quiátrico do Lorvão, onde poderá ser examinado durante as ho-
ras normais de funcionamento (das 8 horas e 30 minutos às
12 horas e das 13 às 16 horas), de segunda-feira a sexta-feira, e
ou levantado.

Data limite de apresentação das propostas � 28 de Fevereiro
de 2001, até às 16 horas.

6 � Data, hora e local de abertura das proposta � 1 de Mar-
ço de 2001, às 10 horas, na sala de reuniões do Hospital Psiqui-
átrico do Lorvão.

Podem intervir no acto público dos concursos todas as pesso-
as que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

7 � Critérios de adjudicação � o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta, entre outros factores, a qualida-
de do produto, qualidade e natureza do fornecedor, prazo de en-
trega, preços e a manutenção dos preços durante a vigência do
contrato.

8 � Modalidade de pagamento � 60 dias após fornecimento.
a) Enviado para publicação no Diário da República em 24 de

Janeiro de 2001.
b) Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A, para

publicação no Diário da República, em 24 de Janeiro de 2001.

24 de Janeiro de 2001 � Pelo Conselho de Administração, o
Enfermeiro-Director, Carlos Alberto Bem-Haja dos Santos.

5-2-22 947

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Equipamento Social

e Transportes

Anúncio

Concurso público n.º 1/2001 � «Variante à vila
de Ponta do Sol»

1 � O dono da obra é a Região Autónoma da Madeira, Secre-
taria Regional do Equipamento Social e Transportes (Direcção
Regional de Estradas), Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídi-
cos, Divisão de Concursos e Contratos, Rua do Dr. Pestana Jú-
nior, 6, 9054-558 Funchal (telefone: 291207200; fax: 291225112).

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

3 � a) Local de execução � Região Autónoma da Madeira,
concelho de Ponta do Sol.

b) Designação da empreitada � «variante à vila de Ponta do
Sol».

Natureza dos trabalhos � construção de um troço de estrada
com uma extensão de cerca de 2500 m, onde se inclui um túnel
rodoviário e um pontão sobre a ribeira de Ponta do Sol e que se
podem resumir nas seguintes áreas:

Túnel de Ponta do Sol (2327 m);
Drenagem;
Obras acessórias;
Pontão sobre a ribeira de Ponta do Sol;
Pavimentação;
Iluminação pública;
Ventilação de túneis.

Descrição � os trabalhos a que se refere a presente empreita-
da estão classificados no Vocabulário Comum para Contratos Pú-
blicos, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, com a seguinte referência:
45230000-8 � construção geral de estradas.

4 � O prazo de execução da empreitada é de 30 meses a con-
tar da data da consignação, incluindo sábados, domingos e feria-
dos.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no servi-
ço e endereço indicados no n.º 1 supra, onde pode ser examina-
do durante as horas de expediente, desde a data do respectivo
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso, e adqui-
ridos após inscrição prévia.

Os pedidos de inscrição podem ser dirigidos à entidade referi-
da no n.º 1 a partir da data de publicação deste anúncio.

b) O fornecimento do processo de concurso será efectuado me-
diante o pagamento de 100 000$, em dinheiro ou cheque visado
passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madeira,
no prazo de seis dias a contar da data de recepção do respectivo
pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 9
de Abril de 2001, devendo ser enviadas pelo correio, sob registo
e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no endere-
ço indicado no n.º 1 supra.

c) As propostas, bem como os elementos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa, tendo em considera-
ção o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso todas as
pessoas interessadas, mas só poderão intervir os representantes
das firmas devidamente credenciados, bastando para tal, no caso
de intervenção do titular da empresa em nome individual, a exi-
bição do seu bilhete de identidade, e no caso de intervenção dos
representantes de empresas em nome individual, de sociedades ou
de grupos de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de
identidade e de uma credencial passada pela empresa em nome
individual, sociedade ou grupo, na qual conste o nome e o nú-
mero do bilhete de identidade do(s) representante(s).

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia
10 de Abril de 2001, no endereço indicado no n.º 1 supra.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a obra deverá pres-
tar, dentro do prazo e forma legal, a caução correspondente a 5%
do valor total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Re-
gião Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional do
Equipamento Social e Transportes.

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.

11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI, com as seguintes autorizações:

Da 4.ª subcategoria da 6.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

Das 1.ª, 8.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, das 2.ª e 15.ª
subcategorias da 5.ª categoria e das 9.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª
subcategorias da 6.ª categoria, correspondentes, cada uma,
ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
proposta.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alí-
neas b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, poderão apresentar-se a concurso nos termos dos artigos
67.º e 68.º do mesmo diploma legal.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias a contar
da data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta
economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes facto-
res, subfactores e ponderações:

a) Valia técnica da proposta � 0.65.
Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação

nos seguintes subfactores de apreciação das propostas:

Plano de trabalhos � 0.35;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra � 0.35;
Adequação dos cronogramas e relações de equipamen-

to e pessoal � 0.30;

b) Preço proposto para a execução da obra � 0.35.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
15 � [�]
16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia no Jor-

nal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diá-

rio da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as em 23 de Janeiro de 2001.

23 de Janeiro de 2001 � O Chefe do Gabinete, João Ricardo
Luís dos Reis. 10-2-121 337

Anúncio

Concurso público n.º 2/2001 � «Variante à vila
da Calheta � 1.ª fase»

1 � O dono da obra é a Região Autónoma da Madeira, Secre-
taria Regional do Equipamento Social e Transportes (Direcção
Regional de Estradas), Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídi-
cos, Divisão de Concursos e Contratos, Rua do Dr. Pestana Jú-
nior, 6, 9054-558 Funchal (telefone: 291207200; fax: 291225112).

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

3 � a) Local de execução � Região Autónoma da Madeira,
concelho da Calheta.

b) Designação da empreitada � «variante à vila da Calheta �
1.ª fase».

Natureza dos trabalhos � construção de dois túneis rodoviári-
os com a extensão total de 1260 m (940 m + 320 m) e onde es-
tão incluídos os seguintes trabalhos:

Escavação dos emboquilhamentos;
Escavação subterrânea;
Revestimento provisório;
Impermeabilização;
Revestimento definitivo;
Drenagem.

Descrição � os trabalhos a que se refere a presente empreita-
da estão classificados no Vocabulário Comum para Contratos Pú-

blicos, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, com a seguinte referência:
45230000-8 � construção geral de estradas.

4 � O prazo de execução da empreitada é de 24 meses a con-
tar da data da consignação, incluindo sábados, domingos e feria-
dos.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no servi-
ço e endereço indicados no n.º 1 supra, onde pode ser examina-
do durante as horas de expediente, desde a data do respectivo
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso, e adqui-
ridos após inscrição prévia.

Os pedidos de inscrição podem ser dirigidos à entidade referi-
da no n.º 1 a partir da data de publicação deste anúncio.

b) O fornecimento do processo de concurso será efectuado me-
diante o pagamento de 100 000$, em dinheiro ou cheque visado
passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madei-
ra, no prazo de seis dias a contar da data de recepção do respec-
tivo pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 16
de Abril de 2001, devendo ser enviadas pelo correio, sob registo
e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no endere-
ço indicado no n.º 1 supra.

c) As propostas, bem como os elementos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa, tendo em considera-
ção o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso todas as
pessoas interessadas, mas só poderão intervir os representantes
das firmas devidamente credenciados, bastando para tal, no caso
de intervenção do titular da empresa em nome individual, a exi-
bição do seu bilhete de identidade, e no caso de intervenção dos
representantes de empresas em nome individual, de sociedades ou
de grupos de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de
identidade e de uma credencial passada pela empresa em nome
individual, sociedade ou grupo, na qual conste o nome e o nú-
mero do bilhete de identidade do(s) representante(s).

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia
17 de Abril de 2001, no endereço indicado no n.º 1 supra.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a obra deverá pres-
tar, dentro do prazo e forma legal, a caução correspondente a 5%
do valor total da adjudicação.

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

A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Re-
gião Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional do
Equipamento Social e Transportes.

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.

11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI, com as seguintes autorizações:

Da 4.ª subcategoria da 6.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

Das 3.ª, 9.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª categoria,
correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhes respeitam, consoante a parte que a cada
um desses trabalhos cabe na proposta.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alí-
neas b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, poderão apresentar-se a concurso nos termos dos arti-
gos 67.º e 68.º do mesmo diploma legal.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias a contar
da data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta
economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes facto-
res, subfactores e ponderações:

a) Valia técnica da proposta � 0.65.
Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação

nos seguintes subfactores de apreciação das propostas:

Plano de trabalhos � 0.35;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra � 0.35;
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Adequação dos cronogramas e relações de equipamen-
to e pessoal � 0.30;

b) Preço proposto para a execução da obra � 0.35.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
15 � [�]
16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia no Jor-

nal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diá-

rio da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as em 23 de Janeiro de 2001.

23 de Janeiro de 2001 � O Chefe do Gabinete, João Ricardo
Luís dos Reis. 10-2-121 338

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Anúncio

Concurso público n.º 1-ST/2001, para a execução da em-
preitada de construção do auditório da Escola Superi-
or de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade
de Aveiro, nos termos do modelo n.º 2 do anexo IV ao
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

1 � Nome, endereço, números de telefone, fax e correio elec-
trónico do dono da obra � Universidade de Aveiro, Campus Uni-
versitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal (telefone:
234370344; fax: 234370370; correio electrónico: stec@ua.pt).

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

3 � a) Local de execução � Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Águeda, ex-Instituto Superior Militar de Águeda,
3870 Águeda.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos traba-
lhos e sua descrição, com referência à Classificação Estatística
de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento
(CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, ou, preferencialmente, com referên-
cia ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos, publica-
do no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3
de Setembro de 1996, características gerais da obra e preço base,
com exclusão do IVA � a obra consiste em remodelar e adap-
tar o edifício do cinema da antiga Escola de Sargentos em
Águeda. Inclui ainda a execução dos trabalhos de construção ci-
vil, instalação de equipamentos eléctricos, mecânicos, rede de
águas, esgotos, electricidade, telefones e instalação do sistema de
aquecimento e ventilação. São considerados naquele preço glo-
bal todos os trabalhos indispensáveis à boa habitabilidade da
construção completamente concluídos de modo a permitir a sua
ocupação e utilização logo após a recepção provisória. CPV
45211000-9 e CPV 45211532-7.

O preço base do concurso é de 110 000 000$, com exclusão
do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � quatro meses.
5 � a) Nome, endereço do serviço, local e horário em que po-

dem ser examinados ou pedidos o processo de concurso e do-
cumentos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas
peças, bem como data limite para fazer esses pedidos � o pro-
cesso de concurso pode ser examinado, durante o horário de ex-
pediente, nos Serviços Técnicos da Universidade de Aveiro, si-
tuados no pavilhão III (edifício da Reitoria), piso 3, sala 3.3.5,
Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro. As cópias
autenticadas dos documentos mencionados poderão ser solicita-
das ou fornecidas até ao fim do segundo terço do prazo para
apresentação de propostas.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fi-
xadas para o fornecimento do processo de concurso e documen-
tos complementares � o custo de cada processo é de 30 000$,
acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a pagar em dinheiro ou
em cheque passado a favor dos Serviços Técnicos da Universi-
dade de Aveiro.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propos-
tas � o prazo de entrega das propostas será até às 17 horas do
30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � as
propostas deverão ser enviadas ou entregues no endereço indica-
do na alínea a) do n.º 5.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como
os documentos que as acompanham � as propostas serão obri-
gatoriamente redigidas em língua portuguesa. Os documentos que
as acompanham ou instruem serão igualmente redigidos em por-
tuguês. Porém, quando pela sua própria natureza ou origem esti-
verem redigidas noutra língua, deve o concorrente fazê-las acom-
panhar de tradução devidamente legalizada, em relação à qual
declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos,
sobre os respectivos originais.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � o acto do concurso é público, mas apenas poderão in-
tervir os concorrentes ou seus representantes devidamente creden-
ciados para o efeito.

b) Data, hora e local desse acto � a abertura das propostas
efectuar-se-á às 15 horas do 1.º dia útil subsequente à data limi-
te para apresentação das propostas, no pavilhão III, edifício da
Reitoria da Universidade de Aveiro.

8 � Caução e garantias eventualmente exigidas � a caução a
apresentar, de valor correspondente a 5% do valor total da adju-
dicação, sem IVA incluído, será solicitada após a decisão de ad-
judicação.

9 � Tipo de empreitada, nos termos do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, modalidades essenciais de finan-
ciamento e de pagamento e ou referência às disposições legais ou
regulamentares que as estabeleçam � a empreitada é por preço
global, nos termos dos artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação que deva adoptar qual-
quer agrupamento de empreiteiros a que eventualmente venha a
ser adjudicada � podem concorrer empresas e ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamen-
te numa única entidade ou consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e in-
formações e formalidades necessárias à avaliação das condições
mínimas de carácter económico e técnico que o empreiteiro deva
preencher, designadamente:

a) Natureza e classificação das autorizações constantes do
certificado de classificação de empreiteiros de obras pú-
blicas � só serão admitidos como concorrentes empresas
titulares das seguintes autorizações emitidas ao abrigo da
Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Julho:

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

Das 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª ca-
tegoria, das 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias
da 5.ª categoria e da 14.ª subcategoria da 6.ª catego-
ria e das classes correspondentes, cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados que lhes respeitam;

b) 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 � os concorrentes não de-
tentores de certificado de empreiteiro de obras públicas
deverão apresentar o certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos no
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo de 66
dias a contar do acto público do concurso.

13 � Critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos
factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação �
a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vanta-
josa, ponderando os seguintes factores:

Preço � 0,60;
Valia técnica da proposta � 0,40.

14 � Propostas variantes � não são admitidas propostas va-
riantes.

15 � Outras informações � a empreitada será regulada pelo
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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16 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias ou menção da sua não
publicação � (não aplicável).

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias � (não aplicável).

18 � Indicação de que o contrato se encontra abrangido pelo
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Co-
mércio � o presente contrato encontra-se abrangido pelo Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio.

24 de Janeiro de 2001 � O Reitor, Júlio Pedrosa.
10-2-121 334

Anúncio

Concurso público n.º 2-ST/2001, para a execução da em-
preitada de construção do edifício do Centro de Com-
putação da Universidade de Aveiro, nos termos do
modelo n.º 2 do anexo IV ao Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

1 � Nome, endereço, números de telefone, fax e correio elec-
trónico do dono da obra � Universidade de Aveiro, Campus Uni-
versitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal (telefone:
234370344; fax: 234370370; correio electrónico: stec@ua.pt).

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

3 � a) Local de execução � Campus Universitário de San-
tiago, 3810-193 Aveiro.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos traba-
lhos e sua descrição, com referência à Classificação Estatística
de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento
(CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, ou, preferencialmente, com referên-
cia ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos, publica-
do no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3
de Setembro de 1996, características gerais da obra e preço base,
com exclusão do IVA � empreitada de construção civil e de
instalação de equipamentos hidráulicos, eléctricos e mecânicos do
edifício do Centro de Computação, com a área bruta de constru-
ção de 1500 m2. CPV 45211000-9 e CPV 45211532-7

O preço base do concurso é de 160 000 000$, com exclusão
do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 10 meses.
5 � a) Nome, endereço do serviço, local e horário em que po-

dem ser examinados ou pedidos o processo de concurso e do-
cumentos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas
peças, bem como data limite para fazer esses pedidos � o pro-
cesso de concurso pode ser examinado, durante o horário de ex-
pediente, nos Serviços Técnicos da Universidade de Aveiro, si-
tuados no pavilhão III (edifício da Reitoria), piso 3, sala 3.3.5,
Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro. As cópias
autenticadas dos documentos mencionados poderão ser solicita-
das ou fornecidas até ao fim do segundo terço do prazo para
apresentação de propostas.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fi-
xadas para o fornecimento do processo de concurso e documen-
tos complementares � o custo de cada processo é de 42 000$,
acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a pagar em dinheiro ou
em cheque passado a favor dos Serviços Técnicos da Universi-
dade de Aveiro.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propos-
tas � o prazo de entrega das propostas será até às 17 horas do
30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � as
propostas deverão ser enviadas ou entregues no endereço indica-
do na alínea a) do n.º 5.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como
os documentos que as acompanham � as propostas serão obri-
gatoriamente redigidas em língua portuguesa. Os documentos que
as acompanham ou instruem serão igualmente redigidos em por-
tuguês. Porém, quando pela sua própria natureza ou origem esti-
verem redigidas noutra língua, deve o concorrente fazê-las acom-
panhar de tradução devidamente legalizada, em relação à qual
declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos,
sobre os respectivos originais.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � o acto do concurso é público, mas apenas poderão in-
tervir os concorrentes ou seus representantes devidamente creden-
ciados para o efeito.

b) Data, hora e local desse acto � a abertura das propostas
efectuar-se-á às 10 horas do 1.º dia útil subsequente à data limi-
te para apresentação das propostas, no pavilhão III, edifício da
Reitoria da Universidade de Aveiro.

8 � Caução e garantias eventualmente exigidas � a caução a
apresentar, de valor correspondente a 5% do valor total da adju-
dicação, sem IVA incluído, será solicitada após a decisão de ad-
judicação.

9 � Tipo de empreitada, nos termos do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, modalidades essenciais de finan-
ciamento e de pagamento e ou referência às disposições legais ou
regulamentares que as estabeleçam � a empreitada é por preço
global, nos termos dos artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação que deva adoptar qual-
quer agrupamento de empreiteiros a que eventualmente venha a
ser adjudicada � podem concorrer empresas e ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se associarem obrigatoria-
mente, antes de celebrar o contrato, na modalidade de consórcio
externo, ou em agrupamento complementar de empresas, em re-
gime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração
do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e in-
formações e formalidades necessárias à avaliação das condições
mínimas de carácter económico e técnico que o empreiteiro deva
preencher, designadamente:

a) Natureza e classificação das autorizações constantes do
certificado de classificação de empreiteiros de obras pú-
blicas � só serão admitidos como concorrentes empresas
titulares das seguintes autorizações emitidas ao abrigo da
Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Julho:

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

Das 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª ca-
tegoria, das 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias
da 5.ª categoria e da 14.ª subcategoria da 6.ª catego-
ria e das classes correspondentes, cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados que lhes respeitam;

b) 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 � os concorrentes não de-
tentores de certificado de empreiteiro de obras públicas
deverão apresentar o certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos no
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo de 66
dias a contar do acto público do concurso.

13 � Critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos
factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação �
a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vanta-
josa, ponderando os seguintes factores:

Preço � 0,60;
Valia técnica da proposta � 0,40.

14 � Propostas variantes � não são admitidas propostas va-
riantes.

15 � Outras informações � a empreitada será regulada pelo
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

16 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias ou menção da sua não
publicação � (não aplicável).

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias � (não aplicável).

18 � Indicação de que o contrato se encontra abrangido pelo
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Co-
mércio � o presente contrato encontra-se abrangido pelo Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio.

25 de Janeiro de 2001 � O Reitor, Júlio Pedrosa.
10-2-121 335
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

Anúncio

Concurso público � empreitadas de obras públicas (ar-
tigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março) (série
de preços).

1 � Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, Praça Munici-
pal, 4970-441 Arcos de Valdevez (fax: 258520509; telefone:
258520500).

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

3 � a) Local de execução � Souro, Arcos de Valdevez.
b) Designação da empreitada � «Bloco XXIX � caminho de

ligação do campo de futebol ao lugar de Eirigos e Casal �
Souto».

Natureza e extensão dos trabalhos � terraplenagens, drenagens,
serventias, obras acessórias, pavimentação e diversos, na exten-
são de 2100 m.

c) O preço base de concurso é de 27 733 000$, com exclusão
do IVA.

d) A empreitada em concurso não está dividida em lotes.
e) Objecto da empreitada � execução integral da obra relati-

va ao projecto, caderno de encargos e condições técnicas paten-
teadas no processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 120 dias, incluindo sá-
bados, domingos e feriados.

5 � a) O processo desta empreitada, que inclui o projecto, pro-
grama de concurso e caderno de encargos, pode ser examinado
na Divisão dos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara Muni-
cipal, todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, até ao dia e hora do
acto público do concurso.

b) Os pedidos para fornecimento dos elementos referidos na
anterior alínea a) podem ser feitos na referida Divisão até 10
dias seguidos depois da publicação deste anúncio no Diário da
República. A entrega dos mesmos será feita durante os 10 dias
seguintes.

c) O custo do processo e dos documentos complementares re-
feridos na anterior alínea b) é de 26 580$, mais IVA, a pagar no
acto do pedido em dinheiro ou cheque passado a favor da Câmara
Municipal de Arcos de Valdevez.

6 � a) As propostas deverão ser enviadas ou entregues na se-
cretaria desta Câmara Municipal até às 16 horas do dia 19 de
Março de 2001.

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

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as
pessoas interessadas e intervir as devidamente credenciadas, con-
forme o n.º 5.2 do programa de concurso.

b) O acto público terá lugar no edifício dos Paços do Municí-
pio, às 9 horas e 30 minutos do dia 20 de Março de 2001.

8 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a emprei-
tada prestará uma caução no valor de 5% do valor total da adju-
dicação.

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

O pagamento será por medição, nos termos do 202.º do mes-
mo decreto-lei.

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

11 � Idoneidade, habilitação e qualificação/aptidão do concor-
rente:

a) Idoneidade � são excluídos do procedimento de contra-
tação os concorrentes em relação aos quais se verifique al-
guma das situações previstas no artigo 55.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Habilitação legal � só serão admitidos os concorrentes ti-
tulares do certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas que contenha as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 3.ª categoria e 2.ª subcategoria da 6.ª
categoria e da classe correspondente ao valor global da sua
proposta, nos termos das Portarias n.os 412-I/99, de 4 de
Junho, e 660/99, de 17 de Agosto;

c) Condições de aptidão dos concorrentes e respectivos ele-
mentos de caracterização:

I) Capacidade financeira e económica para a execução
da obra � não serão analisadas, considerando-se ex-
cluídas, as propostas dos concorrentes quando estes
não apresentarem os valores mínimos dos seguintes
indicadores financeiros:

Apresentar uma liquidez geral > 1,0;
Apresentar um grau de cobertura do imobilizado

> 1,10;
Apresentar uma autonomia financeira > 0,10;

II) Capacidade técnica para a execução da obra � não
serão analisadas, considerando-se excluídas, as pro-
postas dos concorrentes quando estes não apresenta-
rem, no seu currículo, pelo menos três obras, cada
uma delas da mesma natureza e valor igual ou supe-
rior ao da empreitada em concurso, executadas nos
últimos cinco anos, acompanhadas dos certificados de
boa execução, os quais devem referir o montante, data
e local de execução e se as mesmas foram executa-
das de acordo com as regras de arte e regularmente
concluídas;

d) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas, a que referem as
alíneas b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, poderão apresentar-se a concurso nos ter-
mos previstos dos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma
legal;

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

13 � Critérios de adjudicação � análise das propostas selec-
cionadas: os concorrentes considerados aptos transitam para a
2.ª fase em condições de igualdade, sendo analisadas as propos-
tas apresentadas. A adjudicação será efectuada à proposta econo-
micamente mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo aos seguintes factores
de apreciação e respectiva ponderação, por ordem decrescente de
importância, com os seguintes pesos máximos:

a) Preço � 70%;
b) Valia técnica da proposta � 25%;
c) Prazo de execução � 5%.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Outras informações � [�]
16 � (Quando aplicável.) � Data de publicação do anúncio de

informação prévia no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
ou menção da sua não publicação.

17 � (Quando aplicável.) � Data de envio do anúncio para a
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

15 de Janeiro de 2001 � O Presidente da Câmara, Francisco
Rodrigues de Araújo. 06-1-030 358

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS

Anúncio

Concurso público para a empreitada de execução das
infra-estruturas do loteamento municipal n.º 2/98 � Vi-
nha Velha, Benavila.

1 � Câmara Municipal de Avis, apartado 25, 7480-999 Avis
(telefones: 242412202/5; fax: 242412369).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Benavila, concelho
de Avis.

b) Designação da empreitada � execução das infra-estruturas
do loteamento municipal n.º 2/98 � Vinha Velha, Benavila.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � execução de arruamen-
tos, redes de águas, esgotos, energia eléctrica e telefones.

Preço base � 65 873 630$.
4 � O prazo máximo para a execução da obra será de 180 dias

consecutivos, incluindo dias de descanso semanal e feriados.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Divi-

são Técnica da Câmara Municipal de Avis, onde pode ser exa-
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minado durante as horas normais de expediente, desde o dia da
publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público do con-
curso.

b) As cópias autenticadas do processo de concurso só podem
ser solicitadas até 20 dias após a data de publicação do anúncio
no Diário da República.

c) O custo do processo é de 30 000$, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.

O pagamento, a efectuar previamente, será feito em dinheiro
ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal
de Avis.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas
e 30 minutos do 30.º dia consecutivo, incluindo sábados, domin-
gos e feriados, a contar do dia seguinte ao da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues, contra recibo, na Divi-
são Técnica da Câmara Municipal de Avis, ou enviadas por cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção, à entidade referida no
n.º 1.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, serão obrigatoriamente redigidas em língua portuguesa.
Os documentos que pela sua própria natureza ou origem estejam
redigidos noutra língua, devem ser acompanhados de tradução de-
vidamente legalizada e em relação à qual o concorrente declare
aceitar a prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os
respectivos originais.

7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso os con-
correntes e as pessoas por si credenciadas.

b) O acto público de abertura de propostas terá lugar no Salão
Nobre dos Paços do Concelho e realizar-se-á no 1.º dia útil se-
guinte ao termo do prazo para apresentação das mesmas, pelas
10 horas.

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

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos da alí-
nea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

Os pagamentos serão feitos através de autos de medição men-
sais.

O financiamento terá como fontes verbas do orçamento da au-
tarquia e verbas do FEDER.

10 � Serão admitidos agrupamentos de empresas, associando-
-se estas obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Só serão admitidas empresas ou grupos de empresas de-
tentoras de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas com as seguintes autorizações:

Subcategorias 1, 4 e 12 da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor global da proposta;

Subcategorias 9 e 10 da 3.ª categoria e subcategorias 1, 2 e
6 da 5.ª categoria, nos termos relacionados no programa
de concurso.

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

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, à qual
se chegará através da análise das seguintes fases:

a) Verificação da aptidão dos concorrentes, tendo como base
os critérios da capacidade financeira, económica e técni-
ca referidos no programa de concurso.

Caso se verifique que algum dos concorrentes não pos-
sui a capacidade financeira e económica ou capacidade
técnica para a execução da obra, de acordo com os crité-
rios definidos no programa de concurso, o mesmo será
afastado, não sendo considerada a sua proposta na fase
seguinte;

b) Apreciação das propostas, tendo em consideração os se-
guintes factores, por ordem decrescente da sua importân-
cia:

Condições mais vantajosas de preço (peso 60);
Qualidade técnica da proposta (peso 40).

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.
15 � O anúncio será enviado para publicação no Diário da

República a 26 de Janeiro de 2001.

15 de Janeiro de 2001 � O Presidente da Câmara, Manuel Ma-
ria Libério Coelho. 03-1-032 309

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Anúncio

Grandes beneficiações na rede viária � beneficiação da
Estrada Municipal n.º 579 com ligação à vila de Santa
Marinha do Zêzere.

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

3 � a) Locais de execução � freguesias de Campelo,
Valadares e Santa Marinha do Zêzere.

Natureza e extensão dos trabalhos � pré-regularização e
reperfilamentos da faixa de rodagem com mistura betuminosa
densa: 77,300 m2; pavimentação com betão betuminoso com ca-
racterísticas de desgaste na faixa de rodagem e numa extensão de
13,800 m, perfazendo a área de 77,300 m2; execução de órgãos
de drenagem interna e externa, nomeadamente com execução de
drenos longitudinais e transversais e de valetas em cubos; forne-
cimento e colocação de sinalização horizontal e de equipamento.

Preço base do concurso � 107 978 910$, 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 � 120 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) se-
rão fornecidas ao preço de Tabela de Taxas e Licenças em vigor
nesta Câmara Municipal, cujo preço total ascende a 8137$, 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
Concelho.

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

9 � A empreitada é por série de preços e os pagamentos se-
rão 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) Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspon-
dente ao valor global da proposta;

Da 12.ª subcategoria da 3.ª categoria e da 9.ª subcategoria
da 6.ª categoria das classes correspondentes, cada uma, ao
valor dos trabalhos que lhe respeitem;

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;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 32 � 7 de Fevereiro de 20012778

b) As propostas dos concorrentes que não tenham sido ex-
cluídas pelos factos de ordem financeira, económica e
técnica serão analisadas, tendo em consideração o seguinte
critério de apreciação:

Preço � 90%;
Prazo � 10%.

14 � Não são admitidas propostas variantes.

17 de Janeiro de 2001 � A Presidente da Câmara, Emília dos
Anjos Pereira da Silva. 10-1-104 633

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

Anúncio

Concurso público para a adjudicação da empreitada
de reabilitação e adaptação da Pensão Rebolas

1 � Faz-se público que se encontra aberto concurso, nos ter-
mos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para
a execução da empreitada referida em epígrafe, a adjudicar pela
Câmara Municipal de Constância.

2 � Designação da empreitada � reabilitação e adaptação da
Pensão Rebolas.

3 � a) Local de execução � Constância.
b) Natureza, extensão e características gerais da obra � a em-

preitada refere-se à execução de trabalhos de montagem e
desmontagem de estaleiro; demolições; betões; cobertura; alvena-
rias; isolamentos e impermeabilizações; rede de águas; rede de
esgotos; ventilação das instalações sanitárias; revestimentos em
paredes exteriores, interiores, tectos, pavimentos e rodapés; ser-
ralharias; vãos; cantarias; equipamento sanitário; equipamento
fixo; electricidade.

c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos postos a
concurso.

d) O preço base para execução da obra é de 34 074 943$, a
que acresce o IVA à taxa legal em vigor.

4 � Prazo para a execução da obra � o prazo para a execução
da obra é de 240 dias, incluindo sábados, domingos e feriados,
conforme o n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

5 � Local onde pode ser examinado ou pedido o processo do
concurso e os documentos complementares:

a) O processo de concurso pode ser consultado na Câmara
Municipal de Constância e no Gabinete de Apoio Técnico
de Abrantes, durante as horas normais de expediente, des-
de a data do respectivo anúncio até ao último dia do pra-
zo de entrega das propostas;

b) Podem ser solicitadas cópias do processo, no Gabinete de
Apoio Técnico de Abrantes, até cinco dias úteis antes da
data limite para entrega das propostas, a fornecer no pra-
zo máximo de quatro dias úteis contados a partir da data
da recepção do respectivo pedido;

c) O custo do processo é de 60 000$, a que acresce o IVA
à taxa legal em vigor.

6 � Data limite da entrega das propostas:

a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
que se seguir à publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública, incluindo-se na contagem do prazo sábados, do-
mingos e feriados, nos termos do n.º 2 do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes na Câ-
mara Municipal de Constância, contra recibo, ou enviadas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, sendo
o concorrente, neste último caso, o único responsável por
atrasos ou extravios que porventura se verifiquem.

As propostas serão sempre redigidas na língua portugue-
sa, conforme o n.º 2 do artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

c) Quando os documentos estiverem, pela sua própria natu-
reza ou origem, redigidos noutra língua, deverão ser, nos
termos do n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 55/99, de
2 de Março, acompanhados de tradução devidamente le-
galizada, em relação à qual o concorrente declare aceitar

a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os
respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar no edifício dos Pa-
ços do Concelho de Constância e realizar-se-á no 1.º dia
útil que se seguir à data limite para entrega das propos-
tas, pelas 14 horas e 30 minutos;

b) Não é exigível qualquer caução ou garantia nesta fase do
concurso;

c) Podem assistir à abertura das propostas todas as pessoas
interessadas e intervir as que para o efeito estejam devi-
damente credenciadas pelos concorrentes.

8 � Caução � a caução a exigir para garantia do contrato é
de 5% do preço total do contrato, a prestar no prazo de seis dias
após a data da recepção da comunicação da adjudicação (artigos
110.º, 113.º e 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março), a
libertar após a recepção definitiva.

9 � Tipo de empreitada e mobilidade de pagamento � a em-
preitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu pagamento será efec-
tuado, nos termos do artigo 21.º do mesmo diploma, em situações
mensais, conforme a medição dos trabalhos realizados.

10 � Forma jurídica de agrupamento de empresas � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas, nos termos do artigo
57.º do Decreto-Lei n.º 59/99 e do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 61/99, ambos de 2 de Março, sem que entre elas exista qual-
quer modalidade jurídica de associação, mas em caso de adjudi-
cação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária, observando, no entan-
to, que uma das empresas deverá ter obrigatoriamente alvará da
classe correspondente ao valor total da empreitada.

11 � Habilitação dos concorrentes:
11.1 � Só serão admitidos como concorrentes os detentores de

certificados de classificação de empreiteiros de obras públicas,
emitidos pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Parti-
culares (IMOPP), que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões)
(Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria n.º 660/99, de
17 de Agosto):

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

b) Das 5.ª, 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria, da 1.ª subcategoria da 5.ª categoria e das classes
correspondentes aos valores dos trabalhos especializados
que lhe respeitam, consoante a parte que a cada um des-
ses trabalhos cabe na proposta e que será indicado em
documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no n.º 6.1, alínea b), do programa
de concurso;

c) Os concorrentes estabelecidos noutros Estados membros
do espaço económico europeu ou não detentores de cer-
tificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas devem apresentar os documentos a que se referem
os artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, consoante não apresentem ou apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovado.

12 � Prazo de validade da proposta � o período durante o
qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66
dias a contar da data do acto público do concurso,
considerando-se contudo prorrogado por mais 44 dias por con-
sentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em
contrário, nos termos do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

13 � Qualificação dos concorrentes/critérios de adjudica-
ção:

13.1 � Avaliação da capacidade financeira, económica e téc-
nica dos concorrentes � a qualificação dos concorrentes será de-
terminada avaliando, em primeiro lugar, a capacidade financei-
ra, económica e técnica dos mesmos, de acordo com o que se
encontra estabelecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março:

13.1.1 � Capacidade financeira � a capacidade financeira de-
termina-se a partir do quadro que se segue, sendo excluídos os
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concorrentes que obtenham, em cada um destes índices, uma clas-
sificação inferior a 4, numa escala de 1 a 10:

Índices
Intervalo

Valores
de variação

Liquidez geral .................................... < 0,50 2
0,50 < 0,75 4
0,75 < 1,00 6
1,00 � 1,25 8

> 1,25 10

Autonomia financeira ........................ < 0,10 2
0,10 < 0,20 4
0,20 < 0,30 6
0,30 � 0,40 8

> 0,40 10

Grau de cobertura do imobilizado ... < 0,25 2
0,25 < 0,50 4
0,50 < 0,75 6
0,75 � 1,00 8

> 1,00 10

13.1.2 � Capacidade económica e técnica � a capacidade eco-
nómica e técnica determina-se com base nas alíneas l), n), o) e q)
do artigo 14.1.1.1 do programa de concurso, sendo excluídos os
concorrentes que obtenham a média aritmética, nestas alíneas, in-
ferior a 5, numa escala de 1 a 10.

13.2 � Critérios de adjudicação/análise das propostas � os
concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de igual-
dade, sendo então analisadas as propostas por eles apresentadas.
A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais
vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, atendendo-se aos seguintes factores de aprecia-
ção das propostas, por ordem decrescente de importância:

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

13.2.1 � Ponderação dos factores � a fim de se fazer inter-
vir estes factores na classificação final dos concorrentes, será atri-
buída aos mesmos a pontuação:

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

a) Preço � à proposta de mais baixo preço será atribuída a
classificação máxima de 10, obtendo-se as restantes classificações
por proporção inversa, sendo, por conseguinte, constante o pro-
duto do valor de cada proposta pela respectiva classificação.

b) Valia técnica da proposta � a valia técnica das propostas
determina-se pela análise da memória descritiva e justificativa e
programa de trabalhos.

c) Prazo de execução � à proposta de mais baixo prazo (quan-
do razoável) será atribuída a classificação máxima de 10, obten-
do-se as restantes classificações por proporção inversa, sendo, por
conseguinte, constante o produto de cada prazo pela respectiva
classificação.

14 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do
Diário da República no dia 23 de Janeiro de 2001.

15 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, S. A., para publicação, em 25 de Janeiro de
2001.

23 de Janeiro de 2001 � O Presidente da Câmara, António
Manuel dos Santos Mendes. 10-1-104 635

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

Anúncio
Concurso público n.º 2/2001, para a empreitada de rede de

águas residuais � ramais I e II (parcial), Santana do
Mato, Coruche.

1 � Câmara Municipal de Coruche, Praça da Liberdade, 2100-
-121 Coruche (telefone: 243610200; fax: 243610201).

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

3 � a) Local de execução � Santana do Mato, Coruche.
b) Designação da empreitada � rede de águas residuais �

ramais I e II (parcial), Santana do Mato, Coruche.
Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição �

(45214100-1) construção de rede de drenagem de águas residu-
ais domésticas, com colectores de PVC corrugado PN6, Ø 200,
numa extensão total de aproximadamente 2330 m, execução de 52
câmaras de visita, 64 ramais de ligação domiciliárias e todos os
trabalhos acessórios.

O preço base do concurso é de 23 093 000$, com exclusão
do IVA.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � Prazo de execução da obra � máximo de 120 dias.
5 � a) O processo de concurso para a execução da empreita-

da encontra-se patente na Câmara Municipal de Coruche, sita na
Praça da Liberdade, 2100-121 Coruche, e no Gabinete de Apoio
Técnico de Santarém, na sua delegação de Salvaterra de Magos,
onde pode ser examinado, durante as horas normais de expedi-
ente, desde a data de publicação do anúncio até ao dia e hora do
acto público.

b) Os processos de concurso deverão ser pedidos ao Gabinete
de Apoio Técnico de Santarém, na sua delegação de Salvaterra
de Magos [Urbanização Pinhal da Vila, 2120 Salvaterra de Ma-
gos (telefone: 263507267/8; fax: 263504289)], sendo o seu for-
necimento efectuado mediante o pagamento prévio de 9360$, com
IVA incluído.

6 � a) A entrega das propostas será até às 17 horas e 30 mi-
nutos do 30.º dia a contar da data da publicação no Diário da Re-
pública, aplicando-se o disposto no n.º 2 do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) As propostas serão entregues, contra recibo, ou enviadas, sob
registo e com aviso de recepção, através dos serviços oficiais dos
correios (CTT), à Câmara Municipal de Coruche, Praça da Liber-
dade, 2100-121 Coruche.

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

7 � a) Serão autorizadas a intervir no acto público do concurso
somente os representantes credenciados dos concorrentes e man-
datados expressamente para o efeito.

b) O acto público do concurso realizar-se-á no 1.º dia útil a se-
guir à data de apresentação das propostas, às 10 horas, com as
interrupções que se verificarem necessárias ao desenvolvimento
da sessão, no local indicado na alínea b) do n.º 6.

8 � O valor da caução a prestar será de 5% do valor total da
adjudicação, com exclusão do IVA.

9 � A empreitada é por preço global.
10 � A modalidade jurídica de associação que deve adoptar

qualquer agrupamento de empresas a que venha eventualmente a
ser adjudicada a empreitada é a de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/
81, de 28 de Junho, ou agrupamento complementar de empresas,
nos termos do Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto.

11 � a) Natureza e classificação das autorizações constantes
do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas �
9.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe de autorização corres-
pondente ao valor da proposta.

b) O certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados deve ser adequado à obra posta a concurso e emitido
por autoridade competente de Estado membro da União Europeia
ou de signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu,
nos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de apli-
cação, e indicar os elementos de referência relativos à idoneida-
de, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista.

c) Os concorrentes deverão demonstrar possuir experiência e
curriculum considerável na execução de empreitadas com carac-
terísticas e dimensão semelhantes às da empreitada objecto do
presente concurso. Os concorrentes deverão ainda demonstrar uma
estrutura financeira adequada medida pelos valores superiores dos
rácios de liquidez geral, de solvibilidade e do volume de negó-
cios.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso.
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13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação
será o seguinte:

Valor técnico da proposta (50%);
Custo da obra proposto pelo empreiteiro (40%);
Prazo de execução (10%).

14 � Não são admitidas variantes.
15 � (Não aplicável.)
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)

30 de Novembro de 2000 � O Presidente da Câmara, Manuel
de Azevedo Brandão. 10-1-104 636

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Anúncio

Concurso público para arrematação da empreitada de
beneficiação de arruamentos em Jovim, Rua da Igreja,
Jovim.

1 � Designação da entidade contratante � Câmara Municipal
de Gondomar, com sede na Praça de Manuel Guedes, 4420-193
Gondomar (telefone: 224660500; telefax 224660566). O horário
de funcionamento dos Serviços Administrativos da Câmara é o
seguinte: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos, todos os dias úteis.

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

3 � Local de Execução:

a) Rio Tinto;
b) Designação da empreitada, natureza, extensão dos traba-

lhos e características gerais da obra � beneficiação de ar-
ruamentos em Jovim, Rua da Igreja, Jovim. Trata-se da
execução de trabalhos de drenagem de águas pluviais,
construção de passeios e pavimentação em tapete betumi-
noso.

O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de
33 500 000$.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra
é de 120 dias.

5 � Consulta do processo:

a) O processo de concurso para execução de obra encontra-
-se patente na secretaria administrativa do Departamento
de Obras Municipais e Habitação (DOMH), no edifício
dos Bombeiros Voluntários de Gondomar, sito na Rua de
5 de Outubro, São Cosme, 4420-193 Gondomar, onde
pode ser consultado pelos interessados, durante as horas
de expediente, desde a data da publicação do respectivo
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

Data de apresentação dos pedidos dos documentos que
constituem o processo � desde que solicitados em tem-
po útil e após pagamento dos respectivos custos, o pro-
grama de concurso, o caderno de encargos e os documen-
tos complementares ao processo podem ser enviados ou
entregues aos interessados pela Câmara Municipal de
Gondomar até seis dias úteis após a recepção do pedido
escrito, na entidade que preside ao concurso;

b) O custo de cada exemplar do processo é de 15 000$, IVA
incluído.

6 � Entrega de propostas:

a) As propostas serão entregues até às 17 horas do 45.º dia
após a publicação do anúncio no Diário da República, em
que a contagem dos 45 dias serão seguidos, incluindo sá-
bados, domingos e feriados, pelos concorrentes ou seus re-
presentantes;

b) Na secretaria administrativa da Câmara Municipal, sita na
Praça de Manuel Guedes, contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção. Se o termo
do prazo referido no precedente número cair em dia em
que o serviço desta Câmara não esteja aberto ao público,
ou não funcione durante o período normal, o mesmo pra-
zo transfere-se para o 1.º dia útil seguinte;

c) A proposta, bem como os documentos que a acompanham,
deve ser redigida em língua portuguesa, devendo, quando
o não for, cumprir-se o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � Acto público do concurso:

a) Intervenção dos concorrentes no acto público � só podem
intervir no acto público do concurso as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, bastando para tanto, no caso de intervenção do ti-
tular de empresa em nome individual, a exibição do seu
bilhete de identidade, e no caso de intervenção dos repre-
sentantes de empresas em nome individual, de sociedades
ou agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma creden-
cial passada pela empresa em nome individual, sociedade
ou agrupamento, da qual conste o nome e número do bi-
lhete de identidade do(s) representante(s);

b) Data e hora da realização do acto público � o acto pú-
blico realiza-se pelas 15 horas do 1.º dia útil subsequente
ao termo do prazo para entrega das propostas, no edifício
da Câmara Municipal de Gondomar.

8 � Cauções e garantias � a caução a prestar pelo adjudica-
tário, após a adjudicação, terá o valor correspondente a 5% do
valor total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento � a em-
preitada é por série de preços. O pagamento será efectuado de
acordo com os n.os 2.2 e 3 do caderno de encargos. A proposta
de preços será elaborada em conformidade com o n.º 9 do pro-
grama de concurso.

10 � Modalidade jurídica da associação de empresas � ao
concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem
que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as dis-
posições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas.

A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apre-
sentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão respon-
sáveis perante o dono da obra pela manutenção da sua proposta,
com as legais consequências.

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

11 � Qualificação dos concorrentes � só podem ser admiti-
dos a concurso os seguintes concorrentes:

a) Os concorrentes titulares de certidão de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobili-
ário, contendo as autorizações seguintes: da 3.ª categoria
da 1.ª, 8.ª, 12.ª subcategorias, correspondentes à classe que
cubra o valor da sua proposta;

b) Os concorrentes deverão apresentar os documentos de
apresentação obrigatória previstos nos artigos 67.º, n.º 1,
e 69.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, no-
meadamente os previstos nas alíneas e), f), i), l), n), o) e
q) do n.º 1 do citado artigo 67.º, que aqui se dão por in-
teiramente reproduzidas para os devidos e legais efeitos;

c) Para avaliação da capacidade financeira, económica e téc-
nica dos concorrentes ter-se-á em conta o disposto nas
Portarias n.os 412-F/99 e 412-H/99, de 4 de Julho;

d) Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da
União Europeia, nas condições previstas no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

e) 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;

f) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundi-
al do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo;

g) Outras condições mínimas de carácter económico, finan-
ceiro e técnico que cada concorrente tem de observar cu-
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mulativamente, sob pena de exclusão (artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março):

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

1.1) Grau de cobertura do imobilizado (GCI):

GCI = capitais permanentes/imobilizado
líquido > = 1

sendo que:

Capitais permanentes = capitais próprios + débitos a ter-
ceiros a médio e longo prazos

Autonomia financeira (AF):

AF = capitais próprios/activo líquido total > = 0,25

Liquidez geral (LG):

LG = (disponibilidades + realizável de curto prazo +
existências)/passivo curto prazo > = 1

sendo que:

Disponibilidades = caixa + depósito à ordem
Realizável de curto prazo = (títulos negociáveis e

outras operações de tesouraria � provisões) + dí-
vida de terceiros a curto prazo.

1.2) No caso de a empresa ter iniciado no corrente ano
a sua actividade, a avaliação da capacidade económi-
ca e financeira será efectuada com base nas informa-
ções prestadas em documento abonatório de uma ins-
tituição bancária reconhecida e não de acordo com os
indicadores;

1.3) No caso de se tratarem de grupos de empresas que
declarem a intenção de constituírem juridicamente
uma única entidade, um agrupamento complementar
de empresas ou um consórcio externo, cada uma das
empresas deverá preencher os requisitos mencionados
no n.º 1);

2) Indicadores de carácter técnico.

Os concorrentes, para estarem habilitados à execução desta em-
preitada, deverão possuir um volume de negócios anual superior
a 1,5 do valor proposto, sendo que:

Volume de negócios anual/valor proposto > = 1,5

A titularidade do alvará contendo as autorizações exigidas pro-
va-se pelo cumprimento da alínea a) do artigo 54.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � decorrido o prazo de
66 dias, contados da data do acto público do concurso, cessa, para
os concorrentes que não hajam recebido comunicação de lhes ha-
ver sido adjudicada a empreitada, a obrigação de manter as res-
pectivas propostas.

Se os concorrentes nada requererem em contrário, dentro dos
oito dias seguintes ao termo do prazo previsto nos número ante-
riores, considerar-se-á o mesmo prorrogado por mais 44 dias.

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação �
os critérios de apreciação das propostas para adjudicação, por or-
dem decrescente, serão os seguintes:

a) Preço � 70% [determinada de acordo com a seguinte
fórmula: 1-(P-MP/MP) × 70, sendo P = valor da propos-
ta e MP = valor da proposta de mais baixo preço];

b) Prazo � 30%.

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

15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � São admitidas propostas condicionadas relativamente ao

prazo de execução.

17 � Não houve lugar à envio de anúncio para publicação no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

18 � Enviado para publicação no Diário da República em 24
de Janeiro de 2001.

19 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moe-
da, S. A., do anúncio para publicação no Diário da República �
24 de Janeiro de 2001.

Por delegação do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente,
José Luís da Silva Oliveira. 06-1-030 360

Anúncio

Concurso público para arrematação da empreitada de
beneficiação de arruamentos em Rio Tinto, Rua das
Areias e Rua de Oliveira Lobo (entre a Rua de Esteves
e a Travessa de Oliveira Lobo), Rio Tinto.

1 � Designação da entidade contratante � Câmara Municipal
de Gondomar, com sede na Praça de Manuel Guedes, 4420-193
Gondomar (telefone: 224660500; telefax 224660566). O horário
de funcionamento dos Serviços Administrativos da Câmara é o
seguinte: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos, todos os dias úteis.

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

3 � Local de Execução:

a) Rio Tinto;
b) Designação da empreitada, natureza, extensão dos traba-

lhos e características gerais da obra � beneficiação de ar-
ruamentos em Rio Tinto, Rua das Areias e Rua de Oli-
veira Lobo (entre a Rua de Esteves e a Travessa de
Oliveira Lobo), Rio Tinto. Trata-se da execução de traba-
lhos de drenagem de águas pluviais, construção de passei-
os e pavimentação em tapete betuminoso.

O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de
34 500 000$.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra
é de 120 dias.

5 � Consulta do processo:

a) O processo de concurso para execução de obra encontra-
-se patente na secretaria administrativa do Departamento
de Obras Municipais e Habitação (DOMH), no edifício
dos Bombeiros Voluntários de Gondomar, sito na Rua de
5 de Outubro, São Cosme, 4420-193 Gondomar, onde
pode ser consultado pelos interessados, durante as horas
de expediente, desde a data da publicação do respectivo
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

Data de apresentação dos pedidos dos documentos que
constituem o processo � desde que solicitados em tem-
po útil e após pagamento dos respectivos custos, o pro-
grama de concurso, o caderno de encargos e os documen-
tos complementares ao processo podem ser enviados ou
entregues aos interessados pela Câmara Municipal de
Gondomar até seis dias úteis após a recepção do pedido
escrito, na entidade que preside ao concurso;

b) O custo de cada exemplar do processo é de 15 000$, IVA
incluído.

6 � Entrega de propostas:

a) As propostas serão entregues até às 17 horas do 45.º dia
após a publicação do anúncio no Diário da República, em
que a contagem dos 45 dias serão seguidos, incluindo sá-
bados, domingos e feriados, pelos concorrentes ou seus re-
presentantes;

b) Na secretaria administrativa da Câmara Municipal, sita na
Praça de Manuel Guedes, contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção. Se o termo
do prazo referido no precedente número cair em dia em
que o serviço desta Câmara não esteja aberto ao público,
ou não funcione durante o período normal, o mesmo pra-
zo transfere-se para o 1.º dia útil seguinte;

c) A proposta, bem como os documentos que a acompanham,
deve ser redigida em língua portuguesa, devendo, quando
o não for, cumprir-se o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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7 � Acto público do concurso:

a) Intervenção dos concorrentes no acto público � só podem
intervir no acto público do concurso as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, bastando para tanto, no caso de intervenção do ti-
tular de empresa em nome individual, a exibição do seu
bilhete de identidade, e no caso de intervenção dos repre-
sentantes de empresas em nome individual, de sociedades
ou agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma creden-
cial passada pela empresa em nome individual, sociedade
ou agrupamento, da qual conste o nome e número do bi-
lhete de identidade do(s) representante(s);

b) Data e hora da realização do acto público � o acto pú-
blico realiza-se pelas 15 horas do 1.º dia útil subsequente
ao termo do prazo para entrega das propostas, no edifício
da Câmara Municipal de Gondomar.

8 � Cauções e garantias � a caução a prestar pelo adjudica-
tário, após a adjudicação, terá o valor correspondente a 5% do
valor total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento � a em-
preitada é por série de preços. O pagamento será efectuado de
acordo com os n.os 2.2 e 3 do caderno de encargos. A proposta
de preços será elaborada em conformidade com o n.º 9 do pro-
grama de concurso.

10 � Modalidade jurídica da associação de empresas � ao
concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem
que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as dis-
posições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas.

A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apre-
sentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão respon-
sáveis perante o dono da obra pela manutenção da sua proposta,
com as legais consequências.

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

11 � Qualificação dos concorrentes � só podem ser admiti-
dos a concurso os seguintes concorrentes:

a) Os concorrentes titulares de certidão de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobili-
ário, contendo as autorizações seguintes: da 3.ª categoria
da 1.ª, 8.ª, 12.ª subcategorias, correspondentes à classe que
cubra o valor da sua proposta;

b) Os concorrentes deverão apresentar os documentos de
apresentação obrigatória previstos nos artigos 67.º, n.º 1,
e 69.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, no-
meadamente os previstos nas alíneas e), f), i), l), n), o) e
q) do n.º 1 do citado artigo 67.º, que aqui se dão por in-
teiramente reproduzidas para os devidos e legais efeitos;

c) Para avaliação da capacidade financeira, económica e téc-
nica dos concorrentes ter-se-á em conta o disposto nas
Portarias n.os 412-F/99 e 412-H/99, de 4 de Julho;

d) Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da
União Europeia, nas condições previstas no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

e) 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;

f) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundi-
al do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo;

g) Outras condições mínimas de carácter económico, finan-
ceiro e técnico que cada concorrente tem de observar
cumulativamente, sob pena de exclusão (artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março):

1) Indicadores económicos e financeiros � construídos com
base no modelo de IRS ou IRC, conforme documento exi-
gido na alínea I) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei

n.º 59/99, de 2 de Março, e solicitado na alínea I) do ar-
tigo 14.1.1 do programa de concurso:

1.1) Grau de cobertura do imobilizado (GCI):
GCI = capitais permanentes/imobilizado líquido > = 1
sendo que:

Capitais permanentes = capitais próprios + débitos
a terceiros a médio e longo prazos

Autonomia financeira (AF):
AF = capitais próprios/activo líquido total > = 0,25

Liquidez geral (LG):
LG = (disponibilidades + realizável de curto prazo +

existências)/passivo curto prazo > = 1
sendo que:

Disponibilidades = caixa + depósito à ordem
Realizável de curto prazo = (títulos negociáveis e

outras operações de tesouraria � provisões) + dí-
vida de terceiros a curto prazo.

1.2) No caso de a empresa ter iniciado no corrente ano
a sua actividade, a avaliação da capacidade económi-
ca e financeira será efectuada com base nas informa-
ções prestadas em documento abonatório de uma ins-
tituição bancária reconhecida e não de acordo com os
indicadores;

1.3) No caso de se tratarem de grupos de empresas que
declarem a intenção de constituírem juridicamente
uma única entidade, um agrupamento complementar
de empresas ou um consórcio externo, cada uma das
empresas deverá preencher os requisitos mencionados
no n.º 1);

2) Indicadores de carácter técnico.

Os concorrentes, para estarem habilitados à execução desta em-
preitada, deverão possuir um volume de negócios anual superior
a 1,5 do valor proposto, sendo que:

Volume de negócios anual/valor proposto > = 1,5

A titularidade do alvará contendo as autorizações exigidas pro-
va-se pelo cumprimento da alínea a) do artigo 54.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � decorrido o prazo de
66 dias, contados da data do acto público do concurso, cessa, para
os concorrentes que não hajam recebido comunicação de lhes ha-
ver sido adjudicada a empreitada, a obrigação de manter as res-
pectivas propostas.

Se os concorrentes nada requererem em contrário, dentro dos
oito dias seguintes ao termo do prazo previsto nos número ante-
riores, considerar-se-á o mesmo prorrogado por mais 44 dias.

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação �
os critérios de apreciação das propostas para adjudicação, por or-
dem decrescente, serão os seguintes:

a) Preço � 70% [determinada de acordo com a seguinte fór-
mula: 1-(P-MP/MP) × 70, sendo P = valor da proposta e
MP = valor da proposta de mais baixo preço];

b) Prazo � 30%.

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

15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � São admitidas propostas condicionadas relativamente ao

prazo de execução.
17 � Não houve lugar a envio de anúncio para publicação no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
18 � Enviado para publicação no Diário da República em 24

de Janeiro de 2001.
19 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moe-

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

Por delegação do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente,
José Luís da Silva Oliveira. 06-1-030 361
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CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Anúncio

Concurso público, nos termos do disposto
no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março

1 � A entidade contratante é a Câmara Municipal de Ílhavo,
localizada na Avenida de 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo (telefo-
ne: 234329600; fax: 234329601).

2 � Modalidade do concurso � o concurso é público, nos ter-
mos do disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

3 � a) Local de execução � Barquinha, Ílhavo.
b) Designação da empreitada � esta empreitada destina-se à

construção das redes de drenagem de águas residuais e pluviais
da Barquinha, Ílhavo.

Natureza e extensão dos trabalhos � construção civil e equi-
pamento electromecânico.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 65 200 170$
(325 217,08 euros).

c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos.
4 � O prazo de execução da obra será de 180 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementa-

res podem ser examinados na Câmara Municipal de Ílhavo, Di-
visão de Saneamento, durante todos os dias úteis, das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos,
desde o dia da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto
público.

b) Podem ser solicitadas, por escrito, cópias dos elementos re-
feridos no n.º 5, alínea a), no serviço indicado no n.º 1, até oito
dias antes do prazo para apresentação das propostas, mediante o
pagamento de 30 000$ (149,64 euros), acrescido do valor do IVA
à taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas
até ao 30.º dia útil contado a partir do dia seguinte ao da publi-
cação do anúncio no Diário da República, durante o horário nor-
mal de expediente.

b) As propostas deverão ser entregues na secretaria-geral da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, contra recibo, ou remetidas através do
serviço oficial dos correios de Portugal, sob registo e com aviso
de recepção, no serviço indicado no n.º 1.

c) As propostas e os documentos deverão ser redigidos em lín-
gua portuguesa.

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

b) Esse acto terá lugar na primeira terça-feira que se
seguir à data limite fixada para entrega das propostas (pelas
9 horas e 30 minutos), no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Ílhavo.

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

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

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

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir os cer-
tificados de empreiteiro de obras públicas das 1.ª e 9.ª subcate-
gorias da 3.ª categoria, 2.ª subcategoria da 6.ª categoria, e 9.ª e
13.ª subcategorias da 5.ª categoria e das classes correspondentes
aos valores dos respectivos trabalhos da proposta apresentada,
atendendo ao disposto no n.º 5 do artigo 56.º do Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, e provar condições técnicas e econó-
micas compatíveis com a execução da obra.

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

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, de-
terminando-se esta pela apreciação dos factores a seguir indica-
dos:

Preço � 50%;
Prazo de execução � 30%;
Qualidade global e adequação ao objecto da empreitada �

20%.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes e
propostas condicionadas.

3 de Janeiro de 2001 � O Presidente da Câmara, José Agosti-
nho Ribau Esteves. 10-1-104 641

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Anúncio

Concurso público

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Melgaço,
Largo de Hermenegildo Solheiro, 4960 Melgaço.

2 � A modalidade do concurso é de concurso público, nos ter-
mos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Designação � reservatório elevado de abastecimento
de água ao complexo desportivo e de lazer de Monte Prado.

b) Natureza � trabalhos de construção civil de reservatório em
betão armado com cerca de 24 m de altura máxima e capacidade
para 250 m3.

c) Localização � complexo desportivo e de lazer de Monte
Prado, freguesia de Prado, concelho de Melgaço.

4 � O valor para efeito de concurso é de 36 750 000$.
5 � O prazo máximo para a execução da empreitada é de

60 dias (seguidos).
6 � a) O processo de concurso pode ser obtido e examinado,

todos os dias e durante as horas de expediente, na Câmara Mu-
nicipal de Melgaço, Divisão de Obras e Urbanismo, junto da fun-
cionária Maria de Fátima R. S. Táboas, onde os interessados
poderão obter cópias das peças escritas e desenhadas, após 5 dias
do seu requerimento e até 10 dias antes da data limite da entre-
ga das propostas.

b) O fornecimento do processo de concurso será feito median-
te o pagamento prévio de 20 000$, através de cheque, vale pos-
tal ou em numerário.

7 � a) A data limite para a entrega das propostas é de 30 dias
(úteis) a partir do dia seguinte ao da data de publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e 30 mi-
nutos pelos concorrentes ou seus representantes legais no local re-
ferido no número anterior, contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção.

8 � a) Poderão intervir no acto público do concurso todas as
pessoas que para efeito estiverem devidamente credenciadas.

b) O acto público de abertura das propostas terá lugar pelas
10 horas, na quarta-feira a seguir à data limite da entrega das pro-
postas, no mesmo local da sua apresentação.

9 � A caução para garantir o contrato será de 5% da adjudi-
cação.

10 � A empreitada é por série de preços, efectuando-se os pa-
gamentos mensalmente em função dos respectivos autos de me-
dição de trabalhos executados.

11 � A modalidade jurídica de associação de empresas está
definida no programa de concurso.

12 � Só serão admitidas empresas ou grupos de empresas ti-
tulares de certificados de classificação de empreiteiros de obras
públicas da:

Categoria Subcategoria Classe

1.ª ................... 1.ª e 2.ª ....... Igual ou superior ao valor total da proposta apresentada, numa das subcategorias exigidas.
5.ª ................... 1.ª e 10.ª ..... Igual ou superior ao valor total dos trabalhos correspondentes, nas subcategorias respectivas.
6.ª ................... 15.ª ............. Igual ou superior ao valor total dos trabalhos correspondentes, na subcategoria respectiva.
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13 � O prazo mínimo de validade das propostas é de 66 dias
a contar da data do acto público do concurso.

14 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, ten-
do em conta os seguintes factores, por ordem decrescente:

Valor da proposta � 75%

Classificação máxima atribuída = N

Prazo de execução � 25%:
sendo que:

Prazo Pontuação

< - 20% ..................................................... N + 3
- 20% ......................................................... N + 2
- 10% ......................................................... N + 1
90 dias ....................................................... N

N = número de concorrentes admitidos.

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

República � 23 de Janeiro de 2001.
17 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moe-

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

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António Rui
Esteves Solheiro. 06-1-030 359

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Anúncio

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

1 � A entidade que adjudica a empreitada é a Câmara Muni-
cipal de Monção, com endereço no Largo de Camões, 4950-444
Monção (telefone: 251649000; telefax: 251649010).

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

3 � a) Local de execução � Cambeses, Mazedo, Merufe, Mo-
reira e Troviscoso.

b) Designação da empreitada � construção de polidesportivos
(2.ª fase � Cambeses, Mazedo, Merufe, Moreira e Troviscoso).

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � polidesportivo pavimentado em betão betuminoso e ca-
mada de revestimento em material sintético, balneários execu-
tados em estrutura de BA e alvenaria de blocos de cimento e
tijolo.

Preço base do concurso � 80 000 000$, com exclusão do IVA.
4 � Prazo de execução da obra � 360 dias.
5 � a) O processo do concurso e os documentos complemen-

tares podem ser examinados na secretaria dos Serviços de Obras
da Câmara Municipal de Monção, com endereço no Largo de Ca-
mões, 4950-444 Monção, desde a publicação deste anúncio até ao
termo do prazo fixado para a entrega das propostas, nos dias
normais de expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 15 minutos. Podem ser
solicitadas cópias do processo de concurso até ao 8.º dia anteri-
or ao prazo fixado para a apresentação das propostas.

b) O processo de concurso será fornecido mediante requerimen-
to e o pagamento de 8000$, mais IVA, em dinheiro ou em che-
que à ordem da Câmara Municipal de Monção.

6 � a) As propostas documentadas deverão dar entrada até às
16 horas e 15 minutos do 30.º dia após a publicação do anúncio
no Diário da República.

b) Na secretaria dos Serviços de Obras da Câmara Municipal
de Monção, Largo de Camões, 4950-444 Monção.

c) Redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso os con-

correntes e as pessoas por si credenciadas.
b) Que se realizará no 1.º dia útil posterior ao fim do prazo li-

mite para entrega das propostas, pelas 10 horas, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho.

8 � A caução de garantia do contrato será de 5% do valor da
adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades es-
senciais de financiamento e de pagamento são as referidas no
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � A modalidade jurídica de associação que deva adoptar
qualquer agrupamento de empresas a que eventualmente venha a
ser adjudicada a empreitada será a de consórcio.

11 � Os concorrentes terão de ser titulares de alvará de em-
preiteiro de obras públicas com as seguintes autorizações: 1.ª e
5.ª subcategorias da 1.ª categoria e 14.ª subcategoria da 3.ª cate-
goria e da classe correspondente ao valor da sua proposta.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias conta-
dos a partir do acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo aos seguintes critérios, com os factores in-
dicados por ordem decrescente de importância:

Preço � 50%;
Valia técnica da proposta � 50%.

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

15 � Obra candidatada ao PORN.
16 � Anúncio enviado para publicação na 3.ª série do Diário

da República em 18 de Janeiro de 2001.
17 � Anúncio recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moe-

da, S. A., para publicação, em 24 de Janeiro de 2001.

18 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Emí-
lio Pedreira Moreira. 06-1-030 362

CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
de «Avenida da Circunvalação»

1 � A entidade que adjudica a empreitada é a Câmara Muni-
cipal da Murtosa, com endereço em edifício dos Paços do Muni-
cípio, 3870 Murtosa (telefone: 234830100; telefax: 234867636).

2 � O concurso é público, nos termos do artigo 48.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) A empreitada será executada na freguesia da Torreira.
b) A empreitada de «Avenida da Circunvalação», com o pre-

ço base de 304 481 780$, ou 1 518 748,72 euros, não incluído o
IVA, é composta por pavimentação de arruamentos, passeios,
águas pluviais, iluminação pública e assentamento de cantarias.

4 � O prazo de execução da obra é de 18 meses de calendá-
rio, nas condições do caderno de encargos.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res encontram-se patentes na Câmara Municipal da Murtosa, en-
dereço indicado no n.º 1, onde podem ser examinados pelos in-
teressados, durante o horário de expediente, desde a publicação
deste anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Os interessados podem solicitar cópias autenticadas do re-
ferido processo de concurso. Os elementos solicitados serão for-
necidos no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data da
recepção do pedido (feito até ao dia 12 de Março de 2001).

c) O custo dos elementos referidos na alínea a) é de 50 000$,
incluindo o IVA, ou 249,40 euros, e o seu pagamento será feito
em dinheiro ou cheque visado no acto da entrega.

6 � a) As propostas serão entregues até as 16 horas do dia 19
de Março de 2001, devendo ser enviadas pelo correio (CTT), sob
registo e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra re-
cibo:

b) As propostas serão entregues no endereço indicado no n.º 1.
c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-

nham, serão redigidas em língua portuguesa (n.º 1 do artigo 71.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março), e serão constituídas em
fascículos indecomponíveis e demais características previstas no
n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Podem intervir no acto do concurso os concorrentes ou
seus representantes devidamente identificados e credenciados para
o acto.

b) O acto público do concurso terá lugar no dia seguinte ao ter-
mo do prazo para a apresentação das propostas, no endereço in-
dicado no n.º 1, pelas 10 horas.

8 � O concorrente a quem haja sido adjudicada a obra deverá
prestar, dentro do prazo e formas legais, a caução corresponden-
te a 5% do valor total da adjudicação.
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9 � A empreitada será por série de preços e o financiamento
e pagamento ao empreiteiro serão efectuados de acordo com o es-
tipulado nos artigos 202.º e seguintes, integrados no título V do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou
grupos de empresas que declarem a intenção de constituírem ju-
ridicamente uma única entidade, ou um consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebra-
ção do contrato.

11 � Os concorrentes devem estar inscritos no IMOPPI (Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imo-
biliário) e devem ser titulares de certificado com as seguintes au-
torizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto):

a) 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente
ao valor global da proposta;

b) 3.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspondente
ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam;

c) 1.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe correspondente
ao valor dos trabalhos que lhe respeitam, caso o concor-
rente não recorra à faculdade conferida na alínea d);

d) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigi-
das na alínea c) indicará, em documento anexo à propos-
ta, o(s) subempreiteiro(s) possuidor(es) dessas autoriza-
ções, ao(s) qual(is) ficará vinculado por contrato para a
execução dos trabalhos que lhes respeitam;

e) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser ane-
xadas à proposta as declarações dos compromissos subs-
critas pelo concorrente e por cada um dos subempreitei-
ros, dos quais conste o nome deste, o seu endereço, a
titularidade do certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas contendo as autorizações exigidas no
concurso ou certificado de inserção na lista oficial de em-
preiteiros aprovados e, bem assim, o valor total dos tra-
balhos a que respeitem;

f) São excluídos os concorrentes que se encontrem em qual-
quer das situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � As propostas só passarão à fase de apreciação após a ava-
liação da capacidade técnica, económica e financeira dos concor-
rentes, de acordo com o artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março:

a) Capacidade técnica � será comprovada em termos de ex-
periência mínima avaliada da forma seguinte: execução de
um volume de obras da mesma natureza da posta a con-
curso (concluídas nos últimos cinco anos) corresponden-
te a pelo menos o valor base do presente concurso.

Terão de ser apresentadas declarações abonatórias, das
quais constem os valores finais das obras atrás referidas.

Terá de ficar garantida a responsabilidade da execução
da obra a um engenheiro civil;

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

Activo circulante
I) Liquidez geral = ����������� > 1,0

Passivo exigível a curto prazo

Activo circulante � existências
II) Liquidez reduzida = ����������� > 0,6

Passivo exigível a curto prazo

Capitais próprios
III) Autonomia financeira = ������� > 0,1

Activo líquido total

Capitais próprios
IV) Solvibilidade total = ������� > 0,25

Passivo

Capitais permanentes
V) Grau de cobertura do imobilizado = ������� > 1,0

Imobilizado líquido

13 � A proposta é válida durante 66 dias a contar da data do
concurso. Este prazo, contado nos termos do artigo 274.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, considerar-se-á prorrogado,
se necessário, por consentimento tácito dos concorrentes que nada
requeiram em contrário, por mais 44 dias, nos termos das dispo-
sições conjugadas dos n.os 1 e 3 do artigo 104.º do mesmo
decreto-lei.

14 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudica-
ção, de acordo com o disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, são, por ordem decrescente de impor-
tância, os seguintes:

a) Preço da proposta (Cp) � 85%;
b) Clareza e modo de apresentação da proposta (Ap) � 15%.

Será assim aplicada a cada uma das propostas a seguinte fór-
mula:

Cm Ap
CF = (0,85 × �� + 0,15 ×��) × 100

Cp Am

em que:

CF = classificação final do concorrente traduzida em valor
percentual, entendendo-se como mais vantajosa a de maior
ponderação;

Cp = preço da proposta do concorrente;
Ap = clareza e modo de apresentação da proposta do con-

corrente;
Cm e Am = os mesmos índices referidos à melhor das pro-

postas entendendo-se Cm como o valor mais baixo e Am
como o valor mais alto.

Nota. � A classificação a atribuir ao 2.º critério terá por base
a escala de 5 a 10, da seguinte forma:

Muito bom � 10;
Bom � 9;
Razoável � 8;
Insuficiente � 7;
Mau � 5.

15 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes,
excepto no que se refere à pista para ciclistas.

16 � Não existem informações adicionais a fornecer.

18 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Maria dos Santos Sousa. 5-1-31 679

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Anúncio n.º 15/2001

(anúncio de resultados)

Concurso público internacional para fornecimento, mon-
tagem e instalação de unidades de produção de ener-
gia fotovoltaica para montes dispersos e isolados do
concelho de Odemira.

1 � Câmara Municipal de Odemira, Praça da República, 7630
Odemira (telefones: 283320900/12; telefax: 283327323).

2 � a) Concurso público internacional, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conforme anúncio de abertura pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 205, de 5 de Setem-
bro de 2000, e no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º S167 � 109623, de 1 de Setembro de 2000.

3 � [�]
4 � Fornecimento, montagem e instalação de 137 unidades de

produção de energia fotovoltaica para montes dispersos e isola-
dos do concelho de Odemira. A esta aquisição corresponde a
categoria 40.10.1 e subcategoria 40.10.10, conforme a Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), 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.

5 � Número de propostas recebidas � 10.
6 � Critério de adjudicação, por ordem decrescente de impor-

tância:

Características técnicas do equipamento proposto � 0,50;
Preço (atendendo a eventuais descontos) � 0,40;
Prazo de fornecimento e execução � 0,025;
Garantia � 0,025;
Assistência técnica pós-venda � 0,025;
Condições de pagamento � 0,025.
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7 � Data da adjudicação � 20 de Dezembro de 2000.
8 � Adjudicatário � F. F. � Sistemas de Energias Alternati-

vas, Portugal, L.da, sítio do Palheirinho, Igreja Nova, 8670
Aljezur.

9 � Preço acordado � 42 816 884$, acrescido do IVA à taxa
legal em vigor.

10 � Valor da proposta mais alta � 143 432 263$; valor da
proposta mais baixa � 42 816 884$.

11 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias e no Diário da República � 23
de Janeiro de 2001.

12 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moe-
da, S. A., do anúncio para publicação no Diário da República �
25 de Janeiro de 2001.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Manuel Camilo Coelho. 10-1-104 648

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Anúncio

Reparação e conservação da EN 237-1

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Pombal,
com sede no Largo do Cardal, 3100-440 Pombal (telefones:
236210500 e 236210508; telefax: 236210597).

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

3 � Local de execução, designação da empreitada, natureza e
extensão dos trabalhos:

a) Local de execução � concelho de Pombal � EN 237-1,
entre os quilómetros 0+00 (Zona Industrial Manuel da
Mota, Pombal) e 14+302 (Guia);

b) Designação da empreitada � a empreitada toma a desig-
nação de «Reparação e conservação da EN 237-1» � pro-
cesso n.º 3/2001;

c) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada engloba
os seguintes trabalhos: terraplenagens, drenagem, pavi-
mentação, obras acessórias, equipamento de sinalização e
segurança e diversos;

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA):

Classe 45.23 � trabalhos de construção de estradas,
auto-estradas, vias férreas, aeroportos e campos des-
portivos;

Trabalhos de construção de estradas, vias férreas e pis-
tas de aeroportos � 45.23.1;

Trabalhos de pavimentação de auto-estradas, estradas,
arruamentos e outras vias para veículos e peões �
45.23.12;

d) Preço base do concurso � o preço base do concurso, com
exclusão do IVA, é de 362 659 629$.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução do ob-
jecto do contrato é de 300 dias seguidos de calendário (incluin-
do sábados, domingos e feriados) contados a partir da data da con-
signação.

5 � Exame ou pedido de documentos:

a) O processo de concurso e documentos complementares en-
contram-se patentes na Câmara Municipal de Pombal, na
Secção de Obras Públicas, sita no Largo do Cardal, 3100-
-440 Pombal, onde podem ser examinados pelos interes-
sados, nos dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas
e 30 minutos, desde a data da publicação do presente
anúncio e até ao dia e hora do acto público do concurso.
Os pedidos para fornecimento de cópias autenticadas das
peças do processo de concurso deverão ser solicitados por
escrito em tempo útil à data de apresentação das propos-
tas. As cópias das peças do concurso serão fornecidas pela
entidade adjudicante, na morada indicada no n.º 1, no pra-
zo máximo de seis dias contados a partir da data de re-
cepção do respectivo pedido escrito;

b) O processo de concurso será fornecido mediante o paga-
mento da quantia de 40 000$, acrescida do imposto sobre
o valor acrescentado (IVA), em numerário ou cheque pas-
sado a favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Pom-
bal.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas devem ser apresentadas, impreterivelmente,
até às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia a contar do dia
útil seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da
República, na Secção de Desenvolvimento Processual da
Divisão dos Serviços Administrativos da Câmara Munici-
pal de Pombal, sita no Largo do Cardal, 3100-440 Pom-
bal;

b) Devem ser entregues directamente pelos concorrentes ou
seus representantes, contra recibo, no local indicado na alí-
nea anterior deste anúncio, ou remetidas através do ser-
viço oficial do correio, sob registo e com aviso de recep-
ção, para o mesmo endereço;

c) As propostas e os documentos serão redigidos em língua
portuguesa, ou quando, pela própria natureza ou origem,
os documentos estiverem redigidos noutra língua, deverão
os concorrentes fazê-los acompanhar de tradução devida-
mente legalizada, em relação à qual declarem aceitar a sua
prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os res-
pectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Ao acto público do concurso, em que se abrirão as pro-
postas tempestivamente apresentadas, poderá assistir quem
o entender, mas só poderão intervir no mesmo os concor-
rentes ou seus representantes desde que devidamente cre-
denciados;

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do
1.º dia útil após a data limite de recepção das propostas,
na Câmara Municipal de Pombal, identificada no n.º 1
deste anúncio.

8 � Caução:

a) Não é exigida caução provisória na fase de apresentação
das propostas;

b) O adjudicatário garantirá, por caução no valor de 5% do
valor global proposto para a realização da empreitada, o
exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato.

9 � Tipo de empreitada, retribuição do adjudicatário e finan-
ciamento � a empreitada, quanto ao modo de retribuição do em-
preiteiro, será por série de preços, nos termos do artigo 8.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, sendo os trabalhos pagos mediante elaboração
de autos de medição mensais.

10 � Tipo de concorrentes:

a) Podem concorrer agrupamentos de empresas, desde que
declarem a intenção de, em caso de adjudicação, se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade, designada-
mente em agrupamento complementar de empresas ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria passiva;

b) No caso de o concorrente ser constituído por mais de uma
entidade, todas as entidades que o compõem têm de de-
clarar, sob pena do concorrente ser excluído do concurso,
que assumem, face à entidade adjudicante, a responsabi-
lidade solidária pela manutenção da proposta.

11 � Qualificação e aptidão dos concorrentes:

a) Qualificações legais:

i) Os concorrentes estabelecidos em Portugal deverão ser
titulares, sob pena de exclusão do concurso, de cer-
tificado de classificação de empreiteiros de obras pú-
blicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as
seguintes autorizações: 1.ª subcategoria da 3.ª catego-
ria e da classe correspondente ao valor global da pro-
posta;

ii) Os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiros de obras públicas, ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, bem como os concor-
rentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do
Comércio, farão prova, sob pena de exclusão, da sua
idoneidade e das suas qualificações legais dando cum-
primento ao disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;
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iii) Os concorrentes não detentores de certificado de
classificação de empreiteiros de obras públicas, ou
que apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, emitido por autorida-
de competente de Estado membro da União Europeia
ou de signatários do Acordo sobre Espaço Económi-
co Europeu, farão prova, sob pena de exclusão, da sua
idoneidade e das suas qualificações legais dando cum-
primento ao disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Idoneidade dos concorrentes � não serão admitidos a
prosseguir no concurso os concorrentes individuais, ou
qualquer das empresas que o componham, tratando-se de

agrupamento concorrente, que se encontrem em alguma
das situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Capacidade técnica dos concorrentes:

c1) Só serão considerados aptos a prosseguir no con-
curso os concorrentes que à data da entrega das res-
pectivas propostas demonstrem possuir experiência
comprovada e capacidade técnica para a execução dos
trabalhos;

c2) A capacidade técnica é verificada pelos documen-
tos entregues pelos concorrentes referentes ao ponto
14 do programa de concurso, cujo valor deverá ser
igual ou superior a 2 valores, obtidas nos seguintes
indicadores, segundo o quadro abaixo:

Valor das obras de natureza semelhante dos últimos Três obras
cinco anos acompanhados de certificados de boa exe- 0-30% 31-60% 61-80% 81-100% com valor
cução. > 100 %

Classificação ...................................................................... 1 2 3 4 5

d) Capacidade financeira e económica dos concorren-
tes:

d1) Só serão aptos a prosseguir no concurso os concor-
rentes que garantam as capacidades financeira e eco-
nómica necessárias à execução dos trabalhos e aos

fornecimentos de bens e equipamentos que integram
o objecto do contrato;

d2) A capacidade financeira e económica determina-se
através da média aritmética das classificações, cujo va-
lor deverá ser igual ou superior a 2 valores, obtidas nos
seguintes indicadores, segundo o quadro abaixo:

Liquidez reduzida .............................................................. 0-30% 31-60% 61-80% 81-100% > 100%

Classificação ...................................................................... 1 2 3 4 5

Autonomia financeira ........................................................ 0-10% 11-20% 21-30% 31-50% 51-100%

Classificação ...................................................................... 1 2 3 4 5

Solvibilidade ...................................................................... 0-10% 11-30% 31-40% 41-50% 51-100%

Classificação ...................................................................... 1 2 3 4 5

Rotação do activo total ..................................................... 0-40% 41-60% 61-80% 81-100% > 100%

Classificação ...................................................................... 1 2 3 4 5

12 � Prazo de validade das propostas:

a) O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados
da data do acto público;

b) O prazo a que se refere a alínea anterior considera-se pror-
rogado, por consentimento tácito dos concorrentes, por
mais 44 dias se nada requererem em contrário findo aquele
primeiro prazo.

13 � Critério de adjudicação:

a) o critério no qual se baseia a adjudicação é o da propos-
ta economicamente mais vantajosa, o que implica a con-
sideração dos seguintes critérios variáveis, por ordem de-
crescente de importância e com a ponderação indicada:

a1) Preço da proposta � 58%, ponderado pelos seguin-
tes subfactores:

Valor da proposta � 75%;
Lista dos preços unitários � 20%;
Nota justificativa do preço proposto � 5%;

a2) Valia técnica da proposta � 35%, ponderado pelos
seguintes subfactores:

Memória justificativa e descritiva do modo de exe-
cução da obra � 30%;

Plano de trabalhos � 30%;
Plano de mão-de-obra � 20%;
Plano de equipamento � 20%;

a3) Prazo de execução � 7%, ponderado pelos seguin-
tes subfactores:

Prazo de execução propriamente dito � 75%;
Viabilidade do prazo � 25%.

14 � Propostas condicionadas ou com variantes ao projecto:

a) Não são admitidas variantes ao projecto;
b) São admitidas propostas condicionadas no que concerne

ao prazo de execução.

18 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Narciso
Ferreira Mota. 10-1-104 651
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CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DO SOL

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de
construção do caminho municipal de ligação da estra-
da regional n.º 222 ao sítio da Quebrada, Canhas.

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Ponta do
Sol, Rua de Santo António, 6, 9360 Ponta do Sol (telefones:
291972106 e 291972806; fax: 291972711).

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

3 � a) Local da execução � freguesia dos Canhas, concelho
de Ponta do Sol.

b) Designação da empreitada � construção do caminho muni-
cipal de ligação da estrada regional n.º 222 ao sítio da Quebra-
da, Canhas.

c) Natureza dos trabalhos � os trabalhos consistem na exe-
cução de uma estrada. Os principais trabalhos a realizar são es-
cavações, sinalização e pavimentação.

Descrição � os trabalhos a que se refere a presente empreita-
da estão classificados no Vocabulário Comum para Contratos Pú-
blicos, publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, com as
seguintes referências:

45112420-5 � escavação de fundações e outras obras de es-
cavação, n. e..;

45231200-7 � pavimentação de estradas, ruas e outras vias
para veículos e peões;

28752754-8 � sinalização de estradas e ruas.

d) O preço base do concurso é de 208 000 000$, com exclu-
são do IVA.

4 � O prazo de execução da obra é de 540 dias seguidos após
a consignação da obra.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res poderão ser examinados ou pedidos durante o horário normal
de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às
16 horas), na Repartição Administrativa e Financeira da Câmara
Municipal de Ponta do Sol.

b) Desde que solicitados até um terço do prazo para a entrega
das propostas, os interessados poderão obter cópias devidamente
autenticadas pelo dono da obra das peças escritas do processo de
concurso nas condições deste anúncio, as quais serão fornecidas
mediante o pagamento prévio de 80 000$, acrescido do IVA à
taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do 30.º
dia (seguido) posterior ao da publicação deste anúncio na 3.ª sé-
rie do Diário da República, contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção.

b) As propostas documentadas devem ser redigidas em língua
portuguesa, porém, quando pela sua própria natureza ou origem
estiveram redigidas noutra língua, deve o concorrente fazê-las
acompanhar de tradução devidamente legalizada, ou em relação
à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para to-
dos e quaisquer efeitos, sobre os originais.

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

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões
da Câmara Municipal de Ponta do Sol, pelas 15 horas do 1.º dia
útil que se seguir ao termo do prazo para a entrega das propos-
tas.

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

9 � A empreitada é por série de preços e a modalidade de pa-
gamento será por medição, com observação do disposto nos arti-
gos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Os concorrentes podem ser empresas ou grupos de em-
presas que declarem a intenção de se associarem em agrupamento
complementar de empresas ou consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do con-
trato.

11 � Serão admitidos os concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imo-
biliário, que contenha as seguintes autorizações: da 1.ª subcate-
goria da 3.ª categoria e classe correspondente ao valor da sua
proposta e 2.ª subcategoria da 6.ª categoria e classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam,

consoante a parte que cada um desses trabalhos cabe na sua pro-
posta.

Os concorrentes não detentores do certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alíneas b)
e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, po-
derão apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 7.º e 68.º
do mesmo diploma legal.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso, nas condi-
ções estipuladas no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação
da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa,
atendendo aos seguintes factores, subfactores e ponderações:

a) Valia técnica da proposta � 0.60, avaliada pela classifi-
cação obtida e respectiva ponderação nos seguintes subfac-
tores de apreciação das propostas:

Programa de trabalhos � 0.35;
Memória descritiva do modo de execução da obra �

0.35;
Adequação dos cronogramas e distribuição numérica e

profissional dos trabalhadores e do equipamento a uti-
lizar nas diferentes fases da obra � 0.30;

b) Preço � 0.40.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas que envol-
vam alterações das cláusulas do caderno de encargos.

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

16 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do
Diário da República em 22 de Janeiro de 2001.

17 � Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação, em 25 de Janeiro de 2001.

22 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António do
Vale da Silva Lobo. 10-1-104 652

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso

Concurso público para a empreitada da ponte da
Ameixiosa � execução de ponte sobre o rio Paiva, em
Ameixiosa, freguesia de São Martinho das Moitas (artigo
80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � Entidade que adjudica a empreitada � Câmara Municipal
de São Pedro do Sul, Largo de Camões, 3660 São Pedro do Sul
(telefone: 232723003; fax: 232723406).

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

3 � a) Local de execução � lugar de Ameixiosa, freguesia de
São Martinho das Moitas, concelho de São Pedro do Sul, distri-
to de Viseu.

b) Extensão e natureza dos trabalhos � a empreitada consiste
na restauração da ponte sobre o rio Paiva, sendo um elo de liga-
ção dos concelhos de São Pedro do Sul e Castro Daire. O pro-
jecto abrange uma obra de arte, concretamente a construção de
um novo tabuleiro da ponte existente com material pré-esforçado,
e a construção de um novo encontro, incluindo os respectivos
muros de ala.

Classificação � rubrica 45212111-7 do Vocabulário Comum
para os Contratos Públicos (CPV), publicado no suplemento do
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Se-
tembro de 1996.

Preço base do concurso � o preço base do concurso é de
31 000 000$ (154 627,348 euros), com exclusão do IVA.

c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos do processo
posto a concurso.

d) A presente empreitada não inclui a elaboração de projecto.
4 � Prazo de execução da obra � o prazo máximo de execu-

ção da obra é de 150 dias, incluindo sábados, domingos e feria-
dos.

5 � a) O processo de concurso e ou documentos complemen-
tares podem ser examinados ou pedidos na Secção Administrati-
va da Divisão de Empreitadas e Projectos da Câmara Municipal
de São Pedro do Sul, Largo de Camões, 3660 São Pedro do Sul,
nos dias úteis, durante o horário normal de expediente (das 9 às
16 horas).
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Podem ainda ser obtidas cópias autenticadas do processo des-
de que solicitadas até cinco dias antes da data limite para entre-
ga das propostas.

b) Pagamento � o fornecimento do processo e documentos
complementares far-se-á mediante pagamento prévio em cheque
visado ou numerário no valor de 4680$ (23,34 euros) por processo
completo.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propos-
tas � as propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
30.º dia posterior à publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) Endereço � as propostas deverão ser entregues no serviço
referido no n.º 5, alínea a), pelos concorrentes ou seus represen-
tantes, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção.

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

7 � a) Estão autorizadas a intervir no acto público do concurso
todas as pessoas devidamente credenciadas.

b) Data, hora e local do acto público � o acto público do con-
curso terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Pe-
dro do Sul, no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para apre-
sentação das propostas, pelas 14 horas e 30 minutos.

8 � Caução da obra � a caução para garantir o contrato será
de 5% do valor da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento
terá como fonte o orçamento do município.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � no
caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento
de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da ce-
lebração do contrato, na modalidade que julguem mais conveni-
ente (artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas que con-
temple as 1.ª e 2.ª subcategorias da 1.ª categoria e classe corres-
pondente ao valor da proposta, de acordo com o estipulado
nos artigos 67.º, 68.º e 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos
termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

c) Qualificação dos concorrentes � serão excluídos os con-
correntes que não cumpram, pelo menos, um dos seguintes re-
quisitos:

Que apresentem uma autonomia financeira média dos
últimos três anos inferior a 10%, aferida pela seguinte fór-
mula:

AF = SL (CP)/AL > 10%
em que:

AF = autonomia financeira;
SL = situação líquida (capital próprio);
AL = activo líquido.

Que não apresentem declarações bancárias abonatórias da ca-
pacidade financeira em que o valor aí garantido seja igual
ou superior ao valor da sua proposta.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade
das propostas é de 66 dias a contar da data do acto público do
concurso, nos termos do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

13 � Critérios de adjudicação � o critério de adjudicação é
o da proposta economicamente mais vantajosa, com a pondera-
ção dos seguintes factores:

Preço � 30%;
Prazo � 35%;
Valia técnica da proposta � 35%.

14 � Não são permitidas variantes.
15 � Todas as remissões incluídas no texto dos documentos

contratuais que se refiram ao Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de
Dezembro, devem considerar-se feitas pela idêntica disposição do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

16 � Publicação do anúncio de informação prévia no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias � (não se aplica.)

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias � (não se aplica.)

18 � Contrato abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos da Organização Mundial do Comércio � (não se aplica.)

28 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Antó-
nio Carlos Figueiredo. 5-1-31 690

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Aviso n.º 1/2001

Concurso público para a construção do caminho rural
das Fontes (Rosário) � São Vicente

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de São Vi-
cente, Vila, 9240 São Vicente (telefone: 291842135; fax:
291842666).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de São Vicente.
b) Designação da empreitada � construção do caminho rural

das Fontes (Rosário) � São Vicente.
Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos consistem na

execução de uma estrada.
Os principais trabalhos a realizar são:

Descrição � os trabalhos a que se refere a presente emprei-
tada estão classificados no Vocabulário Comum para Con-
tratos Públicos, publicado no suplemento do Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro
de 1996, com as seguintes referências:

45112410-5 � escavação de fundações e outras obras de
escavação, n. e..;

45231200-7 � pavimentação de estradas, ruas e outras
vias para veículos e peões.

O preço base do concurso é de 96 000 000$, com exclusão do
IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 300 dias seguidos após a
consignação da obra.

5 � a) O processo de concurso poderá ser consultado e ou ad-
quirido, durante as horas normais de expediente, na secretaria da
Câmara Municipal de São Vicente, Vila, 9240 São Vicente, das
9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, desde a data do respectivo
anúncio até ao 10.º dia anterior ao termo do prazo para a entre-
ga das propostas.

b) Os elementos referidos na alínea anterior podem ser solici-
tados contra o pagamento prévio de 30 000$, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.

6 � a) Data e hora limite para apresentação das propostas �
as propostas terão de dar entrada na Câmara Municipal de São
Vicente, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, até às 17 horas do dia 19 de Março de
2001.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Câ-
mara Municipal de São Vicente, 9240-225 São Vicente.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no edifício dos Pa-
ços do Município de São Vicente, pelas 10 horas do dia 20 de
Março de 2001.

8 � Ao concorrente a quem for adjudicada a obra deverá pres-
tar, dentro do prazo e forma legal, a caução correspondente a 5%
do valor total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento é
feito através de contrato programa com o Governo Regional.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de associarem em agrupamento complemen-
tar de empresas, ou em consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.
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11 � Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI, que contenha as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente
ao valor total da sua proposta;

10.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor dos trabalhos especializados que lhes respei-
tem, consoante a parte que a cada um desses trabalhos
cabe na sua proposta;

2.ª subcategoria da 6.ª categoria e da classe correspondente
ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitem,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
sua proposta.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alíneas b),
c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
poderão apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 67.º e
68.º do mesmo diploma legal.

12 � O prazo da validade das propostas é de 66 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso, nos termos do
artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação
da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa,
atendendo aos seguintes factores, subfactores e ponderações:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica � 60%;
Preço � 40%.

14 � Não serão admitidas variantes ao projecto.

19 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, João Du-
arte Mendes. 10-1-104 654

Aviso n.º 2/2001

Concurso público para a construção do caminho agríco-
la entre o sítio da Levada e a Levada de Cima �
Boaventura.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de São Vi-
cente, Vila, 9240 São Vicente (telefone: 291842135; fax:
291842666).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Boaventura.
b) Designação da empreitada � construção do caminho agrí-

cola entre o sítio da Levada e a Levada de Cima � Boaventura.
Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos consistem na

execução de uma estrada.
Os principais trabalhos a realizar são:

Descrição � terraplenagens, obras de arte e acessórios, obras
de arte correntes, rede de águas, pavimentação, electrici-
dade e sinalização.

Os trabalhos a que se refere a presente empreitada estão clas-
sificados no Vocabulário Comum para Contratos Públicos, publi-
cado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, com as seguintes
referências:

45112410-5 � escavação de fundações e outras obras de es-
cavação, n. e..;

45231200-7 � pavimentação de estradas, ruas e outras vias
para veículos e peões.

O preço base do concurso é de 87 700 000$, com exclusão do
IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 270 dias seguidos após a
consignação da obra.

5 � a) O processo de concurso poderá ser consultado e ou ad-
quirido, durante as horas normais de expediente, na secretaria da
Câmara Municipal de São Vicente, Vila, 9240 São Vicente, das
9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, desde a data do respectivo
anúncio até ao 10.º dia anterior ao termo do prazo para a entre-
ga das propostas.

b) Os elementos referidos na alínea anterior podem ser solici-
tados contra o pagamento prévio de 30 000$, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.

6 � a) Data e hora limite para apresentação das propostas �
as propostas terão de dar entrada na Câmara Municipal de São

Vicente, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, até às 17 horas do dia 19 de Março
de 2001.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Câ-
mara Municipal de São Vicente, 9240-225 São Vicente.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no edifício dos Pa-
ços do Município de São Vicente, pelas 11 horas do dia 20 de
Março de 2001.

8 � Ao concorrente a quem for adjudicada a obra deverá pres-
tar, dentro do prazo e forma legal, a caução correspondente a 5%
do valor total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento
é feito através de contrato programa com o Governo Regional.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de associarem em agrupamento complemen-
tar de empresas, ou em consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI, que contenha as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente
ao valor total da sua proposta;

2.ª subcategoria da 6.ª categoria e da classe correspondente
ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitem,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
sua proposta.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alíneas b),
c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
poderão apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 67.º e
68.º do mesmo diploma legal.

12 � O prazo da validade das propostas é de 66 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso, nos termos do
artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação
da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa,
atendendo aos seguintes factores, subfactores e ponderações:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica � 60%;
Preço � 40%.

14 � Não serão admitidas variantes ao projecto.

19 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, João Du-
arte Mendes. 10-1-104 655

Aviso n.º 3/2001

Concurso público para o alargamento e pavimentação
do caminho de acesso ao sítio do Cabeço � Boaventura

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de São Vi-
cente, Vila, 9240 São Vicente (telefone: 291842135; fax:
291842666).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Boaventura.
b) Designação da empreitada � alargamento e pavimentação

do caminho de acesso ao sítio do Cabeço � Boaventura.
Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos consistem na

execução de uma estrada.
Os principais trabalhos a realizar são:

Descrição � terraplenagens, obras de arte e acessórios, obras
de arte correntes, rede de águas, pavimentação, numa ex-
tensão total aproximada de 400 m.

Os trabalhos a que se refere a presente empreitada estão clas-
sificados no Vocabulário Comum para Contratos Públicos, pu-
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blicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, com as seguintes re-
ferências:

45112410-5 � escavação de fundações e outras obras de es-
cavação, n. e.;

45231200-7 � pavimentação de estradas, ruas e outras vias
para veículos e peões.

O preço base do concurso é de 53 666 000$, com exclusão do
IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 240 dias seguidos após a
consignação da obra.

5 � a) O processo de concurso poderá ser consultado e ou ad-
quirido, durante as horas normais de expediente, na secretaria da
Câmara Municipal de São Vicente, Vila, 9240 São Vicente, das
9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, desde a data do respectivo
anúncio até ao 10.º dia anterior ao termo do prazo para a entre-
ga das propostas.

b) Os elementos referidos na alínea anterior podem ser solici-
tados contra o pagamento prévio de 30 000$, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.

6 � a) Data e hora limite para apresentação das propostas �
as propostas terão de dar entrada na Câmara Municipal de São
Vicente, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, até às 17 horas do dia 19 de Março de
2001.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Câ-
mara Municipal de São Vicente, 9240-225 São Vicente.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no edifício dos Pa-
ços do Município de São Vicente, pelas 14 horas do dia 20 de
Março de 2001.

8 � Ao concorrente a quem for adjudicada a obra deverá pres-
tar, dentro do prazo e forma legal, a caução correspondente a 5%
do valor total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento é
feito através de contrato programa com o Governo Regional.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de associarem em agrupamento complemen-
tar de empresas, ou em consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI, que contenha as seguintes autorizações: 2.ª e 10.ª sub-
categorias da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor
total da sua proposta.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alíneas b),
c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
poderão apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 67.º e
68.º do mesmo diploma legal.

12 � O prazo da validade das propostas é de 66 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso, nos termos do
artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação
da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa,
atendendo aos seguintes factores, subfactores e ponderações:

a) Validade técnica da proposta � 60%:
Subfactores (programa de trabalhos 0.35; memória des-

critiva e justificativa do modo de execução da obra 0.35;
adequação dos cronogramas e distribuição numérica e pro-
fissional dos trabalhadores e do equipamento a utilizar nas
diferentes fases da obra 0.30).

b) Preço � 40%.

14 � Não serão admitidas variantes ao projecto.

19 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, João
Duarte Mendes. 10-1-104 656

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

Anúncio

Concurso público para a beneficiação de arruamento
entre as EE NN 231 E 339 � Raposeira

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Seia, Lar-
go do Dr. Borges Pires, 6270-494 Seia (telefone: 238310230; fax:
238310244).

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

3 � a) Local de execução � empreitada a executar nas Ruas
de Mariana de Lencastre e de João Pessoa Homem e ligação à
EN 339, genericamente, na zona da Raposeira � Seia.

b) Designação da empreitada � beneficiação de arruamento en-
tre as EE NN 231 e 339 � Raposeira.

c) É objecto desta empreitada a beneficiação de um arruamento
de acesso à serra da Estrela.

Dos trabalhos constam terraplenagem, drenagem, pavimentação,
obras acessórias, equipamento de segurança e diversos.

d) Preço base do concurso � o preço base do concurso, exclu-
ído o IVA, é de 191 069 353$.

4 � Prazo de execução � 300 dias a contar da data da con-
signação, incluindo sábados, domingos e feriados nacionais.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementa-
res encontram-se patentes nesta Câmara, na Divisão Administra-
tiva e Financeira, Largo do Dr. Borges Pires, 6270-494 Seia, onde
podem ser examinados, todos os dias úteis, durante as horas nor-
mais de expediente.

b) Os interessados poderão obter cópias do processo do con-
curso e documentos complementares desde que solicitadas por
escrito até seis dias antes do termo do prazo para entrega das
propostas.

c) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados me-
diante o pagamento da importância de 25 000$, acrescido de IVA
à taxa legal.

6 � a) As propostas e documentos, redigidos em língua por-
tuguesa, deverão ser apresentados na morada indicada no n.º 1,
até às 17 horas do 35.º dia (seguidos), contados a partir do dia
seguinte ao da publicação no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues nas Divisões
Administrativa Geral e Financeira desta autarquia, Largo do Dr.
Borges Pires, 6270-494 Seia, contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção, para a mesma morada.

Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será
o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem,
não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a
entrada dos documentos se verificar já depois de ter terminado o
prazo referido na alínea a).

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

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso os even-
tuais interessados, mas apenas poderão intervir os legais repre-
sentantes de cada concorrente, os quais terão de fazer prova do-
cumental dessa qualidade.

b) O acto público do concurso terá lugar na morada indicada
no n.º 1 e realizar-se-á pelas 10 horas e 30 minutos da terça-feira
seguinte à do término do prazo para apresentação das propostas.

8 � a) Não é exigida a prestação de caução provisória na fase
de apresentação da proposta.

b) O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
caução de valor correspondente a 5% do preço total da adjudica-
ção.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea
b) do artigo 8.º e do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, com a redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Se-
tembro.

A modalidade de pagamento será através de autos de medição,
em função dos trabalhos executados.

10 � Podem concorrer empresas ou grupo de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa entida-
de ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato, observando-se
no entanto que uma das empresas deverá ter obrigatoriamente
alvará da classe correspondente ao valor total da empreitada.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido
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pelo IMOPPI, com as seguintes autorizações: 1.ª, 9.ª e 10.ª sub-
categorias da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos.

b) São condições mínimas de qualificação a verificação da ap-
tidão económica, financeira e técnica dos concorrentes, análise a
executar de acordo com o designado no programa de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso, prorrogável por
44 dias por consentimento tácito dos concorrentes que nada re-
queiram.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, aten-
dendo unicamente ao critério do mais baixo preço, nos termos do
artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

14 � Não são admitidas propostas variantes ao projecto.
15 � Este aviso será enviado para publicação no Diário da Re-

pública em 19 de Janeiro de 2001.

19 de Janeiro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.) 10-1-104 664

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Anúncio

Concurso público n.º 2/2001, para fornecimento
de calçada de granito e cubos de granito

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Serpa, Pra-
ça da República, 7830-389 Serpa (telefone: 284540100; fax:
284540109).

2 � Objecto do concurso � calçada e cubos de granito.
a) Categoria e descrição dos bens � categoria, 14.11.1, sub-

categoria 14.11.12, com referência ao Regulamento (CE) n.º 1232/
98, de 17 de Junho, que altera o Regulamento (CEE) n.º 3696/
93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177/98, de 22 de Junho.

b) Quantidade � 500 000 unidades de calçada de granito tipo
8 × 12 cinzenta e 500 000 cubos de granito tipo 9 × 11 cinzento.

c) Duração do contrato � o contrato a celebrar revestirá a mo-
dalidade de fornecimento contínuo, com a duração de um ano ou
até se esgotar as quantidades.

3 � Entrega dos bens � a entrega será efectuada no estalei-
ros da Câmara Municipal de Serpa.

4 � O fornecimento terá início com a celebração do contrato.
O fornecedor obriga-se a entregar as quantidades solicitadas nos
locais e horas que lhe forem indicadas, no prazo máximo de qua-
renta e oito horas após a comunicação da Câmara Municipal de
Serpa.

5 � Podem concorrer todas as entidades que reúnam as con-
dições legais para apresentar proposta para fornecimento de bens.

6 � Não são admitidas propostas com alterações de cláusulas
do caderno de encargos.

7 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
verão assumir a forma jurídica de consórcio quando lhes tenha
sido adjudicado o bem objecto do concurso.

8 � Consulta do processo e pedido de documentos:

a) O processo, designadamente o programa de concurso e ca-
derno de encargos, encontra-se patente, para consulta, no
Serviço de Aprovisionamento da Câmara Municipal de
Serpa, nos dias úteis e durante as horas de expediente (das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 ho-
ras e 30 minutos), desde a data da publicação deste anún-
cio no Diário da República até ao dia e hora do acto pú-
blico do concurso;

b) Podem ser solicitadas fotocópias do processo à entidade
mencionada no n.º 1, contra o pagamento de 1000$, a
acrescer o IVA à taxa de 17%. Caso sejam remetidos via
CTT, os custos inerentes serão da responsabilidade dos
concorrentes.

9 � Apresentação das propostas:

a) As propostas terão que dar entrada na Câmara Municipal
de Serpa, Praça da República, 7830-389 Serpa, até às
16 horas e 30 minutos do 15.º dia a contar da data da pu-
blicação do presente anúncio no Diário da República;

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

10 � O acto público de abertura das propostas terá lugar no
edifício da Câmara Municipal de Serpa, Praça da República,

7830-389 Serpa, pelas 14 horas do 1.º dia útil que se seguir ao
término do prazo para entrega das propostas.

No acto público de abertura das propostas só poderão intervir
os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

11 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em consideração os
factores a seguir indicados, por ordem decrescente da sua impor-
tância:

Preço;
Qualidade;
Condições de pagamento.

A ponderação dos factores que são tidos em conta no critério
de adjudicação serão posteriormente divulgados pelo júri do con-
curso.

12 � Os concorrentes serão obrigados a manter as suas pro-
postas durante o prazo mínimo de 60 dias contados da data de
abertura das propostas.

13 � Outras informações � o contrato objecto do presente
anúncio rege-se pelo disposto no respectivo programa de concurso
e caderno de encargos, pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho, e demais legislação aplicável.

14 � Não foi feita publicação de anúncio indicativo.
15 � O contrato a realizar não é abrangido pelo Acordo so-

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

16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 23 de Janeiro de 2001.

17 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 25
de Janeiro de 2001.

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rocha da Silva. 10-1-104 666

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE PAIVA

Anúncio

Concurso público para adjudicação de carroçamento de
um châssis Volvo, modelo B12, de autocarro de 55 lu-
gares (artigo 87.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho).

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Vila Nova
de Paiva (NIPC 680021418), com sede no Campo da Restaura-
ção, 3650-223 Vila Nova de Paiva (telefones: 232601132/
232604119; telefax: 232604834).

2 � Objecto do concurso público � carroçamento de um
châssis Volvo, modelo B12, de autocarro de 55 lugares, adjudi-
cado à firma Auto-Sueco, L.da, do Porto, ao abrigo do artigo 86.º,
n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � A entrega da viatura será nas oficinas municipais, sitas no
lugar da Pedralva, em Vila Nova de Paiva, por conta e risco do
adjudicatário.

4 � O prazo de entrega do veículo será no prazo apresentado
pelo adjudicatário, a contar da celebração do contrato, pronto a
circular, isto é, depois de, por quem de direito, ter sido devida-
mente legalizado pelas entidades oficiais competentes e regista-
do em nome da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva.

5 � Não são admitidas propostas condicionadas.
6 � Poderão ser aceites propostas com variantes quanto às ca-

racterísticas específicas dos opcionais constantes no caderno de
encargos.

7 � A proposta deverá ser apresentada nos precisos termos e
condições constantes do programa de concurso e caderno de en-
cargos, nomeadamente na apresentação de elementos que permi-
tam aferir da qualidade técnica e fiabilidade da(s) carroçaria(s)
proposta(s) e respectivos opcionais.

8 � O programa de concurso e caderno de encargos
encontram-se patentes na Divisão de Administração e Finanças
da Câmara Municipal, sita nos Paços do Município, onde pode-
rão ser consultados todos os dias úteis, dentro do horário de ex-
pediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16
horas), desde a data de publicação do presente anúncio no Diá-
rio da República, 3.ª série, até ao dia e hora da abertura de pro-
postas.

9 � Os concorrentes poderão solicitar à Câmara Municipal os
elementos referidos no número anterior, desde a data de publi-
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cação deste anúncio na 3.ª série do Diário da República até ao
último dia do prazo do concurso, os quais serão remetidos graci-
osamente.

10 � O prazo de apresentação de propostas decorrerá até às
16 horas do próximo dia 26 de Fevereiro de 2001, devendo a
entrega das propostas ser feita na Divisão de Administração
e Finanças da entidade e na morada referidas no n.º 1, contra re-
cibo.

Se enviadas pelo correio, o concorrente será o único respon-
sável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo
apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrega dos
documentos se verificar já depois de esgotado o prazo acima
referido.

11 � O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre
dos Paços do Município e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 28
de Fevereiro de 2001, nele podendo intervir as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes,

12 � 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:

a) Qualidade técnica e fiabilidade;
b) Preço.

13 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso, considerando-
-se tacitamente prorrogado caso os concorrentes nada requeiram
em contrário.

14 � O valor da eventual caução a prestar pelo adjudicatário
é de 5% do valor de adjudicação (sem IVA), a prestar nos preci-
sos termos definidos no caderno de encargos, sendo libertada no
prazo de 30 dias contados do cumprimento de todas as obriga-
ções contratuais por parte do adjudicatário.

15 � O pagamento do fornecimento será efectuado por ope-
ração de locação financeira mobiliária, a desencadear pela enti-
dade adjudicante.

16 � O presente anúncio foi enviado à Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, S. A., para publicação na 3.ª série do Diário da
República, em 23 de Janeiro de 2001.

17 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 24 de Janeiro de 2001.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Fer-
nando Diogo Pires. 5-1-31 681

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Anúncio

Concurso público para a empreitada de remodelação da
rede de esgotos pluviais e domésticos da Rua do Arqui-
tecto Paulino Montez (deliberação de 21 de Dezembro
de 2000).

1 � Entidade que adjudica a empreitada � Serviços Munici-
palizados da Câmara Municipal de Peniche, Rua de 13 de Infan-
taria, 19, 2520-239 Peniche (telefone: 262780050; telefax:
262784049).

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

3 � a) A obra localiza-se na cidade de Peniche, concelho de
Peniche.

b) A empreitada é a de remodelação da rede de esgotos pluvi-
ais e domésticos da Rua do Arquitecto Paulino Montez, sendo o
preço base de 115 000 000$, com exclusão do IVA, constando
os trabalhos da empreitada numa remodelação de colectores de
águas pluviais e águas residuais domésticas na Rua do Arquitec-
to Paulino Montez e ruas adjacentes, com os diâmetros e exten-
sões seguintes:

Colector de águas residuais domésticas da Rua do Arquitec-
to Paulino Montez:

Colector de Ø 250 mm com 897 m;
Colector de Ø 315 mm com 700 m;
Colector de Ø 400 mm com 380 m.

Colector de águas pluviais da Rua do Arquitecto Paulino
Montez:

Colector de Ø 1200 mm com 700 m;
Colector de Ø 1400 mm com 195 m;

Colector de águas residuais domésticas da Rua dos Heróis
de Ultramar de Ø 400 mm com 219 m e colector de águas
pluviais de Ø 800 mm com 219 m;

Colector de águas residuais domésticas da Rua do Marechal
Craveiro Lopes de Ø 315 mm com 212 m e colector de
águas pluviais de Ø 600 mm com 212 m;

Colector de águas residuais domésticas da Rua do Estado Por-
tuguês da Índia, Largo do Bispo Mariana e Rua de D. Luís
de Ataíde de Ø 400 mm com 245 m e de Ø 315 mm com
124 m e colector de águas pluviais de Ø 1200 mm com
369 m.

A Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA)
na Comunidade Económica Europeia, a que se refere o Regula-
mento (CE) n.º 3696/93, de 29 de Outubro, destes trabalhos é
45.21.41 � trabalhos de construção de redes urbanas ou locais
de águas e esgotos.

c) A empreitada é única.
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo de execução da obra é de 180 dias. Na contagem

deste prazo consideram-se incluídos todos os dias decorridos, in-
cluindo sábados, domingos e feriados, conforme o disposto no
n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

5 � a) O processo de concurso para execução da empreitada
encontra-se patente nos Serviços Municipalizados da Câmara Mu-
nicipal de Peniche, com endereço indicado no n.º 1, onde pode
ser examinado nos dias úteis, das 9 às 16 horas.

b) Os pedidos de fornecimento do processo, que só será entre-
gue completo no prazo máximo de seis dias a contar da data do
respectivo pedido, podem ser efectuados até vinte sete dias úteis
após a publicação deste anúncio no Diário da República, medi-
ante o pagamento de 75 000$, acrescido do IVA à taxa legal em
vigor, a pagar em numerário ou cheque à ordem dos Serviços Mu-
nicipalizados da Câmara Municipal de Peniche.

6 � a) As propostas deverão ser entregues em mão, contra re-
cibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de re-
cepção, até às 16 horas do 30.º dia útil a contar do dia seguinte
ao da publicação deste anúncio no Diário da República, na sede
dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Peniche.

Se o envio das propostas for feito pelo correio, o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura se verifi-
quem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese
de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado
o prazo de entrega das propostas.

b) As propostas deverão ser entregues nos Serviços Municipa-
lizados da Câmara Municipal de Peniche, Rua de 13 de Infanta-
ria, 19, 2520-239 Peniche.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa, salvo o dis-
posto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

7 � a) Estão autorizadas a intervir no acto do concurso os con-
correntes e as pessoas por si credenciadas, conforme o n.º 5.2 do
programa de concurso

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil a se-
guir à apresentação das propostas, pelas 10 horas, na sala de ses-
sões da Câmara Municipal de Peniche.

Caso não seja possível realizar o acto público do concurso na
data fixada no anúncio, a entidade adjudicadora publicará aviso
e comunicará aos concorrentes a data da sua realização.

8 � Na fase de apresentação das propostas não é exigida qual-
quer caução ou garantia.

Ao concorrente a quem for adjudicada a obra será exigida uma
caução de 5% do valor da adjudicação.

9 � A empreitada será executada em regime de série de pre-
ços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março. Os pagamentos serão efectuados de acordo com o esti-
pulado no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

O financiamento será assegurado pelo orçamento e respectivo
plano plurianual de investimentos dos Serviços Municipalizados
da Câmara Municipal de Peniche.

10 � A modalidade jurídica de associação de empresas permi-
tida será a de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Junho,
ou agrupamento complementar de empresas, nos termos do De-
creto-Lei n.º 470/73, de 25 de Agosto.
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11 � Os concorrentes devem possuir os seguintes certificados
de classificação de empreiteiro de obras públicas, referidos no De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e Portarias n.os 412-I/99, de
4 de Junho, e 660/99, de 17 de Agosto:

a):

Da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria, de classe correspon-
dente ao valor da proposta;

Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, de classe correspon-
dente ao valor referente aos trabalhos específicos que
lhe respeitam;

Ou os alvarás equivalentes referidos no Decreto-Lei
n.º 100/88, de 23 de Março, nos termos previstos na
Portaria n.º 660/99, de 7 de Agosto.

Caso o concorrente não disponha da totalidade das auto-
rizações exigidas indicará, em documento anexo à proposta,
os subempreiteiros possuidores desses certificados de clas-
sificação de empreiteiros de obras públicas, aos quais fica
vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que
lhes respeitam. Em tal caso, terão igualmente de ser anexa-
das à proposta as declarações de compromisso subscritas pelo
concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das quais
consta o nome destes, o seu endereço, a titularidade dos
certificados de habilitação de empreiteiros de obras públicas,
ou respectivas cópias, ou dos certificados de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, de acordo com o in-
dicado no n.º 1 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, e, bem assim, o valor total e a natureza dos
trabalhos que lhe respeitem;
b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-

cação de empreiteiro de obras públicas ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, que pretendam concorrer, deverão
apresentar a documentação prevista no artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados pelo Estado pertencente ao espaço
económico europeu, deverão apresentar a documentação
prevista no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;

d) Os concorrentes deverão fazer prova da capacidade téc-
nica, económica e financeira para a realização da obra
através dos elementos designados no programa de con-
curso, os quais serão obrigatoriamente incluídos nos do-
cumentos que acompanham a proposta nos termos previs-
tos no programa de concurso.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias contados
a partir da data do acto público do concurso, podendo ser pror-
rogável de acordo com a legislação em vigor.

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, a saber:

A análise das propostas dos concorrentes serão conside-
radas com base nos seguintes critérios de adjudicação
que a seguir se descrevem, por ordem decrescente de
importância:

Valor da proposta, analisada na sua globalidade � 50%;
Qualidade técnica da proposta � 30%;
Prazo de execução � 20%.

A metodologia de análise e a ponderação destes critérios é a
estabelecida no programa de concurso.

14 � Não é permitida a apresentação de variantes.
15 � A obra é co-financiada pela Comunidade Europeia.
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

18 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Paulo Oliveira Teófilo. 10-1-104 687

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DO ALGARVE, S. A.

Anúncio

Empreitada de execução e de exploração da estação
de tratamento de água por dessalinização da Culatra/
Farol.

1 � Nome e endereço da entidade que adjudica a empreitada �
Águas do Algarve, S. A., Rua do Repouso, 10, 8000-302 Faro (te-
lefone: 289899070; fax: 289899079).

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

3 � a) Local de execução � Hangares, ilha da Culatra, con-
celho de Faro.

b) Designação da empreitada � empreitada de execução e de
exploração da estação de tratamento de água por dessalinização
da Culatra/Farol.

Natureza e extensão dos trabalhos:

a) [45120000-4] � trabalhos de perfurações e sondagens
para selecção dos locais de execução dos furos e de fun-
damentação do tipo de fundações;

b) [45252200-0] � a execução de três furos no areal da ilha
da Culatra com um mínimo de 20 m de profundidade, com
revestimento de paredes constituído por um envolvimento
em PVC engravilhado (gravilha de quartzo seleccionado),
ranhurado apenas a partir dos 10 m de profundidade;

c) [45214191-5] � a execução da construção civil e forne-
cimento e montagem do equipamento electromecânico, das
instalações eléctricas e instrumentação dos sistemas
elevatórios, constituídos por:

Sistema elevatório de água do mar:

Estação elevatória de água do mar constituída por
três grupos electrobomba submersíveis, em aço
inox 254 SMO ou aço inox dúplex com PREN
> 40, a localizar em cada um dos três furos, com
um caudal unitário máximo de 10 l/s e uma al-
tura de elevação mínima de 30 m.c.a.;

Tubagens de compressão de cada um dos grupos
electrobomba, válvulas e acessórios, em aço inox
254 SMO ou aço inox dúplex com PREN > 40;

Tubagem de interligação das tubagens de compres-
são dos três grupos electrobomba, em PRFV, de
alimentação do tratamento de água, com válvu-
las motorizadas;

Tubagem de by-pass munida de turbidímetro e vál-
vula de seccionamento associada, automatizada,
para descarga de água bruta quando a turvação
for superior ao valor que seja estabelecido;

Sistema elevatório de água tratada para a torre de pres-
são:

Estação elevatória de água tratada constituída por
três grupos electrobomba de eixo horizontal, com
caudal unitário máximo de 12,5 l/s e uma altura
de elevação mínima de 30 m.c.a;

Tubagens de compressão de cada um dos grupos
electrobomba e respectivas válvulas e acessórios;

Tubagem de interligação das tubagens de compres-
são dos grupos electrobomba, com o comprimen-
to necessário à alimentação da torre de pressão,
munida de válvula motorizada;

d) [45241400-2] � a execução da construção civil, do for-
necimento e montagem do equipamento electromecânico,
das instalações eléctricas e da instrumentação do tratamen-
to de água por dessalinização, cujo esquema de tratamento
se baseia em osmose inversa por membranas, com capa-
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cidade de produção de água potável de 562,5 m3/dia, as-
sociada a um pré-tratamento que inclui filtração em areia
com prévia adição de reagente coagulante, filtração em
cartuchos, adição de reagentes anti-incrustantes e que
impeçam os desenvolvimentos biológicos, e um tratamento
posterior de remineralização e desinfecção;

e) [45241291-4] � a execução da construção civil de um re-
servatório de água tratada, circular, com 15 m de diâme-
tro, 3 m de altura máxima de água e 550 m3 de capacida-
de, com as impermeabilizações interior adequada à
manutenção da qualidade da água tratada e exterior ten-
do em conta o nível freático elevado;

f) [45214199-1] � a execução da construção civil da torre
de pressão com 30 m3 de capacidade e a altura de acordo
com o especificado no caderno de encargos e fornecimen-
to e montagem do equipamento e instrumentação, inclu-
indo o troço descendente que constitui o troço inicial da
tubagem geral de distribuição, DN 200 mm, em PRFV,
ligada ao fundo da torre de pressão, munido de medidor
de caudal, válvulas e acessórios e um tê com duas saídas
DN 200 mm, cada uma das quais munida de medidor de
caudal, válvulas e acessórios com juntas cegas para liga-
ção ao sistema de distribuição;

g) A exploração das instalações por um período de três anos
contados a partir da recepção provisória nos termos defi-
nidos no caderno de encargos.

Não é declarado o preço base do concurso.
c) (Não aplicável.)
d) O processo de concurso inclui o projecto de execução das

obras que são objecto da empreitada.
4 � O prazo máximo é de 480 dias de calendário até à con-

clusão das montagens das instalações, em conformidade com o
entendimento do caderno de encargos.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Águas
do Algarve, S. A., Direcção de Estudos e Planeamento (DEP), sita
na Rua do Repouso, 10, 8000-302 Faro (telefone: 289899070; fax:
289899079; e-mail: asa@aguasotavento.pt).

Horário de expediente � de segunda-feira a sexta-feira, das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às
17 horas.

Data limite para os pedidos referidos � até 20 dias úteis con-
tados a partir do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no
Diário da República.

b) Os elementos referidos nas alíneas anteriores são fornecidos
pelo preço de 250 000$, acrescidos de IVA à taxa legal em vi-
gor, a pagar em dinheiro, cheque visado ou vale de correio a favor
da entidade adjudicante.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 17 horas do
dia 3 de Maio de 2001.

b) As propostas deverão ser enviadas por correio (CTT), sob
registo e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra re-
cibo, na Águas do Algarve, S. A., Rua do Repouso, 10, 8000-302
Faro.

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão re-
digidos em português; será tido em consideração o disposto no
n.º 2 do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Somente os representantes credenciados dos concorren-
tes e mandatados expressamente para o efeito podem intervir no
acto público do concurso.

b) O acto público do concurso decorrerá no dia 4 de Maio de
2001, a partir das 10 horas, com as interrupções que se verifica-
rem necessárias ao desenvolvimento da sessão, no local indica-
do na alínea b) do n.º 6.

8 � Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de
apresentação das propostas.

9 � A empreitada é por preço global, com excepção da exe-
cução dos furos de captação e das fundações do reservatório e da
torre de pressão, que serão por série de preços.

10 � Pode concorrer qualquer agrupamento de empresas as-
sociadas na modalidade jurídica de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/
81, de 28 de Junho, ou agrupamento complementar de empresas,
nos termos do Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto.

11 � a) Natureza e classificação das autorizações constantes
do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas:
1.ª, 5.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, 7.ª subcatego-
ria da 4.ª categoria, 1.ª, 2.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª cate-
goria e 2.ª, 3.ª, 5.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª categoria, em con-
formidade com a Portaria n.º 412-I/99, e as classes das

autorizações correspondentes aos valores das respectivas obras,
em conformidade com a Portaria n.º 412-G/99, de 4 de Junho.

b) O certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados deve ser adequado à obra posta a concurso e emitido
por autoridade competente de Estado membro da União Europeia
ou de signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu,
nos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de apli-
cação, e indicar os elementos de referência relativos à idoneida-
de, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista.

c) Os concorrentes deverão demonstrar possuir experiência e
currículo considerável na execução de empreitadas com caracte-
rísticas e dimensão semelhantes às da empreitada objecto do pre-
sente concurso, designadamente na exploração das respectivas es-
tações de tratamento.

Os concorrentes deverão ainda demonstrar uma estrutura finan-
ceira adequada, medida pelos valores superiores dos rácios de au-
tonomia financeira, de solvibilidade, de autofinanciamento dos
capitais permanentes, de liquidez reduzida, da rotação dos capi-
tais próprios e da rendibilidade.

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

13 � Os critérios de adjudicação da empreitada, os factores
de apreciação das propostas e respectiva ponderação são os se-
guintes:

1.º Valor técnico da proposta (60 %);
2.º Preço (25 %);
3.º Prazo e cronograma de execução (15 %).

14 � Não são admitidas variantes.
15 � (Não aplicável.)
16 � (Não aplicável.)
17 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jor-

nal Oficial das Comunidades Europeias no dia 26 de Janeiro
de 2001.

18 � (Não aplicável.)

26 de Janeiro de 2001. � O Administrador-Delegado, Mário
Soares Alves. 03-2-42 846

CTT, CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de
«Nova EC/CDP de Benavente � remodelação total do
ex-edifício da RARET».

1 � Entidade adjudicante � a empreitada será adjudicada pe-
los CTT, Correios de Portugal, Direcção de Equipamento, Obras
e Aprovisionamentos, Serviço de Edifícios, sita na Rua do Con-
de de Redondo, 79, 6.º, 1167-002 Lisboa (telefone: 213175347;
fax: 213175578).

2 � Modalidade do concurso � o concurso é público, nos ter-
mos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da obra � Avenida do Dr. Fran-
cisco José Calheiro Lopes, em Benavente.

b) Designação da empreitada � «Nova EC/CDP de Benaven-
te � remodelação total do ex-edifício da RARET».

c) Natureza das obras � remodelação da EC, constituindo tra-
balhos de:

Demolição total do interior;
Betão armado;
Alvenarias;
Revestimento de pavimentos, paredes e tectos;
Carpintarias e serralharias;
Introdução de elementos da nova imagem dos CTT;
Instalação da rede de águas e esgotos e equipamento sanitá-

rio;
Instalação de rede eléctrica;
Instalação de rede estruturada;
Instalação de AVAC;
Substituição integral da cobertura.
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d) Classificação CPA:

Secção � F;
Divisão � 45;
Grupos � 45.1, 45.2, 45.3 e 45.4;
Classes � 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33,

45.42, 45.43, 45.44 e 45.45;
Categorias � 45.11.1, 45.21.1, 45.22.1, 45.22.2, 45.22.3,

45.25.5, 45.31.1, 45.31.2, 45.31.4, 45.33.1, 45.33.2,
45.41.1, 45.42.1, 45.43.1 e 45.44.2;

Subcategorias � 45.11.11, 45.11.12, 45.21.14, 45.22.12,
45.22.13, 45.22.20, 45.25.21, 45.25.31, 45.25.50, 45.31.12,
45.31.22, 45.31.41, 45.33.12, 45.33.20, 45.41.10, 45.42.11,
45.42.13, 45.43.12, 45.44.21, 45.44.22 e 45.45.12.

e) Preço base � 48 000 000$.
f) A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concor-

rentes contemplar a totalidade dos trabalhos discriminados.
g) Não está incluída no âmbito da empreitada a elaboração de

projectos por parte do adjudicatário.
4 � Prazo de execução da obra � 180 dias, incluindo sába-

dos, domingos e feriados.
5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e do-

cumentos complementares encontram-se patentes no Serviço de
Edifícios, onde poderão ser consultados até ao termo do prazo fi-
xado para a entrega das propostas, no seguinte horário: das 9 ho-
ras e 30 minutos às 12 horas e das 14 às 17 horas, de segunda-
-feira a sexta-feira.

b) Prazo limite para solicitação de cópias autenticadas da do-
cumentação � a partir da data de publicação deste anúncio no
Diário da República até ao fim do segundo terço do prazo fixa-
do para apresentação das propostas.

c) Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados, por es-
crito, para a morada ou fax referidos no n.º 1.

d) Pagamento � poderão ser solicitadas cópias do processo de
concurso e documentos anexos � peças escritas e desenhadas, a
serem fornecidos em CD-ROM e ou outros meios � mediante
pagamento prévio de 40 000$ (IVA incluído), a pagar em nume-
rário ou em cheque passado a favor de CTT, Correios de Portu-
gal, S. A.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas �
as propostas serão apresentadas até às 17 horas do 30.º dia útil a
contar a partir do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no
Diário da República.

b) As propostas devem ser entregues no serviço indicado no
n.º 1, sito na Rua do Conde de Redondo, 79, 6.º, 1167-002 Lis-
boa, contra recibo, ou enviadas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção.

c) Idioma � as propostas, bem como os documentos que as
acompanham, são obrigatoriamente redigidas em língua portugue-
sa, tendo em atenção o descrito no artigo 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Acto público do concurso � podem assistir ao acto
público todas as pessoas interessadas, mas nele só poderão intervir
os representantes dos concorrentes devidamente credenciados para
esse efeito, nos termos do programa do concurso.

b) Data, hora e local do acto público � terá lugar no 1.º dia
útil seguinte à data limite de entrega das propostas, pelas 10 ho-
ras, no local indicado no n.º 1, sito na Rua do Conde de Redon-
do, 79, 6.º, 1167-002 Lisboa.

8 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a emprei-
tada prestará uma caução no valor correspondente a 5 % do pre-
ço total de adjudicação.

9 � Tipo de empreitada, modalidades de pagamento e de fi-
nanciamento � a empreitada será adjudicada em regime de pre-
ço global.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao
concurso poderão apresentar-se empresas individualmente, ou gru-
pos de empresas que declarem a intenção de se constituírem ju-
ridicamente em consórcio externo, em regime de responsabilida-
de solidária, tendo em vista a celebração do contrato, não sendo
admitidos, sob pena de exclusão, agrupamentos sob qualquer outra
forma jurídica.

11 � Condições básicas para admissão ao concurso:

a) Os concorrentes deverão ser possuidores do certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas contendo as
seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de
Março, e Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com a nova
redacção dada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto):

Das 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª
subcategorias da 1.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

Das 1.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria, cor-
respondente cada uma ao valor dos trabalhos que lhes
respeitam, consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos cabe na sua proposta;

Da 1.ª subcategoria da 6.ª categoria correspondente ao
valor dos trabalhos que lhe respeitam, consoante a
parte que a cada um desses trabalhos cabe na sua
proposta;

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das candidaturas � o prazo de vali-
dade da proposta é de 66 dias contados a partir da data do acto
público do concurso.

13 � Critérios básicos de apreciação das propostas para adju-
dicação da empreitada � precedendo a análise das propostas
apresentadas a concurso, será, em primeiro lugar, avaliada a ca-
pacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes, de
acordo com o que se encontra estabelecido no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Os concorrentes aptos
passam à fase seguinte em condições de igualdade, sendo então
analisadas as propostas por eles apresentadas.

A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais
vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, atendendo-se aos seguintes factores e subfacto-
res de apreciação das propostas e respectiva ponderação, por or-
dem decrescente de importância:

1) Condições mais vantajosas de preços (70 %), avaliadas
por:

Preço total (70 %);
Credibilidade e coerência dos preços unitários (30 %);

2) Garantia de boa execução da obra (30 %), avaliada por:

Processos construtivos adoptados e meios disponíveis
(50 %);

Adequabilidade do programa de trabalhos às condições
locais (50 %).

14 � Os CTT reservam-se o direito de não adjudicar a em-
preitada total ou parcialmente, de acordo com a solução que
melhor satisfizer os interesses da empresa, nos casos previstos no
artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

15 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas.
16 � Não é admitida a apresentação de variantes ao projecto.
17 � Outras informações � não existem outras informações

a prestar.
18 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.
19 � Não foi publicado anúncio no Jornal Oficial das Comu-

nidades Europeias.
20 � O contrato não se encontra abrangido pelo Acordo so-

bre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio.

25 de Janeiro de 2001. � Pela Administração: J. Arcos dos
Reis, vice-presidente. � Carlos Dias Alves, administrador.

4-2-15 535

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

Anúncio de rectificação

Concurso público para adjudicação da empreitada da obra
de remodelação dos arranjos exteriores e das escolas
preparatória e secundária de Alenquer.

Para os devidos efeitos faz-se público que no anúncio de rec-
tificação publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 21, de
25 de Janeiro corrente, onde se lê «Mais se torna público que o
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prazo para entrega das propostas será prorrogado até às 16 horas
e 30 minutos do 15.º dia contado da data da publicação desta rec-
tificação no Diário da República» deve ler-se «Mais se torna
público que o prazo para entrega das propostas será prorrogado
até às 16 horas e 30 minutos do 15.º dia contado do dia seguinte
ao 52.º dia do prazo inicialmente estabelecido, ou seja, até às 16
horas e 30 minutos do dia 21 de Fevereiro de 2001».

26 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Álvaro Jo-
aquim Gomes Pedro. 01-1-006 444

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 12, de
15 de Janeiro de 2001, a p. 912, foi publicado com inexactidão
o aviso n.º 187/2000 da Câmara Municipal de Tarouca. Assim,
onde se lê «Local de execução � Castanheira do Ouro» deve ler-
-se «Local de execução � Castanheiro do Ouro». 19-1-5438

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 14,
de 17 de Janeiro de 2001, a p. 1102, foi publicado com inexacti-
dão o anúncio n.º 01/COPRAD/2001 da Câmara Municipal de
Lisboa. Assim:

O n.º 6, alínea a), passa a ter a seguinte redacção: «As pro-
postas devem ser entregues até às 16 horas e 30 minutos do 90.º
dia contado a partir do dia seguinte à publicação deste aviso no
Diário da República.»

O n.º 7, alínea b), passa a ter a seguinte redacção: «O acto pú-
blico do concurso terá lugar na D. P. COPRAD (Direcção de Pro-
jecto de Coordenação e Planeamento de Recuperação de Áreas
Degradadas) e realizar-se-á às 10 horas do dia seguinte à data li-
mite para apresentação das propostas.»

E no n.º 11, alínea c), onde se lê «Caso o concorrente não dis-
ponha da autorização exigida em prejuízo do disposto [�]» deve
ler-se «Caso o concorrente não disponha da autorização exigida
sem prejuízo do disposto [�]». 19-1-5445



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 32 � 7 de Fevereiro de 20012798

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Despacho conjunto

Para efeitos do n.º 2 do artigo 9.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, na redacção
dada pelo artigo 28.º da Lei n.º 10-B/96, de 23 de Março, reco-
nhece-se à Associação de Retinopatia de Portugal, com o NIPC
504070924, sita na Rua da Quinta do Cabrinha, 7-C, 1350 Lis-
boa, a isenção de IRC nos termos e com a seguinte amplitude:

Categoria C � rendimentos comerciais e industriais direc-
tamente derivados do exercício das actividades desenvol-
vidas no âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais, com excepção dos
provenientes de quaisquer títulos ao portador, não regis-
tados nem depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção produz efeitos a partir de 23 de Março de 1998,
data em que foi considerado efectuado o registo definitivo como
IPSS pela Direcção-Geral de Acção Social.

21 de Agosto de 2000. � Pelo Ministro das Finanças, Manuel
Pedro da Cruz Baganha, Secretário de Estado dos Assuntos Fis-
cais. � O Ministro do Trabalho e da Solidariedade, Eduardo Luís
Barreto Ferro Rodrigues. 10-2-121 316

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Centro Regional de Alcoologia de Lisboa

Contrato

Por despacho do director do Centro Regional de Alcoologia
de Lisboa de 19 de Janeiro de 2001:

Luís Carlos Alves � celebrado contrato de tarefa, ao abrigo do
disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de Fe-
vereiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 299/
85, de 29 de Julho, e do n.º 9 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 55/95, de 29 de Março, pelo prazo de dois meses, com iní-
cio à data da publicação no Diário da República, não podendo
exceder o termo do prazo contratual inicialmente estabelecido,
para prestação de serviços na área de serviços gerais � inter-
namento, sendo a remuneração mensal de 105 000$, em regime
de trinta e cinco horas semanais, regime de turnos. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Janeiro de 2001. � A Subdirectora, Margarida Jordão.
03-2-42 837

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo

Despacho (extracto)

Por despacho de 21 de Dezembro de 2000 do director do
IAN/TT, por delegação:

Alexandre Serafim Marques dos Santos � contratado, em regime
de avença, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 41/84, de 3 de Fevereiro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 299/85, de 29 de Julho, pelo período de um ano,
para exercer funções no Arquivo Distrital de Viseu. O presente con-
trato produz efeitos a partir da data da publicação no Diário da
República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Janeiro de 2001. � O Subdirector, José Maria Salgado.
01-2-16 960

TRIBUNAIS

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio

O Dr. Artur Dionísio do Vale Santos Oliveira, juiz de direito des-
te Tribunal:

Faz saber que nos autos de falência n.º 236/00, pendentes no
4.º Juízo Cível deste Tribunal, em que é requerente Fernandes &
Rodrigues � Tecelagem, L.da, sociedade por quotas, com sede no
lugar da Mota, freguesia de Gilmonde, Barcelos, e requerida José
Manuel Ferreira, L.da, com sede no lugar dos Vales, freguesia de
Campo, Barcelos, foi, por sentença de 11 de Janeiro de 2001, de-
clarada falida esta requerida, tendo sido fixado o prazo de 30 dias
para a reclamação de créditos, a contar da data da publicação do
anúncio no Diário da República, através de simples requerimen-
to, mencionando a origem, natureza, montante e formação do
crédito, tendo sido nomeado o Dr. Oliveira e Silva, com escritó-
rio na Rua do Campo Alegre, 1306, 5.º, sala 509, 4169-008 Por-
to, como liquidatário judicial.

15 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Artur Dionísio do
Vale Santos Oliveira. � A Escrivã-Adjunta, Aurélia Mendonça.

06-2-052 240

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGA

Anúncio
Nos autos de falência n.º 666/99, a correr termos pelo 2.º Juízo

Cível, foi, por sentença de 17 de Janeiro de 2001, declarada em
estado de falência a firma Alberto José Castro Carvalho Araújo,
com sede no Parque Residencial da Fonte Seca, lote 7-B, rés-do-
-chão, direito, Braga, tendo sido fixado o prazo de 30 dias, se-
guidos, para a reclamação de créditos, o qual se começará a con-
tar a partir da presente publicação.

18 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, João Manuel Ara-
újo Ramos Lopes. � O Oficial de Justiça, João Miguel da Silva
Pontes. 06-2-052 241

TRIBUNAL DA COMARCA DO CARTAXO

Anúncio
A Dr.ª Teresa Catrola, juíza de direito no 2.º Juízo deste Tribu-

nal da Comarca do Cartaxo:

Faz saber que por este Juízo e nos autos de falência aqui re-
gistados sob o n.º 216/99, em que é requerida Ramos & Lérias,
L.da, com sede em Aveiras de Cima, correm éditos de 10 dias,
contados a partir da data da segunda e última publicação do anún-
cio, citando os credores da falida para, no prazo de 5 dias, findo
que seja o dos éditos, se pronunciarem sobre as contas elabora-
das e autuadas por apenso àqueles autos sob o n.º 216/99/B, nos
termos do disposto no artigo 223.º, n.º 1, do Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

16 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito, Teresa
Catrola. � A Oficial de Justiça, Isabel Torres. 06-2-052 233

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio
Processo n.º 327/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � José Duarte Costa.

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações
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Maria João Areias, juíza de direito do 2.º Juízo Cível dos Juízos
Cíveis de Coimbra:

Faz saber que por sentença de 9 de Janeiro de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de José Duarte Cos-
ta, residente em Tapada, Ceira, 303 Coimbra, tendo sido fixado
em 20 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

11 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria João Arei-
as. � A Oficial de Justiça, Dilma Machado. 5-2-22 948

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 43/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerida � Sicó � Ind. de Lacticínios do Centro, L.da

Isabel Lourenço, juíza de direito do 3.º Juízo Cível dos Juízos
Cíveis de Coimbra:

Faz saber que são citados os credores da requerida Sicó � Ind.
de Lacticínios do Centro, L.da, com sede em Ribeira de Eiras, ar-
mazém 4, em Adémia, para, no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, jus-
tificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providên-
cia diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de
prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 18 de Janeiro de 2001.

23 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Louren-
ço. � O Oficial de Justiça, Albino Santos de Jesus.

03-2-42 838

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Faz-se saber que pelo 3.º Juízo do Tribunal da Comarca da
Covilhã corre termos uns autos de falência, registados sob o
n.º 439/00, em que é requerente LOPIN � Indústrias e Comércio
de Produtos Metálicos, L.da, e requerida PREDIBELMONTE �
Agro Imobiliária de Belmonte, S. A., com sede na Rua de Pedro
Álvares Cabral, 6250 Belmonte, onde é requerido que seja decla-
rada a falência desta requerida.

Mais se faz saber que nos referidos autos correm éditos de 10
dias, contados da publicação do último anúncio, a publicar em
dois números seguidos num dos jornais mais lidos da sede desta
comarca, num único número de um jornal diário de grande cir-
culação e ainda no Diário da República (artigo 20.º, n.os 2 e 3,
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa
e de Falência), citando os credores da requerida para, em 10 dias,
posteriores aos dos éditos, não só deduzirem oposição ou justifi-
carem os seus créditos, bem como proporem qualquer providên-
cia diferente da requerida, devendo, em todos os casos, oferecer
logo os meios de prova de que disponham.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência, comunica-se que a petição deu entrada neste Tribunal
em 28 de Dezembro de 2000.

12 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, José Álvaro da
Silva Marques. � O Escrivão-Adjunto, António Delgado Paulo.

01-2-16 957

TRIBUNAL DA COMARCA DE GOUVEIA

Anúncio

Faz-se saber que no Tribunal da Comarca de Gouveia correm
termos uns autos de inventário judicial registados sob o n.º 1/92,

em que é inventariado António de Almeida Brito, que foi resi-
dente em Vila Nova de Tazem, Gouveia, e cabeça-de-casal Olinda
Maria Ferreira, nos quais, por sentença de 21 de Dezembro de
2000, foi declarado o estado de insolvência da herança deixada
pelo inventariado, que, após redistribuição dos autos, lhes coube
o n.º 4/2001, sendo fixado o prazo de 90 dias para reclamação
de créditos, o qual começará a contar da presente publicação.

4 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Jerónimo Alberto
Gonçalves Santos. � A Escrivã-Adjunta, Leonor Anjos Afonso
Maltêz Gouveia. 10-2-121 351

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio

Processo n.º 50 116/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Nacional Ultramarino, S. A.
Requeridos � Dionísio Marques dos Reis, residente na Rua da

Matinha, lote 1, rés-do-chão, Marrazes, Leiria, Hélder Manuel
Olival Pereira Silva, residente em Casal do Guerra, 8, 1.º, di-
reito, Leiria, e Anacleto Vieira Marques, com morada na Rua
dos Arneiros, 96, 1.º, direito, 1500 Lisboa, e actualmente resi-
dente na Travessa das Condominhas, 114, 2.º, EF, 4150 Porto.

Maria Margarida Esteves, juíza de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Leiria:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos para, no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, deven-
do oferecer logo os meios de prova de que disponham � artigo
20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recupera-
ção da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 4 de Outubro de 2000.

3 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria Margari-
da Esteves. � A Oficial de Justiça, Maria Felisbela M. Carva-
lho. 12-2-301

4.ª VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LISBOA

Anúncio

Faz-se saber que por esta 3.ª Secção da 4.ª Vara Cível de Lis-
boa foi declarado o estado de falência da sociedade Ligação �
Gestão em Marketing de Comunicação, L.da, com sede na Rua de
Gonçalo Nunes, 15, em Lisboa, por sentença proferida a 17 de
Janeiro de 2001 nos autos de falência com o n.º 52/97, em que é
requerente Publimeios � Publicidade e Distribuição de Meios,
S. A., tendo sido fixado o prazo de 30 dias, contados da publica-
ção do respectivo anúncio no Diário da República, findos os édi-
tos de 10 dias, para a reclamação de créditos.

22 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, José Augusto Gou-
veia Barros. � A Escrivã-Adjunta, Julieta Maria Mendes Venân-
cio. 06-2-052 237

TRIBUNAL DA COMARCA DE OVAR

Anúncio
Processo n.º 290/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Português do Atlântico, S. A.
Requerida � Matos & Martins, L.da

A Dr.ª Madalena Caldeira, juíza de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Ovar:

Faz saber que por sentença de 8 de Janeiro de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Matos & Martins,
L.da, com sede na Rua do Coronel Calhardo, 19, Ovar, 3880 Ovar,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do compe-
tente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do Código dos Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e de Falência.

10 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito, Madalena Cal-
deira. � A Oficial de Justiça, Maria Elisa. 06-2-052 236
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2.ª VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DO PORTO

Anúncio

Nos autos de prestação de contas n.º 533/96/S, apensa aos au-
tos de falência n.º 533/96, da 2.ª Vara Cível do Porto, 1.ª Sec-
ção, em que é falida Augusto, Rocha & Saraiva, L.da, Rua das
Flores, 202-204, 4000 Porto, correm éditos de 10 dias, contados
da data da publicação do respectivo anúncio, notificando os cre-
dores e a falida para, no prazo de cinco dias posterior ao dos
éditos, se pronunciarem sobre as contas da gerência apresentadas
pelo administrador da massa falida, nos termos do artigo 223.º do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

19 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria dos An-
jos Sousa Melo Nogueira. � A Escrivã-Adjunta, Maria Natália
da Silva Teoprépido. 06-2-052 235

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

O Dr. João Paulo Dias Pereira, juiz de direito do 3.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que neste Juízo correm seus termos uns autos de fa-
lência aqui registados sob o n.º 591/00, em que é requerente J. M.
Cortiças, L.da, e requerido Baltazar Gomes Laranjeira, com sede/
residência no lugar de Beire, 4520 São João de Ver, pelo que fi-
cam por este meio citados os credores daquele para, no prazo de
10 dias, findos que sejam os éditos de 14 dias, os quais come-
çam a contar a partir da segunda e última publicação do anúncio
no Diário da República, virem a estes autos deduzir oposição, jus-
tificar os seus créditos ou propor qualquer providência diferente
da requerida, devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios
de prova de que disponham, nos termos do disposto no n.º 2 do
artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril.

Mais se faz constar que a acção deu entrada neste Tribunal em
20 de Novembro de 2000.

10 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, João Paulo Dias
Pereira. � O Oficial de Justiça, Joaquim Campos.

06-2-052 217

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

DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 19/2001.
Processo especial de recuperação da empresa (apresentação).

São citados os credores de Vilatêxtil � Soc. Industrial Têxtil,
S. A., com sede em Lousado, 4760 Vila Nova de Famalicão, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, deven-
do oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 10 de Janeiro de 2001.

15 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Alcides Rodri-
gues. � A Oficial de Justiça, Ana Esteves. 06-2-052 231

Anúncio
Processo n.º 557/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Maria Madalena Machado Azevedo.

Alcides Rodrigues, juiz de direito do 2.º Juízo Cível do Tribunal
da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que, por sentença de 16 de Janeiro de 2001, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência de Maria Mada-

lena Machado Azevedo, com sede em Charrueiras, Joane, 4760
Vila Nova de Famalicão, tendo sido fixado em 25 dias, contados
da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falên-
cia.

17 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Alcides Rodri-
gues. � O Oficial de Justiça, José Simões. 06-2-052 238

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA REAL

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de falência registados sob o n.º 455/
00, são os credores dos requeridos Eurico Alberto Cardoso Ri-
beiro e mulher, Maria Rosa Borges Barros Ribeiro, residentes em
Varges, Mouçós, Vila Real, citados para, dentro do prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de dilação, contados da pu-
blicação do anúncio no Diário da República, não só deduzirem
oposição ou justificarem os seus créditos, como proporem qual-
quer providência diferente da requerida, devendo, para tanto, ofe-
recer de imediato os meios de prova, como preceitua o disposto
no artigo 20.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de
Abril, Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência, alterado pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20
de Outubro.

Que a referida acção deu entrada em 16 de Novembro de 2000.

18 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito, Tânia de Sousa
Carrusca. � A Escrivã de Direito, Aida do Nascimento Alho Mei-
reles. 06-2-052 229

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 751/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Vítor Manuel Branco Guerreiro Inácio.
Requeridos � Rui Manuel Raposo Narciso e mulher, Irineide

Klockner Narciso.

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

Faz saber que são citados os credores dos requeridos, residen-
tes na Rua de João de Deus, 9-A, Charneca da Caparica, Alma-
da, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 7 de Dezembro de 2000.

5 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida Cu-
nha. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

10-2-121 341

Anúncio

Processo n.º 759/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Luís Manuel Leite Soares e outro(s).

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

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Luís Ma-
nuel Leite Soares e mulher, Aurora Maria Novais Pereira Soares,
residentes na Urbanização Monte Belo, Vale de Cerejeiras, lote
33, 4.º, esquerdo, 2900 Setúbal, para, no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem 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
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Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 18 de Dezembro de
2000.

9 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida Cu-
nha. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

4-2-15 532

Anúncio

Processo n.º 11/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Credivalor � Soc. Parabancária Val. Créditos.
Requerida � Sincar � Industrialização e Comércio Carnes.

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Sincar �
Industrialização e Comércio Carnes, com sede em Pau Queima-
do, Montijo, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer providência diferen-
te da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que
disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Es-
peciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 12 de Janeiro de 2001.

23 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida
Cunha. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

4-2-15 536

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 503/2000.
Processo especial de recuperação da empresa (apresentação) �

Transportes José dos Santos & Filhos, L.da

São citados os credores de Transportes José dos Santos & Fi-
lhos, L.da, com sede na Rua de João Chagas, letras J e S, Algés,
que, por decisão de 15 de Janeiro de 2000, proferida nos presen-
tes autos, foi designado o dia 19 de Fevereiro de 2001, pelas 10
horas, para a realização da assembleia de credores no edifício
deste Tribunal, destinada a apreciar a proposta de recuperação
apresentada pelo gestor a fl. 399 dos presentes autos.

25 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

03-2-42 840

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 488/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerido � Carimo Munir Sabjaly Jadaugy.

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

Faz saber que são citados os credores do requerido Carimo Mu-
nir Sabjaly Jadaugy, residente na Rua do Furriel João Vieira, lote
166, rés-do-chão, direito, Bairro Navegador, 2750 Cascais, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, deven-
do oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 14 de Dezembro de
2000.

15 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
G. Varandas. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

03-2-42 839

Anúncio

Processo n.º 18/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Joaquim Silva Nunes.
Requerida � Vinhanjo � Comércio de Vinhos, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Vinhanjo �
Comércio de Vinhos, L.da, com sede na Rua de Joaquim dos San-
tos Fernandes, 31, Quinta do Anjo, 2950 Palmela, para, no pra-
zo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo
20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recupera-
ção da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 8 de Janeiro de 2001.

17 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
G. Varandas. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

10-2-121 342

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

Anúncio

Processo de falência n.º 171/00 � 1.º Juízo.
Empresa � Américo Clemente & C.a, L.da, Rua dos Moutidos,

488, Águas Santas, 4470 Maia.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entra-
da neste Tribunal em 25 de Julho de 2000, por sentença de 11
de Janeiro de 2001 foi declarada a falência da empresa acima
mencionada, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a recla-
mação de créditos, contados da data da publicação do anúncio no
Diário da República.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Napoleão Duarte, com
escritório na Rua da Angra, 20, sala 33, 4000 Porto.

12 de Janeiro de 2001. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura
ilegível.) � O Escrivão-Adjunto, Eugénio Assunção.

06-2-052 239

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS
DE SANTA MARIA

Aviso DAF/SAG/RH/01/01

Concursos externos de ingresso

1 � Ângelo da Silva Azevedo, presidente do conselho de
administração da Associação de Municípios de Terras de Santa
Maria, faz público que, em cumprimento da deliberação desta
Associação de 20 de Dezembro de 2000, se encontram abertos,
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
pelo prazo de 10 dias úteis contados da data de publicação do
presente aviso na 3.ª série do Diário da República, três concur-
sos externos de ingresso para provimento, após o período de es-
tágio, de três lugares do grupo de pessoal técnico superior, um
da carreira de técnico superior (arquitectura), referência 1, um da
carreira de técnico superior (engenharia civil), referência 2, e um
outro da carreira de técnico superior (gestão de empresas), refe-
rência 3, todos com a categoria de 2.ª classe.

2 � Legislação aplicável aos concursos � Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, e 442/91, de
15 de Novembro, com a redacção da Lei n.º 6/96, de 31 de Ja-
neiro, e Decretos-Leis n.os 184/89, de 2 de Junho, 353-A/89, de
16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30
de Dezembro, 247/87, de 17 de Junho, 248/85, de 15 de Julho, e
265/88, de 28 de Julho.
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3 � Prazo de validade � os concursos são válidos para os lu-
gares postos a concurso e extinguem-se com o seu preenchimen-
to.

4 � Remuneração, local e condições de trabalho � os luga-
res a prover terão o vencimento correspondente à respectiva ca-
tegoria, nos termos dos anexos II e ou III do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro. O local de trabalho será na
Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, sita no edi-
fício do Gabinete de Apoio Técnico de Entre Douro e Vouga e
as condições de trabalho são as genericamente vigentes e aplicá-
veis aos funcionários e agentes da administração local.

5 � Requisitos de admissão aos concursos:
5.1 � Requisitos gerais � os enunciados no n.º 2 do artigo

29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
5.2 � Requisitos especiais:

a) Referência 1 � licenciatura em Arquitectura;
b) Referência 2 � licenciatura em Engenharia Civil;
c) Referência 3 � licenciatura em Gestão de Empresas.

6 � Conteúdo funcional � o constante no mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho: funções de estudo, inves-
tigação, concepção e adaptação de métodos e processos científi-
co-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executadas com au-
tonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão
superior, requerendo uma especialização e formação básica de ní-
vel de licenciatura nas áreas:

a) Referência 1 � de Arquitectura;
b) Referência 2 � de Engenharia Civil;
c) Referência 3 � de Gestão de Empresas.

7 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deve-
rão ser formalizadas em requerimento, devidamente assinado,
dirigido ao presidente do conselho de administração da Associa-
ção de Municípios de Terras de Santa Maria, podendo ser entre-
gue pessoalmente, durante o período normal de expediente, no
edifício do Gabinete de Apoio Técnico de Entre Douro e Vouga,
no lugar do Parrinho, 3700-189 São João da Madeira, ou remeti-
do pelo correio, em carta registada com aviso de recepção, para
o citado endereço, considerando-se, neste caso, tempestivamente
apresentados se tiverem sido expedidos até ao termo do prazo
estabelecido para a apresentação das candidaturas.

7.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, data de nas-
cimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, estado ci-
vil, morada completa, telefone, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação emissor e número
fiscal de contribuinte);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata (e referên-

cia respectiva), com indicação do número, data e série do
Diário da República em que se encontra publicado este
aviso;

d) Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

7.2 � Os requerimentos de admissão aos concursos deverão
obrigatoriamente ser acompanhados de certificado de habilitações
literárias ou profissionais e do curriculum vitae, sendo razão de
exclusão dos candidatos a falta dos mesmos, nos termos do n.º 3
do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.3 � É dispensada a apresentação da documentação respeitan-
te aos requisitos a que aludem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que
os candidatos declarem, sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um dos requi-
sitos.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos de admissão exigíveis, constantes do aviso de abertura, de-
termina a exclusão do concurso.

8 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos teórica
escrita (PCE), complementada com entrevista profissional de se-
lecção (EPS).

A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores, e resultará da aplicação da se-
guinte fórmula, igual para os três concursos:

CF =
 3PCE + 2EPS
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8.1 � A prova de conhecimentos teórica escrita, com duração
de uma hora e com consulta, visa avaliar conhecimentos especí-
ficos, será pontuada numa escala de 0 a 20 valores, constituindo
fase eliminatória para classificações inferiores a 9,5 valores, e
versará sobre os seguintes diplomas:

8.1.1 � Para todos os concursos:

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

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

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações cons-
tantes da Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Regime Jurídico Comum das Associações de Municípios de
Direito Público (Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro, com
as alterações constantes da Lei n.º 30-C/2000, de 29 de De-
zembro);

Estatutos (alteração) da Associação de Municípios de Terras
de Santa Maria, publicados na 3.ª série do Diário da Re-
pública, de 27 de Dezembro de 2000;

Regime de Realização de Despesas Públicas com Locação e
Aquisição de Bens e Serviços, bem como da contratação
pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e
serviços (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho);

Estrutura Orgânica do III Quadro Comunitário de Apoio (De-
creto-Lei n.º 54-A/2000, de 7 de Abril);

Estrutura de Gestão do III Quadro Comunitário de Apoio
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2000, de 16
de Maio);

Criação de unidades de gestão dos eixos prioritários que in-
tegram a Intervenção Operacional Regional Norte (Despa-
cho da Ministra do Planeamento n.º 12 991/2000, de 26 de
Junho).

8.1.2 � Para o concurso de técnico superior de arquitectura (re-
ferência 1):

Regulamento Geral das Edificações Urbanas (Decreto-Lei
n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, com as respectivas al-
terações posteriores);

Bases da política de ordenamento do território e urbanismo
(Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto);

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro);

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas
(Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho).

8.1.3 � Para o concurso de técnico superior de engenharia ci-
vil (referência 2):

Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado
(Decreto-Lei n.º 349-C/83, de 30 de Julho);

Regime de revisão de preços nas empreitadas e fornecimen-
tos de obras públicas (Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16 de
Outubro);

Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de dis-
tribuição de água e de drenagem de águas residuais (De-
creto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto);

Regime da construção, exploração e gestão dos sistemas
multimunicipais de recolha, tratamento e rejeição de
efluentes (Decreto-Lei n.º 162/96, de 4 de Setembro);

Regulamento de segurança e acções para edifícios e pontes
(Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio);

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas
(Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho).

8.1.4 � Para o concurso de técnico superior de gestão de em-
presas (referência 3):

Lei das Finanças Locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto);
Finanças e contabilidade (Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de

Julho, Decreto Regulamentar n.º 92-C/84, de 28 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 562/99, de 21 de Dezembro, e Decre-
to-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações
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introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro);

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas
(Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho).

8.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos, será classificada de
0 a 20 valores, sendo apreciados e ponderados os seguintes fac-
tores:

a) Enquadramento e desenvolvimento funcional (conheci-
mento da função e seu enquadramento na organização);

b) Qualificação e perfil � comportamento em entrevista (ca-
pacidade de afirmação e argumentação, sentido de respon-
sabilidade, motivação e maturidade);

c) Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e
desenvolvimento da actividade futura;

d) Aprofundamento de aspectos curriculares e de conheci-
mentos técnicos e tecnológicos relativos às funções a que
se candidata.

Sendo atribuídas as seguintes menções qualitativas/quantitati-
vas, relativas à opinião formada pelo júri dos concursos sobre a
capacidade demonstrada pelos candidatos durante a entrevista,
com base no comportamento, perfil, capacidade nas respostas
dadas e aptidões profissionais:

Muito bom � 16 a 20 valores;
Bom � 13 a 15 valores;
Satisfatório � 10 a 12 valores;
Não satisfatório � 6 a 9 valores;
Muito insatisfatório � 0 a 5 valores.

8.3 � De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e pon-
deração da entrevista profissional de selecção, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de actas de reuniões do júri dos concur-
sos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

9 � A publicação da relação de candidatos admitidos e exclu-
ídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas no
átrio do edifício do Gabinete de Apoio Técnico de Entre Douro
e Vouga, sito no lugar do Parrinho, em São João da Madeira,
sendo delas dado conhecimento aos interessados pelas formas
previstas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

10 � A data, hora e local da aplicação dos métodos de selec-
ção serão oportunamente comunicadas aos candidatos, pelas for-
mas previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

12 � O júri dos concursos terá a seguinte composição:

Presidente � Manuel de Sousa Correia, vereador em regime
de permanência da Câmara Municipal de São João da Ma-
deira.

Vogais efectivos:

Dr. Manuel Augusto Bastos Carvalho, vereador em re-
gime de permanência da Câmara Municipal de Vale
de Cambra, que substituirá o presidente nas suas fal-
tas e impedimentos, e engenheiro Joaquim Manuel
Boavida dos Santos Costa, director do Gabinete de
Apoio Técnico de Entre Douro e Vouga.

Vogais suplentes:

Ápio Cláudio do Carmo Assunção, vereador em regime
de permanência da Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis, e arquitecto Joaquim Manuel Gonçalves
Milheiro, director do Departamento de Ambiente e Pla-
neamento da Câmara Municipal de São João da Ma-
deira.

13 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apre-
sentação dos documentos comprovativos das suas declarações.

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

15 � Regime dos estágios:
15.1 � Os estágios têm a duração máxima de um ano, reves-

tem-se de carácter probatório e regem-se pelo disposto no artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

15.2 � A avaliação e classificação final dos estagiários com-
pete ao júri dos estágios, traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da média aritmética simples das pontuações obti-
das em cada um dos factores a seguir referidos:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário no pra-
zo de 30 dias após o seu termo;

b) Classificação de serviço obtida durante o período de es-
tágio;

c) Avaliação dos resultados de cursos de formação profissio-
nal que eventualmente venham a ter lugar.

15.3 � O provimento a título definitivo no lugar e respectivo
ingresso na categoria de base da carreira a concurso fica depen-
dente da prévia aprovação no estágio com classificação igual ou
superior a Bom (14 valores).

15.4 � O júri dos estágios terá a mesma composição do júri
dos concursos, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

15.5 � Os estágios serão coordenados pelo engenheiro Joaquim
Manuel Boavida dos Santos Costa, director do Gabinete de Apoio
Técnico de Entre Douro e Vouga.

22 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Ângelo da Silva Azevedo. 5-1-31 689

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de téc-
nico profissional de construção civil de 2.ª classe, e por meu des-
pacho datado de 9 de Janeiro de 2001, nomeei:

Fernando Salvador Alves, técnico profissional de construção
civil de 2.ª classe, escalão 1, índice 190, 1.º classificado.

Deve o interessado aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

9 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Nelson Au-
gusto Marques de Carvalho. 10-1-104 630

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de técnico profissional de construção civil de
2.ª classe.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despa-
cho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça datado de
5 de Janeiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia seguinte ao da data da  publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, um concurso externo de in-
gresso destinado ao provimento de um lugar de técnico profissio-
nal de construção civil de 2.ª classe, da carreira de técnico
profissional de construção civil, pertencente ao quadro de pesso-
al privativo da Câmara Municipal de Alcobaça.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pe-
las disposições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e
238/99, de 25 de Junho, que procedeu à sua adaptação à admi-
nistração local.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido apenas para
a vaga indicada e cessa com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a
prover corresponde ao constante do Despacho n.º 1/90, do Secre-
tário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do
Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro de 1990.
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5 � Local de prestação de trabalho, remuneração e condições
de trabalho � o local de prestação de trabalho situa-se em Al-
cobaça, sendo a remuneração mensal a correspondente ao esca-
lão aplicável da tabela indiciária, nos termos do Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na sua actual redacção, e do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e seu anexo II, e
do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio, e as restantes condições de trabalho as genericamente vi-
gentes na administração local.

6 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candida-
tar-se os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apre-
sentação das candidaturas reúnam os requisitos gerais de admis-
são a concurso e provimento em funções públicas previstos no
n.º 2, e suas alíneas a), b) e d) a f), do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, acrescidos, conforme exigido no
n.º 1, e sua alínea d), do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, de requisito habilitacional adequado ao exer-
cício das funções correspondentes ao lugar a prover.

7 � Métodos de selecção, programas das provas de conheci-
mentos e sistema de classificação final:

7.1 � O processo de selecção desenrolar-se-ão com a aplica-
ção dos seguintes métodos:

a) Prova de conhecimentos específicos, de natureza teórica,
sob a forma oral, com a duração aproximada de trinta
minutos;

b) Entrevista profissional de selecção, com a duração de
quinze a trinta minutos.

7.2 � O programa da prova de conhecimentos específicos, de
natureza teórica, incidirá sobre a temática de seguida referenciada:

Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas (Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, na sua actual redacção);

Medições e orçamentos.

7.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista
profissional de selecção, bem como o sistema de classificação fi-
nal, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

7.4 � A classificação final dos candidatos será expressa de 0
a 20 valores e obtida através da média aritmética ponderada dos
resultados obtidos nos dois métodos de selecção, de acordo com
a seguinte fórmula:

(3 × A) + (2 × B)
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em que:

A = prova de conhecimentos específicos;
B = entrevista profissional de selecção.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento, em papel azul de 25 linhas ou em papel branco, de
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 2/88, de 14 de Janei-
ro, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, data
de nascimento, nacionalidade, naturalidade, estado civil,
número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte e re-
sidência);

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

c) Eventuais factos que o candidato entenda serem relevan-
tes para a apreciação do seu mérito.

8.2 � Desde que o candidato declare no respectivo requerimen-
to, sob compromisso de honra, a sua titularidade, é inicialmente
dispensada a apresentação dos documentos comprovativos dos res-
tantes requisitos gerais de admissão a concurso e provimento em
funções públicas, com excepção dos requisitos habilitacionais,
cuja ausência determinará a exclusão do concurso.

9 � A apresentação ou a entrega de documentos falsos impli-
cará, para além de exclusão ou de não provimento dos candida-
tos, a participação à entidade competente para procedimento dis-
ciplinar e criminal, conforme os casos.

10 � Assiste aos respectivos júris a faculdade de exigir aos
candidatos a apresentação de documentos comprovativos de fac-
tos por eles referidos que possam relevar para a apreciação do seu
mérito.

11 � Envio das candidaturas � os requerimentos de admis-
são ao concurso, bem como os documentos que os devam acom-
panhar, podem ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal
da Câmara Municipal de Alcobaça, às horas normais de expedi-
ente, ou remetidos pelo correio, com aviso de recepção, endere-
çados ao presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Praça de
João de Deus Ramos, 2461-501 Alcobaça.

12 � Constituição do júri:

Presidente � Joaquim Rui Coelho, vice-presidente da Câma-
ra Municipal.

Vogais efectivos:

Óscar Manuel Ferreira Carvalho de Oliveira, director do
Departamento Técnico, e José António Nascimento
Chaves Peça Francisco, chefe da Divisão de Obras
Municipais.

Vogais suplentes:

António Carlos Fernandes de Melo, chefe da Divisão de
Conservação do Património Municipal, e Maria Mar-
ta Furtado Marques, chefe da Divisão de Ambiente e
Espaços Verdes.

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

13 � A relação dos candidatos admitidos e a lista de classifi-
cação final serão afixadas no edifício dos Paços do Concelho.

5 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Gon-
çalves Sapinho. 10-1-104 631

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com o
despacho do presidente da Câmara Municipal de Anadia datado
de 29 de Dezembro de 2000, foram reclassificados, nos termos
do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
adaptado à administração local pelo artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, os seguintes funcionários:

Hélder Ribeiro, pedreiro/operário, escalão 5, índice 176, do
anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro � em electricista/operário, escalão 5, índice 176, do
anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Augusto Joaquim Antunes Guerra, motorista de pesados, es-
calão 2, índice 152, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro � em condutor de máquinas pe-
sadas e veículos especiais, escalão 2, índice 157, do ane-
xo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Daniel Marques Fernandes, motorista de pesados, escalão 1,
índice 142, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro � em condutor de máquinas pesadas e ve-
ículos especiais, escalão 1, índice 147, do anexo II ao De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Aurélio Duarte Vieira, motorista de pesados, escalão 1, ín-
dice 142, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro � em condutor de máquinas pesadas e veí-
culos especiais, escalão 1, índice 147, do anexo II ao
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

João Manuel Oliveira Pina, cantoneiro de vias/operário, es-
calão 3, índice 147, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro � em telefonista, escalão 4, ín-
dice 157, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

António Jorge da Silva Carvalho, calceteiro/operário, esca-
lão 5, índice 176, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro � em pedreiro/operário, escalão 5,
índice 176, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

Joaquim Coelho Fernandes, calceteiro/operário, escalão 5, ín-
dice 176, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro � em pedreiro/operário, escalão 5, índice
176, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.
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Maria Ascenção Vaz dos Santos Dias, servente, escalão 2,
índice 127, do anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro � em auxiliar dos serviços gerais, esca-
lão 2, índice 127, do anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

Artur Jorge Cravo Martins, servente, escalão 4, índice 147,
do anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro � em cantoneiro/operário, escalão 3, índice 147, do
anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Albano Nogueira Breda, servente, escalão 1, índice 118, do
anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro � em cantoneiro/operário, escalão 1, índice 127, do
anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Mais se torna público que a referida nomeação foi feita por ur-
gente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Ja-
neiro de 2001.

(Não sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

12 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Litério Au-
gusto Marques. 5-1-31 684

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com o
despacho do presidente da Câmara Municipal de Anadia datado
de 29 de Dezembro de 2000, foi reclassificado, nos termos do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que
adaptou à administração local o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, o funcionário:

Manuel Gomes Pereira, pedreiro/operário, escalão 1, índice
132, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro � em tractorista, escalão 1, índice 132, do ane-
xo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Mais se torna público que a referida nomeação foi feita por ur-
gente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Ja-
neiro de 2001.

(Não sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

12 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Litério Au-
gusto Marques. 5-1-31 685

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Aviso n.º 2/2000
(Processo n.º 5/2000/SP)

Torna-se público que, por meu despacho datado de 12 de Ja-
neiro de 2001, foi nomeado, em comissão de serviço, no cargo
de chefe da Divisão Administrativa e Financeira o candidato abai-
xo indicado, aprovado no respectivo concurso, cuja lista de clas-
sificação foi publicitada por aviso afixado no átrio do edifício dos
Paços do Município em 4 de Janeiro de 2001:

Fernando Gonçalves.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência de ser-
viço e produzirá efeitos desde 15 de Janeiro de 2001.

16 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ar-
mando de Pinho Oliveira. 10-1-104 632

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de auxiliar de serviços gerais

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despa-
cho de 27 de Dezembro corrente, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis contado a partir da data de publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingres-
so para provimento de um lugar de auxiliar de serviços gerais,
da carreira de pessoal auxiliar, índice 118, da escala indiciária
para as carreiras do regime geral da função pública, actualmente
no valor de 68 900$.

2 � Área funcional � Divisão Técnica de Obras e Urba-
nismo.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga pos-
ta a concurso e caduca com o seu preenchimento.

4 � Legislação aplicável � o concurso reger-se-á pelo
Decreto-Lei n.º 204/98, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5 � Local de trabalho � município de Castelo de Vide.
6 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-

-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto.
7 � Requisitos de admissão:

Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão ao
concurso os constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Requisitos especiais � os requisitos constantes do artigo 38.º
do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deve-
rão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presiden-
te da Câmara Municipal de Castelo de Vide, podendo ser reme-
tido pelo correio até ao último dia do prazo estabelecido neste
aviso, por carta registada com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Castelo de Vide, Rua de Bartolomeu Álvares da
Santa, 7320 Castelo de Vide, ou entregue pessoalmente na Sec-
ção de Pessoal, devendo nele constar os seguintes elementos:

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

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 só se-
rão tidas em consideração pelo júri se devidamente com-
provadas;

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

9 � Juntamente com os requerimentos deverão apresentar:

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), se o can-
didato declarar, sob compromisso de honra, a situação pre-
cisa em que se encontra relativamente a cada um dos re-
quisitos aí previstos;

b) Fotocópia do bilhete de identidade.

10 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/
88, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

11 � Júri do concurso:

Presidente � João Manuel Manso Sequeira, vice-presidente
da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Clisante Jorge Pinheiro Gasalho, chefe da Divisão Téc-
nica Municipal de Obras e Urbanismo, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

João dos Santos Carlos, adjunto do Gabinete de Apoio
Pessoal do Presidente da Câmara.

Vogais suplentes:

Joaquim da Conceição Belo, vereador em regime de per-
manência.

Luís Pedro Nogueira da Silva Cruz, chefe da Divisão
Municipal de Planeamento e Projectos.

12 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimen-
tos específicos, tem carácter eliminatório, terá a duração de trin-
ta minutos, versará uma componente prática relacionada com as
funções a desempenhar e será classificada de 0 a 20 valores, da
seguinte forma:

a) Muito bem executada � 16 a 20 valores;
b) Bem executada � 13 a 15 valores;
c) Razoavelmente executada � 10 a 12 valores;
d) Executada com deficiências � 0 a 9 valores.
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A entrevista profissional de selecção terá a duração aproxima-
da de trinta minutos e tem em vista avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos, e será pontuada de 0 a 20 valores,
através dos seguintes parâmetros:

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

dade;
d) Perfil para o desempenho do cargo.

A entrevista será classificada da seguinte forma:

Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável � 10 a 12 valores;
Não favorável � 0 a 9 valores.

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

CF =
 PPCE + EP

2

em que:

CF = classificação final;
PPCE = prova prática de conhecimentos específicos;
EP = entrevista profissional de selecção.

Os critérios de avaliação e ponderação da prova prática de co-
nhecimentos específicos e da entrevista profissional de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respecti-
va fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do júri.

13 � Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e
aos documentos em que assentem as deliberações do júri, desde
que as solicitem.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas conforme o previsto no artigo 47.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

16 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

18 � Da lista de classificação final serão notificados os can-
didatos nos termos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

19 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministro da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da Ministra da Igualdade,
declara-se que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empre-
gadora, promove activamente uma política de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

28 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Pinto Ferreira Canário. 10-1-104 156

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 11 de Janeiro de 2001, foi nomeado, nos
termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local através do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, o candidato classificado em 1.º lu-
gar no concurso externo de ingresso para provimento de um lu-
gar de técnico profissional de 2.ª classe (multimédia), aberto por
aviso datado de 10 de Outubro de 2000, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 255, de 4 de Novembro de 2000:

João Miguel Benedito Branco, técnico profissional de
2.ª classe (multimédia).

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

11 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Sousa Caeiros. 10-1-104 634

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe, área de recur-
sos humanos/admissão de um estagiário.

1 � Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu des-
pacho n.º 1/200100, datado de 8 de Janeiro de 2001, proferido no
âmbito das competências detidas em matéria de gestão de pesso-
al [alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro], se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário/pes-
soal técnico superior, tendo em vista o provimento de uma vaga
de técnico superior de 2.ª classe, área de recursos humanos.

2 � O presente concurso rege-se pelas disposições dos Decre-
tos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 265/
88, de 28 de Julho.

3 � Validade do concurso � o concurso é apenas válido para
a vaga concursada, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Vencimento e regalias sociais � durante o estágio, o ven-
cimento é o correspondente ao escalão 1, índice 310, da tabela
geral da função pública, actualmente equivalente, em termos
ilíquidos, a 181 000$, acrescido do subsídio de refeição por cada
dia útil de trabalho (actualmente 650$). As regalias sociais são
as genericamente vigentes para a administração local.

5 � Conteúdo funcional � de acordo com o Despacho n.º 42/
96, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 178, de 2 de Agosto de 1996, designadamente: aferir da ne-
cessidade de formação profissional, avaliando as exigências im-
postas a cada serviço e os valores humanos disponíveis, promo-
vendo as necessárias adaptações e acções de formação; promover
as acções necessárias ao recrutamento de pessoal, definindo per-
fis, métodos e critérios de selecção; assegurar o normal decurso
do procedimento necessário à progressão e promoção nas cate-
gorias e carreiras; assegurar a adequação com as normas legais
vigentes dos processos de contratação ou recrutamento de pesso-
al, promovendo o normal decurso dos processos.

Durante o estágio há lugar ao cumprimento do plano de está-
gio.

6 � Serviço a que se destina � Departamento de Serviços Es-
peciais.

7 � Local de trabalho � concelho de Fafe.
8 � Requisitos de admissão � os requisitos gerais encontram-

-se previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, sendo que as habilitações literárias são a licenciatu-
ra em Recursos Humanos, de acordo com a primeira parte da
alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, aplicado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

9 � Júri do concurso:

Presidente � presidente da Câmara.
Vogais efectivos:

1.º Directora do DSE, Dr.ª Maria de Fátima Pires e San-
tos Gonçalves.

2.º Director do DAM, Dr. Manuel Joaquim Gonçalves
da Costa.

Vogais suplentes:

1.º Chefe da DGF, Dr.ª Maria do Sameiro Fernandes
Martins.

2.º Assessora Dr.ª Maria Leonor Baptista da Silva Mo-
reira Marinho.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas respec-
tivas faltas e impedimentos.

10 � Métodos de selecção:

A � Prova de conhecimentos teórica, escrita;
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B � Avaliação curricular;
C � Entrevista profissional de selecção.

A classificação final será obtida de acordo com a fórmula:

CF = (A + B + C)/3

traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores, sendo excluídos os
candidatos que obtenham uma classificação final inferior a 10 va-
lores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classi-
ficações inferiores a 9,5 valores.

11 � Programa das provas teóricas de conhecimentos, escri-
ta, com duração de duas horas, sendo o respectivo programa:

Quadro de competências e regime de funcionamento dos ór-
gãos dos municípios e das freguesias (Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro);

Quadro de transferências de atribuições e competências para
as autarquias locais (Lei n.º 159/99);

Férias, Faltas e Licenças na Função Pública (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, e alterações posteriores);

Regime de recrutamento e selecção na Administração Pública
(Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro);

Regime de constituição, modificação e extinção da relação
jurídica de emprego na Administração Pública (Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, na parte
em vigor);

Princípios gerais em matéria de emprego público, remune-
rações e gestão de pessoal da função pública (Decreto-Lei
n.º 184/89, de 2 de Junho, e alterações posteriores);

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 247/87, de 17 de Junho (nas partes em vigor);

Reestruturação das carreiras de pessoal da Administração Pú-
blica (Decreto-Lei n.º 404-A/89, de 18 de Dezembro, De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e alterações
posteriores);

Formação profissional (Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de Mar-
ço);

Estatuto Disciplinar da Função Pública;
Código do Procedimento Administrativo.

12 � Critérios para apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e entrevista profissional de selecção � os critérios para
efeitos de avaliação curricular e entrevista profissional de selec-
ção e respectiva ponderação serão definidos pelo júri em reunião,
de que será lavrada acta.

13 � Do estágio � o júri de acompanhamento e avaliação de
estágio tem a mesma constituição do júri do concurso, sendo o
coordenador de estágio o 1.º vogal efectivo, Dr.ª Maria de Fáti-
ma Pires e Santos Gonçalves.

13.1 � Duração do estágio � um ano, automaticamente pror-
rogado até à data de posse na categoria de ingresso, caso o esta-
giário seja aprovado com média não inferior a 14 valores, sen-
do, nesse caso, provido definitivamente no lugar de técnico
superior de 2.ª classe � área de recursos humanos.

13.2 � Classificação final de estágio � a classificação de es-
tágio é obtida através da média aritmética resultante da classifi-
cação de serviço atribuída ao estágio e da classificação atribuída
ao relatório final a apresentar pelo estagiário no final do estágio
(com entrega do relatório no prazo de oito dias úteis após a con-
clusão do mesmo).

13.3 � O plano de áreas de trabalho no período de estágio (ho-
mologado por despacho do presidente datado de 10 de Janeiro de
2001) incidirá sobre várias matérias, podendo consultar-se o mes-
mo no edifício dos Paços do Concelho, Departamento de Servi-
ços Especiais, ou ser fornecido aos candidatos que o solicitem por
escrito.

14 � Formalização de candidaturas � os candidatos deverão
formalizar o seu pedido de admissão ao concurso mediante re-
querimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Fafe,
podendo ser entregue pessoalmente no Departamento de Serviços
Especiais desta Câmara ou enviado pelo correio, acompanhado do
respectivo currículo, com aviso de recepção, expedido até ao pra-
zo fixado, para a Câmara Municipal de Fafe, Avenida de 5 de
Outubro, 4820 Fafe, dele devendo constar os seguintes elemen-
tos:

a) Identificação do requerente, pela indicação do nome, es-
tado, profissão e residência;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data de publi-

cação do presente aviso no Diário da República;
d) Declaração a que alude a alínea b) do n.º 15 deste aviso,

caso optem pela faculdade aí prevista;
e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere pos-

síveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal e, neste caso, devi-
damente comprovados;

f) Enumeração dos documentos apresentados com o reque-
rimento.

15 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou fotocópia, comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dis-
pensados temporariamente desde que os candidatos decla-
rem no respectivo requerimento, sob compromisso de hon-
ra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos anun-
ciados nas citadas alíneas;

c) Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimen-
to de admissão a concurso fotocópias do bilhete de iden-
tidade e do número fiscal.

16 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

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

18 � Publicitação � a exclusão de candidatos será notifica-
da, de acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98 (por ofício registado quando o número de candidatos for in-
ferior a 100, ou por aviso no Diário da República, 3.ª série, se o
número de candidatos for igual ou superior). De igual forma a
lista de classificação final será publicitada, nos termos do n.º 1
do artigo 40.º do referido diploma, isto é, envio de ofício regis-
tado com cópia da lista, quando o número de candidatos admiti-
dos for inferior a 100, ou publicação no Diário da República,
3.ª série, informando os interessados da respectiva afixação no
serviço, se a lista de candidatos admitidos for igual ou superior.

19 � Lista de candidatos/locais de afixação � a afixação da
relação de candidatos e lista de classificação final será efectua-
da no átrio do edifício dos Paços do Concelho, Avenida de 5 de
Outubro, 4820 Fafe.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ribei-
ro. 06-1-030 357

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Nomeação de chefe de divisão em regime
de substituição

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que,
por despacho do presidente da Câmara de 1 de Dezembro de
2000, foi nomeada para exercer o cargo de chefe da Divisão Fi-
nanceira, em regime de substituição, nos termos do disposto no
artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à admi-
nistração local por força do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, a técnica superior de 1.ª classe Maria de Fátima Ta-
vares Moreira Nunes, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de
2000, pelo período de seis meses, improrrogáveis, salvo se esti-
ver a decorrer procedimento de concurso, deferida em conformi-
dade com a alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99,
citado.

4 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Arman-
do Pinto Lopes. 10-1-104 637
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Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 17 de Janeiro de 2001, foi no-
meado em regime de estágio e celebrado contrato administrativo
de provimento, nos termos dos artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, com Mário Mendes Mo-
rais, candidato aprovado no concurso externo de admissão a es-
tágio de ingresso na categoria de técnico superior de 2.ª classe,
da carreira técnica superior (área de gestão de empresas), aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 131, de
6 de Junho de 2000.

O referido estágio será efectuado nos termos dos n.os 5 e 6 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, conju-
gado com a alínea d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, e deverá produzir efeitos a partir de 1 de Fevereiro
de 2001.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do artigo 114.º, n.º 3, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Armando
Pinto Lopes. 10-1-104 638

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 17 de Janeiro de 2001, no uso
de competência própria que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e
em cumprimento do disposto nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi no-
meado na categoria de técnico profissional de 2.ª classe (medi-
dor orçamentista) Marco Filipe Pereira Marques, classificado no
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
técnico profissional de 2.ª classe (área de medidor orçamentista),
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 129, de 3 de Junho de 2000.

O candidato deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias
a contar da publicação deste aviso na 3.ª série do Diário da Re-
pública.

(Nomeação isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas.)

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Armando
Pinto Lopes. 10-1-104 639

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

Edital n.º 2/2001

O Dr. Pedro Namorado Lancha, presidente da Câmara Municipal
de Fronteira:

Torna público que por este meio é notificado João Mário Go-
mes, residente na Avenida da Bela Vista, 16-D, 41, 2900 Setú-
bal, actualmente sem paradeiro conhecido, que está a decorrer o
processo de contra-ordenação n.º 2/2000, pelo prazo de 15 dias
úteis, e para efeitos do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de
27 de Outubro, deve apresentar defesa escrita, constituir advoga-
do. Mais se informa que não o fazendo o processo seguirá os
ulteriores términos legais.

16 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Pedro Na-
morado Lancha. 10-1-104 640

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 22 de Janeiro de 2001, foi nomeado provisoriamente, nos
termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, o seguinte candidato:

António José Coelho Roque, auxiliar de serviços gerais �
2.º classificado no referido concurso.

A lista de classificação final, devidamente homologada, foi afi-
xada no Sector de Pessoal em 8 de Junho de 2000.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do dispos-
to 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.)

22 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
José Santinho Pacheco. 5-1-31 682

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 22 de Janeiro de 2001 e na sequência do concurso supra,
cuja lista de classificação final foi afixada em 8 de Janeiro de
2001, nomeei a funcionária abaixo indicada para a seguinte ca-
tegoria:

Margarida Maria Lameiras Assunção Noutel dos Santos, téc-
nico superior de 1.ª classe � área de história.

O prazo de aceitação é de 20 dias a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do dispos-
to 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.)

22 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
José Santinho Pacheco. 5-1-31 683

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Aviso n.º 1/2001-RH

Para os devidos efeitos torno público que, por meu despacho
de 11 de Janeiro de 2001, foi nomeada, nos termos dos artigos
73.º e 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para secretária
do vereador do pelouro das Obras Municipais e Desporto, em
regime de permanência a tempo inteiro, engenheiro Fernando
Fidalgo Caçoilo, Inês de Almeida Fernandes, com efeitos a 1 de
Janeiro de 2001.

16 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 5-1-31 688

Aviso n.º 2/2001-RH

Para os devidos efeitos torno público que, por meu despacho
de 9 de Janeiro de 2001, e ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar-
tigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, exonerei, a seu
pedido, das funções que vinha exercendo como secretária do meu
gabinete de apoio pessoal Maria Orquídea Ferreira Ribau, com
efeitos a 1 de Janeiro de 2001.

16 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 5-1-31 687

Aviso n.º 3/2001-RH

Para os devidos efeitos torno público que, por meu despacho
de 9 de Janeiro de 2001, e ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar-
tigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, promovi, com
efeitos a 1 de Janeiro de 2001, a seguinte alteração das secretá-
rias afectas aos gabinetes de apoio pessoal:

Rosa Maria Tomás da Conceição, secretária do vice-presiden-
te, Dr. António Francisco das Neves Vieira � transitou
para secretária do meu gabinete de apoio pessoal.

Maria Augusta Rodrigues Espírito Santo Duarte, secretária
do vereador do pelouro das Obras Municipais e Desporto,
engenheiro Fernando Fidalgo Caçoilo � transitou para se-
cretária do vice-presidente.

16 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 5-1-31 686
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 26/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 11 do mês em curso, deferi o pedido de licença
sem vencimento, pelo período de 90 dias, de Maurício Sintra Hen-
rique, auxiliar de serviços gerais, a partir do dia 22 do corrente
mês.

16 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Va-
lentim Rosado. 10-1-104 642

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 30/2001

Concurso externo de ingresso para admissão
de uma técnica superior de 2.ª classe � nomeação

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

Faz público que, por seu despacho exarado em 29 de Dezem-
bro de 2000, foi nomeada definitivamente, nos termos do n.º 2 do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e de
acordo com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, como técnica superior de 2.ª classe Elsa Maria
de Oliveira Pereira Severino, admitida ao estágio do concurso
externo de ingresso aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 39, de 16 de Fevereiro de 2000.

A acta do júri contendo a lista de classificação final de está-
gio foi homologada em reunião de Câmara a 18 de Dezembro de
2000.

A candidata deverá iniciar funções no prazo de 20 dias a con-
tar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do 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.)

29 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Câmara, José
Narciso Rodrigues de Miranda. 10-1-104 644

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Mu-
nicipal de 10 de Janeiro de 2001, foi dispensado de estágio, com
fundamento na proposta do júri, Jorge Carlos Pinto Figueiredo
Sarmento e nomeado técnico de 2.ª classe.

11 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Lo-
pes Silvano. 10-1-104 645

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 10 de Janeiro de
2001, foi nomeada para o lugar de engenheiro técnico de cons-
trução civil e minas de 2.ª classe (estágio), vago neste quadro de
pessoal, Cláudia Rosa Pedro Gomes Loureiro Moreira, candidata
classificada em 1.º lugar no concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de engenheiro técnico de construção ci-
vil e minas (estágio), aberto por aviso inserido no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 129, de 3 de Junho de 2000.

A frequência de estágio é feita através de contrato administra-
tivo de provimento com a duração de um ano, prorrogável até à
data da aceitação da nomeação.

Por urgente conveniência de serviço, o contrato administrati-
vo de provimento teve início no dia 12 de Janeiro de 2001.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos, Rosária Murça. 10-1-104 646

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Aviso n.º 8

Conversão de nomeação provisória
em nomeação definitiva

Conforme determinam os artigos 6.º e 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu des-
pacho de 27 de Novembro de 2000, se torna definitiva a nomea-
ção do funcionário Sérgio de Oliveira Januário, operário qualifi-
cado � serralheiro mecânico, por perfazer um ano de muito bom
e efectivo serviço a 22 de Novembro de 2000 no cargo que ac-
tualmente ocupa.

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge
Codinha Antunes Barroso. 5-1-31 678

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Aviso

Licença sem vencimento

No uso da competência delegada pelo despacho n.º 9/99 do pre-
sidente da Câmara, torna-se público que, por despacho do mes-
mo, foi autorizado o regresso antecipado da licença sem venci-
mento por um ano, nos termos do n.º 3 do artigo 76.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, solicitado pela tesoureira
principal desta autarquia Maria do Rosário Carita Rodrigues, com
início a 3 de Janeiro de 2001.

17 de Janeiro de 2001. � A Directora do Departamento de
Administração Geral, Lubélia Maria da Silva Ferreira.

10-1-104 647

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 3/01

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, foi nomeada a candidata arquitecta Maria
Fernanda Moreira Martins Oliveira, classificada em 1.º lugar, con-
forme concurso aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 270, de 22 de Novembro de 2000, para a ca-
tegoria técnica superior principal da carreira de arquitecta do
grupo de pessoal técnico superior. Nos termos do n.º 1 do artigo
46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto, o processo não está sujeito à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.

16 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Acílio Do-
mingues Gala. 10-1-104 649

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 29 de Dezembro,
nomeei, em comissão de serviço, Sandra Paula de Oliveira Pires
secretária do gabinete de apoio pessoal do vereador José Augusto
de Brito, com efeitos a 1 de Janeiro de 2001.

4 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Raul
Guerreiro Mendes dos Santos. 10-1-104 650

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que os funcionários
abaixo mencionados foram integrados no quadro deste município,
nos termos do n.º 6 do artigo 37.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agos-
to, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2001, em virtude de
terem sido extintos os Serviços Municipalizados de Portimão:

Acácio Manuel Assunção Reis.
Albino José Pacheco.
Álvaro António Correia Paixão.
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Ana Maria Carmo Gorgulho Monteiro.
Ana Maria Guerreiro Negrão Mateus Santana.
António Almeida Lopes.
António Domingos Rosa Garganta.
António Francisco Nunes Duarte.
António Glória Duarte.
António José Guerreiro.
António José Silva Sequeira Santos.
António Júlio Alves Marreiros.
António Manuel P. Alves Fernandes Abel.
António Manuel Ramos Silva Catarro.
António Manuel Santana Nunes.
António Neves Avelino.
António Nunes Duarte.
António Reis Valério.
Armando Rosado Henriques.
Bruno Miguel Trindade Batista.
Carlos Alberto Fonseca Daniel.
Carlos Alberto Marques Cabrita.
Carlos Alberto Marques Silva Pereira.
Carlos José Rodrigues Sequeira.
Carlos Manuel Bicho Maçanita.
Carlos Manuel Gonçalves Martins.
Carlos Manuel Martins Baião Reis.
Carmelinda Jesus Gonçalves Saragoça Martinho.
Dinis Alves Carapeto.
Dulce Cabrita Santos Rosário.
Fernando Guerreiro Lucas Rosa.
Fernando Manuel Amaro Barata Ramos.
Fernando Manuel Fonseca Dias.
Francisca Assunção Lapa A. Correia.
Francisco Correia Cabrita.
Francisco José Duarte Alexandre.
Francisco José Jesus Encarnação.
Geraldino Rodrigues Murteiro.
Hélder Lúcio Viegas Matias Neto.
Humberto Jorge Inácio Lopes.
Idalécio Coelho Arvela.
Isabel Jesus Marques Lourenço.
Isabel Maria Sério Fernandes Bicheiro.
Isidoro João Travanca Zuna.
Isidro Romão Conceição Duarte.
João António Ferreira Birrento Serôdio Rosa.
João José Freitas Luz.
João José Sequeira Santos Martins.
João Paulo Santos Barnabé.
João Viana Rebelo.
João Vicente Silva Matias.
Joaquim António Conceição Luís.
Joaquim Baptista Rijo.
Joaquim José Santos Duarte.
Joaquim Rosa Vila Nova.
Joaquim Silva Pereira.
Jorge Manuel Conceição Duarte.
Jorge Manuel Costa Lopes.
Jorge Manuel Poucochinho Grave Caetano.
José Antero Rosa.
José António Abel.
José António Lourenço.
José António Mota Caetano.
José António Silva Francisco.
José Carlos Santos Mourinho.
José Francisco Furtado Elias.
José Inácio Encarnação Reis.
José João Conceição Baiona Jesus.
José Luís Valério.
José Manuel Alexandre Andrés.
José Manuel Balisa Valente.
José Manuel Canelas.
José Manuel Conceição Bicheiro.
José Manuel Gonçalves.
José Manuel Martins.
José Manuel Martins Baião Reis.
José Manuel Oliveira Silva.
José Manuel Varela.
José Maria Miguel.
José Silva.
José Vitorino Guerreiro Brito.
Júlio José Guerreiro Santos.
Lázaro Rosa Alves.
Libéria Assunção Pereira.

Ludgero Correia Monteiro.
Luís Conceição Nunes.
Luís Fernando Serpa Vieira Belchior.
Luís Filipe Prazeres Cabrita Lapa.
Luís Henrique Sacramento Gonçalo.
Luís Jesus Inácio.
Luís Miguel Fernandes Dionísio.
Luís Miguel Pacheco Arez.
Luís Silva Jesus.
Manuel Cândido Neves Ricardo.
Manuel Conceição Monteiro.
Manuel José Pinto Sousa.
Manuel Loução Campos.
Manuel Martins Barranha.
Manuel Sousa Lourenço.
Margarida Maria C. Andrez Santos.
Maria Fátima Conceição Matos Gomes.
Maria Fátima Sintra Gonçalves.
Maria Graça Sousa Silva Duarte.
Maria Isabel Sousa Cabrita Pinheiro.
Maria José Jorge Silva Mariguesa.
Maria Luciete Ramos.
Maria Luísa Neves Lagartinho Faria Deus.
Maria Madalena Martins Vicente Santos.
Maria Manuela Alexandre Pereira.
Maria Manuela Santos Murteiro.
Maria Suzel Zeverino Silva Lopes.
Maria Valério Vitória Francisco Carriçal.
Maria Vitalina Santana Nunes.
Maria Vitória Piscarreta Ricardo.
Mário Henriques Pais.
Mário Renato Fernandes Jacinto.
Miguel Ângelo Rocha Ribeiro.
Nuno Dinis Encarnação Amorim.
Óscar António Correia Tenil.
Óscar Filipe Daniel Tenil.
Paulo Alexandre Silva Reis.
Paulo Filipe Soares Assunção.
Paulo Manuel Cabrita Fernandes Silva.
Rui Jesus Lucas.
Sérgio Domingos Malha Costa.
Valdemar Ventura Sacramento.
Vasco Alexandre Glória Duarte Isidoro.
Virgílio Jesus Palminha Nunes.
Vital José Santos António.
Vítor Conceição José.
Vítor Filipe Furtado Branco Pinto Madeira.
Zulmira Inácia Mercês Costa.

4 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel An-
tónio da Luz. 10-1-104 629

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara de Ribeira de Pena de 3 de Janeiro
de 2001, foi concedida, ao abrigo do artigo 76.º do Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, licença sem vencimento por
um ano ao funcionário Daniel Fernando Machado Carvalho,
auxiliar administrativo.

A referida licença terá início a 1 de Fevereiro de 2001.

19 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, João No-
ronha. 10-1-104 653

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despa-
cho de 3 de Janeiro de 2001, foi deferido o pedido de licença sem
vencimento por um ano, ao abrigo do artigo 76.º do Decreto-Lei
n.º 100/98, de 31 de Março, ao funcionário António Antunes Si-
mões.

Esta licença produz efeitos a partir de 1 de Março de 2001.

5 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Ana Cris-
tina Ribeiro. 10-1-104 657
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Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despa-
cho de 29 de Dezembro de 2000, foi concedida a transferência,
a partir de 3 de Janeiro de 2001, do técnico superior de 2.ª clas-
se Aurélio dos Santos Ferreira da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira para igual lugar nesta Câmara Municipal, nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, com a nova redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

5 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Ana Cris-
tina Ribeiro. 10-1-104 659

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
de 5 de Dezembro de 2000, nos termos do preceituado nos arti-
gos 14.º, 15.º, 16.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, com as alterações introduzidas através do Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, esta Câmara Munici-
pal celebrou contrato administrativo de provimento, pelo prazo de
seis meses, com início em 3 de Janeiro de 2001, com João Car-
los Rodrigues Paulo na categoria de estagiário da carreira de fis-
cal municipal, do grupo de pessoal técnico-profissional, com o
índice 165, a que corresponde o vencimento de 96 400$, na se-
quência do concurso externo de ingresso aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 135, de 12 de Junho
de 2000.

9 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Ana Cris-
tina Ribeiro. 10-1-104 658

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 23 do corrente mês, foi reclassificado o funcionário abai-
xo indicado, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/
2000:

José Firmino de Caires, para encarregado de parque de via-
turas automóveis.

31 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Savino
dos Santos Correia. 10-1-104 660

Aviso

Faz-se público que, por meu despacho de 30 de Outubro de
2000, foi nomeado para ocupar o lugar de chefe de armazém o
funcionário Carlos Teixeira Aires, com efeitos a partir de 1 de
Novembro de 2000, em virtude do concurso interno geral de aces-
so para provimento de um lugar de chefe de armazém, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 192, de 21 de Agosto de
2000, ter ficado deserto, em virtude da não apresentação de can-
didaturas, que por sua vez foi publicitado no Diário da República,
3.ª série, n.º 221, de 23 de Setembro de 2000.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Savino
dos Santos Correia. 10-1-104 661

Aviso

Faz-se público que, por meu despacho de 3 de Janeiro de 2001,
foram nomeados para ocuparem o lugar de: encarregado de ser-
viço de higiene e limpeza, Sector de Espaços Verdes e Higiene
Pública, o funcionário Fernando Rui Correia Rodrigues, e o lu-
gar de encarregado de serviço de higiene e limpeza, Sector de
Resíduos Sólidos, o funcionário José Manuel Rodrigues Caires,
em virtude do concurso interno geral de ingresso para provimento
de dois lugares de: um lugar de encarregado de serviço de higi-
ene e limpeza, Sector de Espaços Verdes e Higiene Pública, e um
lugar de encarregado de serviço de higiene e limpeza, Sector de

Resíduos Sólidos, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 249, de 27 de Outubro de 2000, ter ficado deserto, em virtu-
de da não apresentação de candidaturas, que por sua vez foi pu-
blicitado no Diário da República, 3.ª série, n.º 277, de 30 de
Novembro de 2000.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Savino
dos Santos Correia. 10-1-104 662

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso n.º 12/2001

Concurso interno de acesso limitado para preenchimen-
to de uma vaga de técnico superior de serviço social
principal (carreira vertical com dotação global).

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se faz público que no concurso inter-
no de acesso limitado para um lugar de técnico superior de ser-
viço social principal, de acordo com a Ordem de Serviço n.º 19/
2000, desta Câmara Municipal, e cuja acta do júri, da qual cons-
ta a lista de classificação final, foi homologada em 6 de Janeiro
de 2001, foi atribuída a seguinte classificação:

Candidata aprovada:

Maria José Mercê Montez � 17,08 valores.

Mais se faz público que, por meu despacho de 23 de Janeiro
de 2001, foi nomeada para o lugar de técnico superior de servi-
ço social principal Maria José Mercê Montez, a qual deverá to-
mar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conju-
gado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agos-
to.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-32 301

Aviso n.º 13/2001

Concurso interno de acesso limitado para preenchimen-
to de uma vaga de arquitecto paisagista de 1.ª classe
(carreira vertical com dotação global).

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se faz público que no concurso inter-
no de acesso limitado para um lugar de arquitecto paisagista de
1.ª classe, de acordo com a Ordem de Serviço n.º 16/2000, desta
Câmara Municipal, e cuja acta do júri, da qual consta a lista de
classificação final, foi homologada em 6 de Janeiro de 2001, foi
atribuída a seguinte classificação:

Candidata aprovada:

Catarina Avillez Durão � 16,81 valores.

Mais se faz público que, por meu despacho de 23 de Janeiro
de 2001, foi nomeada para o lugar de arquitecto paisagista de
1.ª classe Catarina Avillez Durão, a qual deverá tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no
Diário da República.

O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-32 302

Aviso n.º 14/2001

Concurso interno de acesso limitado para preenchimen-
to de uma vaga de técnico superior jurista de 1.ª clas-
se (carreira vertical com dotação global).

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se faz público que no concurso inter-
no de acesso limitado para um lugar de técnico superior jurista
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de 1.ª classe, de acordo com a Ordem de Serviço n.º 20/2000,
desta Câmara Municipal, e cuja acta do júri, da qual consta a lista
de classificação final, foi homologada em 6 de Janeiro de 2001,
foi atribuída a seguinte classificação:

Candidato aprovado:

Carlos Alberto Soares Alves � 16,94 valores.

Mais se faz público que, por meu despacho de 23 de Janeiro
de 2001, foi nomeado para o lugar de técnico superior jurista de
1.ª classe Carlos Alberto Soares Alves, o qual deverá tomar pos-
se no prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste avi-
so no Diário da República.

O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-32 303

Aviso n.º 15/2001

Concurso interno de acesso limitado para preenchimen-
to de uma vaga de engenheiro técnico civil de 1.ª clas-
se (carreira vertical com dotação global).

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se faz público que no concurso inter-
no de acesso limitado para um lugar de engenheiro técnico civil
de 1.ª classe, de acordo com a Ordem de Serviço n.º 18/2000,
desta Câmara Municipal, e cuja acta do júri, da qual consta a lista
de classificação final, foi homologada em 6 de Janeiro de 2001,
foi atribuída a seguinte classificação:

Candidato aprovado:

Carlos Miguel da Luz Vieira � 15,17 valores.

Mais se faz público que, por meu despacho de 23 de Janeiro
de 2001, foi nomeado para o lugar de engenheiro técnico civil de
1.ª classe Carlos Miguel da Luz Vieira, o qual deverá tomar posse
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República.

O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conju-
gado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agos-
to.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-32 304

Aviso n.º 16/2001

Concurso interno de acesso limitado para preenchimen-
to de uma vaga de técnico profissional sanitário de
1.ª classe (carreira vertical com dotação global).

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se faz público que no concurso inter-
no de acesso limitado para um lugar de técnico profissional sa-
nitário de 1.ª classe, de acordo com a Ordem de Serviço n.º 21/
2000, desta Câmara Municipal, e cuja acta do júri, da qual cons-
ta a lista de classificação final, foi homologada em 6 de Janeiro
de 2001, foi atribuída a seguinte classificação:

Candidata aprovada:

Luísa Maria Corrêa Mendes de Proulle Barreiros Mota �
15,95 valores.

Mais se faz público que, por meu despacho de 23 de Janeiro
de 2001, foi nomeado para o lugar de técnico profissional sani-
tário de 1.ª classe Luísa Maria Corrêa Mendes de Proulle Dias
Barreiros Mota, a qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-32 305

Aviso n.º 17/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com
o meu despacho de 22 de Janeiro de 2001 e no uso da compe-
tência que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado em comissão de ser-
viço extraordinária, com efeitos a partir de 22 de Janeiro de 2001,
pelo prazo de um ano, para realização do estágio de ingresso na
carreira de bombeiro municipal, o cantoneiro Nuno Miguel de
Matos Narciso, classificado em 2.º lugar no respectivo concurso.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-32 306

Aviso n.º 18/2001

De acordo com a alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu
despacho de 22 de Janeiro de 2001, foram celebrados, nos ter-
mos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, aplicado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, os contratos adminis-
trativos de provimento com Humberto José Luís Morgado e Pe-
dro Miguel Vieira Pires, bombeiros municipais de 3.ª classe (es-
tagiários), com vencimento correspondente a 80 % do índice 100
da carreira de regime especial (Lei n.º 52/93, de 14 de Julho), com
início em 22 de Janeiro de 2001.

Os contratos foram celebrados por urgente conveniência de ser-
viço.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do disposto no artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-32 307

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

Aviso

Concurso externo de ingresso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu des-
pacho de 18 de Dezembro de 2000, e nos termos do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série, concurso exter-
no de ingresso para provimento de um lugar de motorista de
pesados, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro privativo da
Câmara Municipal de Seia.

2 � O concurso visa o preenchimento do lugar indicado e os
que vagarem durante um ano.

3 � Local de trabalho � concelho de Seia.
4 � Vencimento � o titular do lugar a prover será remune-

rado pelo índice correspondente ao da respectiva categoria, pre-
vista na tabela anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e as condições de trabalho e regalias sociais são as
genericamente vigentes para os funcionários da administração
local.

5 � Legislação aplicável � os presentes concursos regem-se
pelo 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 Ju-
nho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º
353-A/89, de 16 de Outubro.

6 � Conteúdo funcional:
6.1 � O constante no Despacho n.º 38/88, da SEALOT, pu-

blicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de
1989.

7 � Requisitos de admissão aos concursos:
7.1 � Requisitos gerais � os requisitos gerais constantes 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;
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d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

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

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � os referidos na alínea a) do n.º 1
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Os interessados deverão formalizar a sua candidatura atra-
vés de requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Seia, no prazo supracitado, a entregar na Secretaria da
Câmara, ou remetido pelo correio, registado e expedido até ao
termo do prazo fixado, para Largo do Dr. Borges Pires, 6270-794
Seia.

9 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, morada completa, número
de telefone, filiação, data de nascimento, naturalidade, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu e número de contribuinte);

b) Identificação do concurso a que se candidata, número e
data do Diário da República onde foi publicado o aviso
de abertura;

c) Os documentos comprovativos dos requisitos exigidos nas
alíneas a), b), d), e) e f) referidas no n.º 7 poderão ser dis-
pensados desde que o candidato declare, sob compromis-
so de honra, no próprio requerimento, que reúne os requi-
sitos referidos;

d) Os candidatos poderão apresentar quaisquer outros ele-
mentos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devidamente comprovados.

9.1 � Juntamente com o requerimento devem entregar obri-
gatoriamente o certificado de habilitações literárias e profissio-
nais (carta de condução adequada), curriculum vitae detalhado,
datado e assinado.

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

11 � Métodos de selecção a utilizar � prova de conhecimen-
tos e entrevista profissional de selecção.

11.1 � Prova de conhecimentos � a prova de conhecimentos
incidirá sobre as seguintes matérias:

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

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

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações pelo De-
creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Ór-
gãos do Município e das Freguesias � Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Quadro de transferências de atribuições e competências para
as autarquias locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;

Código da Estrada.

11.2 � Os critérios de apreciação da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam das actas de reunião do
júri dos concursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos
sempre que solicitado.

11.3 � Igualdade de classificação � em caso de igualdade de
classificação, e após a aplicação da fórmula da classificação fi-
nal (CF), será aplicado o critério de desempate referido no n.º 2
do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

No caso de ainda subsistir igualdade, e de acordo com o n.º 3
daquele mesmo artigo, os critérios serão aplicados pela seguinte
ordem:

a) Preferir o candidato com mais tempo de experiência au-
tárquica;

b) Preferir o candidato que resida na área de Seia;
c) Preferir o candidato de idade inferior.

12 � A prova prática de conhecimentos e a entrevista profis-
sional de selecção efectuar-se-ão em data, hora e local a desig-
nar, sendo os candidatos admitidos convocados nos termos do
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Composição do júri:

Presidente � Marciano José Nunes Galguinho, vereador da
Câmara Municipal de Seia.

Vogais efectivos:

Dr. José Belarmino Brito Mendes, vereador da Câmara
Municipal de Seia.

Dr. Paulo Jorge Simões Hortênsio, chefe da Divisão Ad-
ministrativa Geral.

Vogais suplentes:

António Ambrósio Pereira, vereador da Câmara Muni-
cipal de Seia.

Engenheiro António José Nogueira Ferreira, chefe da
Divisão de Obras Particulares e Urbanismo da Câmara
Municipal de Seia.

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

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

10 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Eduardo
Mendes de Brito. 10-1-104 665

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de fiscal municipal especialista

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
de 9 de Janeiro de 2001, procedi à nomeação, por urgente con-
veniência de serviço, com efeitos a 10 de Janeiro de 2001, para
um lugar de fiscal municipal especialista, escalão 1, índice 260,
do candidato aprovado no concurso supra, Manuel Pedro Cardo-
so Caldeira do Vale, cuja lista de classificação final, datada de 8
de Janeiro de 2001, se tornou pública após a sua afixação no átrio
do edifício dos Paços do Concelho.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a aceitar o lu-
gar nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

11 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Eduardo
Mendes de Brito. 10-1-104 663

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar dos serviços gerais � grupo de pes-
soal auxiliar.

Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-
-se público que, por deliberação desta Câmara do dia 26 de Ju-
nho de 2000, se encontra aberto o concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de auxiliar dos serviços gerais, do
grupo de pessoal auxiliar, pelo prazo de 10 dias a contar da data
de publicação deste aviso no Diário da República.

1 � Remuneração � a remuneração corresponde ao escalão
1, índice 118 � 68 900$, conforme tabela anexa ao Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � Local e condições de trabalho � o local de trabalho será
na área do município de Sever do Vouga e as condições de tra-
balho e regalias sociais as estabelecidas por lei.

3 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho da SE-
ALOT n.º 4/88, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

4 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
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Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 16 de Outubro.

5 � Prazo de validade do concurso � válido para a vaga posta
a concurso e cessa com o seu preenchimento.

6 � Requisitos de admissão ao concurso:

Gerais � poderão candidatar-se os indivíduos que até ao ter-
mo fixado para apresentação das candidaturas reúnam os
requisitos gerais definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

galmente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cí-

vico, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se can-
didata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispen-
sáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis
de vacinação obrigatória.

Especiais � possuir a escolaridade obrigatória de acordo
com a idade.

7 � Forma e apresentação das candidaturas � mediante re-
querimento, em papel normalizado, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Sever do Vouga, Largo do Município,
3740-262 Sever do Vouga, o qual deverá ser entregue pessoal-
mente nesta Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, onde
deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nas-
cimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número e
data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero de contribuinte, residência, código postal e telefo-
ne);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com refe-

rência ao número, série e data do Diário da República
onde se encontra publicado o presente aviso;

d) Especificação de quaisquer elementos susceptíveis de in-
fluírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

8 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
do certificado de habilitações ou fotocópia autenticada e da fo-
tocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de contribu-
inte.

9 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
de todos os elementos comprovativos dos restantes requisitos a
que se refere o n.º 6 do presente aviso, salvo se os candidatos de-
clararem nos mesmos, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada um desses requisitos.

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

11 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos efec-
tua-se mediante prova de conhecimentos teóricos específicos (com
carácter eliminatório) e entrevista profissional de selecção.

11.1 � A prova escrita de conhecimentos teóricos, com a du-
ração de uma hora e meia, é pontuada de 0 a 20 valores, com con-
sulta à legislação sobre:

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

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

11.2 � A entrevista profissional de selecção determinará, numa
relação interpessoal, de forma objectiva e sistemática, as capaci-
dades e aptidões dos candidatos por comparação com o perfil da

exigência das funções a que se candidata, tendo em conta os se-
guintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabili-

dade;
c) Motivação e interesse profissional;
d) Perfil para as funções a desempenhar e conhecimento das

mesmas.

11.3 � Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção serão classificados na escala de 0 a 20 valores, sendo eli-
minados os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5
valores, e a classificação final, expressa na mesma escala, resul-
tará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PTC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PTC = prova teórica de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova práti-
ca de conhecimentos, da entrevista profissional de selecção, bem
como do sistema de classificação final, consta da acta da reunião
do júri do concurso, podendo os candidatos que o entenderem
solicitar que a mesma lhes seja facultada.

13 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no edifício dos
Paços do Município de Sever do Vouga ou enviadas para publi-
cação no Diário da República, 3.ª série, conforme as situações
previstas no n.º 4 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � vereador engenheiro Juvenal Alcides Silva
Costa.

Vogais efectivos:

Vereador professor Manuel Nunes Martins.
Fernando Soares Ramos, director de departamento da

Câmara Municipal de Sever do Vouga.

Vogais suplentes:

Vereador Augusto de Bastos Henriques.
Vereador António Martins Pereira.

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

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.

12 de Janeiro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.) 5-1-31 680

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 1/DRH-2001

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal de Silves datado de 3 de Janei-
ro de 2001, proferido no uso da competência prevista no artigo
32.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, e alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi
reclassificada profissionalmente, nos termos da alínea a) do n.º 2
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção
dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, a funcionária Maria
Helena Marques Rosa Gaio, chefe da Repartição de Recursos
Humanos, para o lugar de técnica superior de 1.ª classe, por se
encontrarem reunidos os requisitos previstos na disposição legal
acima mencionada.

3 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-104 668
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Aviso n.º 2/DRH-2001

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal de Silves datado de 3 de Janei-
ro de 2001, proferido no uso da competência prevista no ar-
tigo 32.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, e alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, foi reclassificada profissionalmente, nos termos das alíneas a)
e d) do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com
a redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, a funcioná-
ria Maria Lúcia Martins Santos Cabrita, chefe da Repartição Ad-
ministrativa e Financeira, para o lugar de técnica superior de
1.ª classe da carreira de jurista, por se encontrarem reunidos os
requisitos previstos na disposição legal acima mencionada.

3 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-104 674

Despacho

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, nomeei,
nos termos do previsto na alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, em conjugação com o n.º 1 do
artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em regime de subs-
tituição por seis meses, com efeitos a partir de hoje, 3 de Janei-
ro, a técnica superior de 1.ª classe, direito, Dina Paula Correia
Baiona, para exercer o cargo de chefe da Divisão Administrati-
va do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

3 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-104 667

Despacho

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, nomeei,
nos termos do previsto na alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, em conjugação com o n.º 1 do
artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em regime de subs-
tituição por seis meses, com efeitos a partir de hoje, 3 de Janei-
ro, a técnica superior Maria Helena Marques Rosa Gaio, para
exercer o cargo de chefe da Divisão de Recursos Humanos do
quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

3 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-104 669

Despacho

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, nomeei,
nos termos do previsto na alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, em conjugação com o n.º 1 do
artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em regime de subs-
tituição por seis meses, com efeitos a partir de hoje, 3 de Janei-
ro, o arquitecto João Manuel M. Cavaco Matias para exercer o
cargo de chefe da Divisão de Gestão Urbanística do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.

3 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-104 671

Despacho

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, nomeei,
nos termos do previsto na alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, em conjugação com o n.º 1 do
artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em regime de subs-
tituição por seis meses, com efeitos a partir de hoje, 3 de Janei-
ro, a técnica superior Dr.ª Maria José Silva Gonçalves para exer-
cer o cargo de chefe da Divisão de Cultura, Turismo e Património
do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

3 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-104 672

Despacho

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, nomeei,
nos termos do previsto na alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, em conjugação com o n.º 1 do
artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em regime de subs-
tituição por seis meses, com efeitos a partir de hoje, 3 de Janei-
ro, o técnico superior engenheiro José Vilarinho Mascarenhas
Figueira Santos para exercer o cargo de chefe da Divisão de
Obras Municipais do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

3 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-104 673

Despacho

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, nomeei,
nos termos do previsto na alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, em conjugação com o n.º 1 do
artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em regime de subs-
tituição por seis meses, com efeitos a partir de hoje, 3 de Janei-
ro, a técnica superior Dr.ª Maria Lúcia Martins Santos Cabrita
para exercer o cargo de chefe da Divisão Financeira do quadro
de pessoal desta Câmara Municipal.

3 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-104 675

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Torna-se público que foram celebrados contratos administrati-
vos de provimento com Jorge Miguel Areias Lento, Carla Esme-
ralda Silva Ribeiro, Ana Cristina Santos Costa Pereira, Susana
Caetano de Sousa e Ana Isabel Fidalgo Antunes como técnicos
estagiários � contabilidade e administração, por despacho de 22
de Dezembro de 2000.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 28-P/2000, de
11 de Maio, o Director Municipal de Recursos Humanos e Mo-
dernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonse-
ca. 03-1-32 308

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 6 DAG/DGRH/SAP/01
Requisição

Torna-se público que, por despacho exarado em 16 de Dezem-
bro de 2000, o Secretário de Estado da Administração Educativa
decidiu autorizar a requisição, no período compreendido entre 1
de Janeiro e 31 de Agosto de 2001, ao abrigo do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, da
professora do quadro de nomeação definitiva do 3.º grupo (prep.)
da Escola Básica do Porto da Cruz Ana Paula Ledo Corrêa Cirilo
para esta autarquia.

10 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30
de Março de 1998, a Directora do Departamento de Administra-
ção Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 04-1-007 730

Aviso n.º 7 DAG/DGRH/SAP/01
Reclassificação profissional

Torna-se público que, por despacho exarado em 29 de Dezem-
bro de 2000, a presidente da Câmara autorizou a reclassificação
profissional, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, dos funcionários a seguir desig-
nados:

Maria Isabel Modas Borralho Morais, com a categoria de au-
xiliar administrativa, escalão 2, índice 127 � para a ca-
tegoria de assistente administrativa, escalão 1, índice 191.
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Ana Cristina Duarte Silva Almeida Vitória, com a categoria
de auxiliar de serviços gerais, escalão 2, índice 127 � para
a categoria de assistente administrativa, escalão 1, índice
191.

Maria de Lurdes Correia da Silva Plácido, com a categoria
de auxiliar de serviços gerais, escalão 2, índice 127 � para
a categoria de auxiliar administrativa, escalão 2, índice
127.

Rosa Maria de Carvalho Rato, com a categoria de auxiliar
administrativa, escalão 1, índice 118 � para a categoria
de assistente administrativa, escalão 1, índice 191.

(Isento de visto, nos termos dos artigos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

10 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30
de Março de 1998, a Directora do Departamento de Administra-
ção Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 04-1-007 729

Aviso n.º 8 DAG/DGRH/SAP/01

Reclassificação profissional

Torna-se público que, por despacho exarado em 29 de De-
zembro de 2000, a presidente da Câmara autorizou a reclassi-
ficação profissional da auxiliar administrativa Rosa Maria
Ramos Graça Soares na categoria de assistente administrativa,
nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro.

(Isento de visto, nos termos dos artigos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

19 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30
de Março de 1998, a Directora do Departamento de Administra-
ção Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 04-1-007 727

Aviso n.º 10 DAG/DGRH/SAP/01

Nomeação em regime de substituição

Torna-se público de que a presidente da Câmara, por despacho
exarado em 9 de Janeiro de 2001, procedeu à nomeação, em re-
gime de substituição, da assistente administrativa especialista
Maria João Ribeiro Lopes António para a categoria de chefe de
secção, ao abrigo das disposições constantes do n.º 2 do artigo
23.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com
o n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e artigo
9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

17 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30
de Março de 1998, a Directora do Departamento de Administra-
ção Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 04-1-007 728

Aviso n.º 12 DAG/DGRH/SAP/01

Torna-se público de que a presidente da Câmara procedeu à no-
meação, em regime de contrato administrativo de provimento, ao
abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, dos candidatos a seguir designados:

Carla de Matos Taipina, classificada em 1.º lugar no con-
curso externo para técnico superior estagiário da carreira
técnica superior de arquitectura, por despacho de 18 de
Janeiro de 2001.

Hugo David Conceição Dias Ribeiro de Matos, classificado
em 1.º lugar no concurso externo para técnico estagiário
da carreira de engenheiro técnico civil, por despacho de
22 de Janeiro de 2001.

(Isento de visto, nos termos do 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.)

24 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30
de Março de 1998, a Directora do Departamento de Administra-
ção Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 04-1-007 726

Aviso n.º 13/DAG/DGRH/SAP/01

Nomeação de pessoal

Torna-se público de que a presidente da Câmara procedeu à no-
meação provisória, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, dos
candidatos a seguir designados:

Júlio Miguel Guedelha Ferreira Rodrigues, classificado em
1.º lugar no concurso externo para técnico profissional de
2.ª classe da carreira técnica profissional de fotografia, por
despacho exarado em 18 de Janeiro de 2001.

António Jorge Almeida Loureiro, classificado no concurso
externo para operário qualificado � vulcanizador, por des-
pacho exarado em 19 de Janeiro de 2001.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a con-
tar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, por atento ao disposto
no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

24 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30
de Março de 1998, a Directora do Departamento de Administra-
ção Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 04-1-007 731

Aviso n.º 14 DAG/DGRH/SAP/01

Requisição

Para os devidos efeitos torna-se público que a presidente da
Câmara, por despacho de 7 de Dezembro de 2000, decidiu auto-
rizar a requisição, por seis meses, ao abrigo do artigo 27.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, do
técnico superior de 1.ª classe da carreira de arquitecto Vítor
Manuel Gil Faísca Ramos, da Câmara Municipal da Azambuja,
com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2001.

24 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30
de Março de 1998, a Directora do Departamento de Administra-
ção Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 04-1-007 725

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 18 de Outubro de 2000,
e no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 166/99, de 18 de Setembro, conjugada com
o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e nos
termos que estabelece o artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, nomeou, em regime de substituição, com efeitos a partir de
18 de Outubro de 2000, José Alberto Parente Gigante, chefe de re-
partição do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Viana do
Castelo (que se encontra nesta Câmara Municipal em regime de re-
quisição), para exercer funções de chefe da Divisão Administrati-
va e Financeira da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

5 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-104 681

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 28 de Dezembro de 2000, foi renovada
licença sem vencimento pelo período de um ano, nos termos do
artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, ao funci-
onário António Manuel Afonso Leonel, jardineiro do quadro de
pessoal, com início em 1 de Janeiro de 2001.

19 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Car-
los Taveira. 06-1-030 363
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Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 15 de Dezembro de 2000, foi renovada
licença sem vencimento pelo período de um ano, nos termos do
artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, ao funcio-
nário José Henrique Salgado Ferreira, cabouqueiro do quadro de
pessoal, com início em 1 de Janeiro de 2001.

19 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Car-
los Taveira. 06-1-030 364

COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICÍPIO DA TROFA

Aviso

(Processo n.º 1/2001-SRH)

Abertura de concurso interno de ingresso para provi-
mento, em regime de comissão extraordinária de servi-
ço, de um lugar de estagiário, da categoria de técnico
superior de 2.ª classe, da carreira de técnico superior �
recursos humanos.

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por for-
ça e com as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, faz-se público que, por despacho do presidente da Comis-
são Instaladora de 9 de Janeiro de 2001, se encontra aberto
concurso interno de ingresso para provimento, em regime de
comissão extraordinária de serviço, de um lugar de estagiário, da
carreira de técnico superior de 2.ª classe, da carreira de técnico
superior � recursos humanos, integrada no grupo de pessoal téc-
nico superior do mapa de pessoal deste município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para a
vaga em concurso, esgotando-se com o preenchimento do lugar.

3 � Conteúdo funcional � promove as acções respeitantes à
movimentação e gestão do pessoal, a fim de possibilitar uma cor-
recta afectação dos recursos humanos existentes com as necessi-
dades dos serviços; define os perfis mais adequados a cada car-
go ou função, por forma a adequar o funcionário à função e daí
obter ganhos de rentabilidade; afere da necessidade de formação
profissional, avaliando as exigências impostas a cada serviço e os
valores humanos disponíveis, promovendo as necessárias adapta-
ções e acções de formação; promove as acções necessárias ao re-
crutamento de pessoal, definindo perfis, métodos e critérios de
selecção; assegura o normal decurso do procedimento necessário
à progressão e promoção nas categorias e carreiras; assegura a
adequação com as normas legais vigentes, os processos de con-
tratação ou recrutamento de pessoal,  promovendo o normal de-
curso dos processos; afere dos métodos de condução de pessoal,
promovendo acções internas destinadas a rentabilizar e humanizar
os recursos humanos disponíveis; preconiza e promove reuniões
tendentes à adopção dos métodos de avaliação de pessoal mais
correctos e mais adequados a cada cargo ou função; assegura uma
correcta gestão dos conflitos internos e promove a sua resolução.

4 � Local de trabalho � edifício do município da Trofa (Sec-
ção de Recursos Humanos).

5 � Remuneração e condições de trabalho � o titular do lu-
gar a prover será remunerado pelo índice 310, escalão 1, cons-
tante do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, a que corresponde o vencimento ilíquido de 181 000$,
sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e condi-
ções de trabalho, as normas genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

6 � Requisitos de admissão ao concurso:

a) Ser funcionário ou agente nos termos do n.º 1 do artigo
6.º ou estar na situação prevista no n.º 3 do mesmo artigo,
todos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Possuir os requisitos gerais de admissão estabelecidos no
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho;

c) Possuir curso superior que confira o grau de licenciatura
em Gestão de Recursos Humanos.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova escrita, teórica, de conhecimentos gerais e especí-
ficos;

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

7.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimen-
tos gerais e específicos do candidato exigíveis e adequados ao
exercício da função, tendo por base o seguinte programa:

a) Prova de conhecimentos gerais:

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, e Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio),
deontologia profissional e Decreto-Lei n.º 24/84, de 16
de Janeiro.

b) Prova de conhecimentos específicos:

Atribuições e competências e regime jurídico do funcio-
namento dos órgãos dos municípios e das freguesias
(Leis n.os 169/99, de 18 de Setembro, e 159/99, de
14 de Setembro);

Relação jurídica de emprego, regime geral de recruta-
mento e selecção de pessoal, e estruturação das car-
reiras na Administração Pública (Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho, e Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as
alterações da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicá-
veis à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, com alterações do
Decreto-Lei n.º 70-A/98, de 5 de Maio);

Regime de Realização de Despesas Públicas com Loca-
ção e Aquisição de Bens e Serviços, bem como da
contratação pública relativa à locação e aquisição de
bens móveis e serviços (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho);

Procedimento administrativo � Código do Procedimento
Administrativo � o acto 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).

Duração � uma hora.
7.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa

relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos.

7.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, 3.ª série.

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Co-
missão Instaladora do Município da Trofa, entregue pessoalmente
nos Serviços de Recursos Humanos, sitos no Edifício Nova Trofa
(Pólo 2), ou remetido através do correio, sob registo e com avi-
so de recepção, para Município da Trofa, Rua das Indústrias, 393,
4785-624 Trofa, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 8.1,
dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, re-
sidência, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço que o emitiu, número fiscal de contribuinte e número
de telefone);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo
mediante referência ao número e data da publicação do
respectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, da situação precisa em que se encontra relativamen-
te a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso
apresentados com o requerimento.
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8.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, devidamente comprovado, datado e as-

sinado pelo candidato;
c) Documento comprovativo da situação referida na alínea

a) do n.º 6 deste aviso.

8.2.2 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provi-
mento, a apresentação ou entrega de documento falso implica a
participação à autoridade competente para procedimento discipli-
nar e penal, conforme os casos.

9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa

escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples
das classificações obtidas em cada uma das operações de avalia-
ção, traduzidas na seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS + AC

3
em que:

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

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação fi-
nal, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
das reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos can-
didatos que as solicitem.

10 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da pro-
va de conhecimentos e da entrevista profissional de selecção, nos
termos dos artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candi-
datos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

14 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Bernardino Manuel de Vasconcelos, presi-
dente da Comissão Instaladora.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes, vice-
-presidente da Comissão Instaladora, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Nuno Paulo Rodrigues Serra, vogal da Comissão Insta-
ladora.

Vogais suplentes:

Maria Carmelina de Freitas Soares Moreira Couto, chefe
de repartição.

Dr. Afonso Ferreira Paixão, vogal da Comissão Insta-
ladora.

15 � Júri do estágio � o mesmo que o do concurso.
16 � Duração do estágio � o estágio é de carácter probatório,

com a duração de um ano, e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

17 � Avaliação e classificação final do estágio � traduzir-se-á
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da avaliação dos parâ-
metros constantes da alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, de acordo com a seguinte fór-
mula:

CFE =
 3Cs + 2Cre + 0,5Fp

4

em que:

CFE = classificação final de estágio;
Cs = classificação de serviço obtida durante o estágio;
Cre = classificação do relatório de estágio;
Fp = formação profissional obtida durante o estágio,

sendo os factores de apreciação cotados da seguinte forma:

Cs � obtida pelo somatório das pontuações resultantes dos
quatro parâmetros constantes da ficha de notação modelo
n.º 5 (avaliação inicial), estabelecendo-se a seguinte cor-
respondência:

A � 2,5 valores;
B � 2 valores;
C � 1 valor;

Cre � o relatório de estágio será cotado, numa escala de 0
a 20, de acordo com a opinião formada pelo júri acerca
do conteúdo e forma de apresentação do mesmo;

Fp � será cotada numa escala de 0 a 20 valores e corres-
ponderá, observado aquele limite, ao somatório das seguin-
tes pontuações:

Classificação final obtida no curso de formação profis-
sional a que alude o despacho n.º 233/90, de 27 de
Dezembro de 1990, do Ministro do Planeamento e da
Administração do Território, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 16, de 19 de Janeiro de 1991;

Outros cursos � 0,5 valores por cada dia de acção.

Consideram-se aprovados os estagiários que obtenham classi-
ficação final do estágio não inferior a 14 valores.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

10 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Júri, Bernardino
Manuel de Vasconcelos. 10-1-104 678

Aviso

(Processo n.º 2/2001-SRH)

Abertura de concurso interno de ingresso para provi-
mento, em regime de comissão extraordinária de servi-
ço, de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe, da
carreira de técnico profissional de construção civil.

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por for-
ça e com as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, faz-se público que, por despacho do presidente da Comis-
são Instaladora de 9 de Janeiro de 2001, se encontra aberto
concurso interno de ingresso para provimento, em regime de
comissão extraordinária de serviço, de um lugar de técnico pro-
fissional de 2.ª classe, da carreira de técnico profissional de cons-
trução civil, integrada no grupo de pessoal técnico-profissional do
mapa de pessoal deste município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para a
vaga em concurso, esgotando-se com o preenchimento do lugar.

3 � Conteúdo funcional � o definido no despacho n.º 1/90,
do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
23, de 27 de Janeiro de 1990, ou seja, identifica o projecto, o
caderno de encargos e o plano de trabalho da obra; fiscaliza e
acompanha obras municipais, quer por empreitadas, quer por ad-
ministração directa; efectua tarefas de carácter técnico de estu-
do e concepção de projectos, tendo em atenção a constituição
geológica dos terrenos e comportamentos dos solos; elabora
cadernos de encargos, normas de execução e especificações dos
materiais; organiza, programa e dirige os estaleiros, prepara
elementos de comunicação à obra e fases do trabalho; analisa e
avalia os custos de mão-de-obra e as fases de trabalho; analisa
e avalia os custos de mão-de-obra e materiais, fazendo o con-
trolo orçamental.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar
em concurso serão desempenhadas no Edifício Nova Trofa (Pólo
2), do município da Trofa.

5 � Remuneração e condições de trabalho � o titular do lu-
gar a prover será remunerado pelo índice 191, escalão 1, cons-
tante do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, a que corresponde o vencimento ilíquido de 111 600$,
sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e condi-
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ções de trabalho, as normas genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

6 � Requisitos de admissão ao concurso � são admitidos ao
concurso apenas os candidatos que reúnam os seguintes requisi-
tos:

a) Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � indivíduos habilitados com adequado cur-
so tecnológicos, curso das escolas profissionais, curso
das escolas especializadas de ensino artístico, curso que
confira certificado de qualificação profissional de
nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Con-
selho das Comunidades Europeias, de 16 de Julho, ou
curso equiparado.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, 3.ª série.

7.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Co-
missão Instaladora do Município da Trofa, entregue pessoalmente
nos Serviços de Recursos Humanos, sitos no Edifício Nova Trofa
(Pólo 2), ou remetido através do correio, sob registo e com avi-
so de recepção, para Município da Trofa, Rua das Indústrias, 393,
4785-624 Trofa, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 7.1,
dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, re-
sidência, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço que o emitiu, número fiscal de contribuinte e número
de telefone);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo
mediante referência ao número e data da publicação do
respectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, da situação precisa em que se encontra relativamen-
te a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso,
apresentados com o requerimento.

7.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Documento(s) comprovativo(s) da habilitação profissional

a que se refere a alínea b) do n.º 6;
c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo can-

didato.

7.2.2 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provi-
mento, a apresentação ou entrega de documento falso implica a
participação à autoridade competente para procedimento discipli-
nar e penal, conforme os casos.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova escrita, teórica, de conhecimentos gerais e especí-
ficos;

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

8.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimen-
tos gerais e específicos do candidato, exigíveis e adequados ao
exercício da função, tendo por base o seguinte programa:

a) Prova de conhecimentos gerais:

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, e Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio),
deontologia profissional e Decreto-Lei n.º 24/84, de 16
de Janeiro.

b) Prova de conhecimentos específicos:

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas
(Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março);

Loteamentos e obras particulares (Decreto-Lei n.º 448/
91, de 29 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei

n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e Lei n.º 26/96, de 1
de Agosto, e Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novem-
bro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 250/95, de 15 de
Outubro).

8.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal, de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

8.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissi-
onais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional.

9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa

escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples
das classificações obtidas em cada uma das operações de avalia-
ção, traduzidas na seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS + AC

3

em que:

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

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação fi-
nal, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
das reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos can-
didatos que as solicitem.

10 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da pro-
va de conhecimentos e da entrevista profissional de selecção, nos
termos dos artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candi-
datos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

14 � Júri do concurso � terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Bernardino Manuel de Vasconcelos, presi-
dente da Comissão Instaladora.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes, vice-
-presidente da Comissão Instaladora, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Manuela Amaral da Silva Espojeira, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Maria Carmelina de Freitas Soares Moreira Couto, chefe
de repartição.

Dr. Afonso Ferreira Paixão, vogal da Comissão Insta-
ladora.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

10 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Júri, Bernardino
Manuel de Vasconcelos. 10-1-104 677

Aviso

(Processo n.º 3/2001-SRH)

Abertura de concurso interno de acesso geral para provi-
mento, em regime de comissão extraordinária de servi-
ço, de três lugares de chefe de secção.

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por for-
ça e com as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
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nho, faz-se público que, por despacho do presidente da Comis-
são Instaladora de 9 de Janeiro de 2001, se encontra aberto con-
curso interno de acesso geral para provimento, em regime de
comissão extraordinária de serviço, de três lugares de chefe de
secção, integrados no grupo de pessoal de chefia do mapa de
pessoal deste município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as
vagas em concurso, esgotando-se com o preenchimento dos lu-
gares.

3 � Conteúdo funcional � o definido no Despacho n.º 1/90, do
Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do
Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro de 1990, ou seja, coordena, orienta e supervisiona
as actividades desenvolvidas numa secção administrativa, desig-
nadamente as relativas às áreas de pessoal, contabilidade, patri-
mónio e aprovisionamento, e outras de apoio instrumental à Ad-
ministração; distribui o trabalho pelos funcionários que lhe estão
afectos, emite directivas e orienta a execução das tarefas; asse-
gura a gestão corrente dos seus serviços, equacionando a proble-
mática do pessoal, designadamente em termos de carências de
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
funcionários.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar
em concurso serão desempenhadas no edifício do município da
Trofa.

5 � Remuneração e condições de trabalho � os titulares dos
lugares a prover serão remunerados pelo índice 330, escalão 1,
constante do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, a que corresponde o vencimento ilíquido de 192 700$,
sendo-lhes aplicável, no que concerne às regalias sociais e con-
dições de trabalho, as normas genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

6 � Requisitos de admissão � são admitidos ao concurso ape-
nas os candidatos que reúnam os seguintes requisitos:

a) Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � sejam titulares da categoria de assistente ad-
ministrativo especialista, nos termos do disposto no artigo
5.º do citado Decreto-Lei n.º 412-A/98.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, 3.ª série.

7.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Co-
missão Instaladora do Município da Trofa, entregue pessoalmente
nos Serviços de Recursos Humanos, sitos no Edifício Nova Trofa
(Pólo 2), ou remetido através do correio, sob registo e com avi-
so de recepção, para Município da Trofa, Rua das Indústrias, 393,
4785-624 Trofa, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 7.1,
dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, re-
sidência, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço que o emitiu, número fiscal de contribuinte e número
de telefone);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo
mediante referência ao número e data da publicação do
respectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, da situação precisa em que se encontra relativamen-
te a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso,
apresentados com o requerimento.

7.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Declaração, emitida pelo respectivo serviço, comprovativa
da categoria, natureza do vínculo, tempo de serviço efecti-

vo na categoria, carreira e na Administração Pública, e es-
pecificação das tarefas inerentes ao posto de trabalho que
ocupa;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo can-

didato.

7.2.2 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provi-
mento, a apresentação ou entrega de documento falso implica a
participação à autoridade competente para procedimento discipli-
nar e penal, conforme os casos.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

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

8.1 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissi-
onais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional.

8.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos.

9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa

escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples
das classificações obtidas em cada uma das operações de avalia-
ção, traduzidas na seguinte fórmula:

CF =
 AC + 2EPS

3

em que:

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

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação fi-
nal, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
das reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos can-
didatos que as solicitem.

10 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da en-
trevista profissional de selecção, nos termos do artigo 35.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candi-
datos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Bernardino Manuel de Vasconcelos, presi-
dente da Comissão Instaladora.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes, vice-
-presidente, que substituirá o presidente nas suas fal-
tas e impedimentos.

Manuela Amaral da Silva Espojeira, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Maria Carmelina de Freitas Soares Moreira Couto, chefe
de repartição.

Dr. Afonso Ferreira Paixão, vogal da Comissão Insta-
ladora.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

10 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Júri, Bernardino
Manuel de Vasconcelos. 10-1-104 680
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Aviso

(Processo n.º 4/2001-SRH)

Abertura de concurso interno de acesso geral para provi-
mento, em regime de comissão extraordinária de servi-
ço, de cinco lugares de assistente administrativo espe-
cialista, da carreira de assistente administrativo.

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por for-
ça e com as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, faz-se público que, por despacho do presidente da Comis-
são Instaladora de 9 de Janeiro de 2001, se encontra aberto
concurso interno de acesso geral para provimento, em regime de
comissão extraordinária de serviço, de cinco lugares de assisten-
te administrativo especialista, da carreira de assistente  adminis-
trativo, integrada no grupo de pessoal administrativo do mapa de
pessoal deste município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as
vagas em concurso, esgotando-se com o preenchimento dos lu-
gares.

3 � Conteúdo funcional � o definido no Despacho n.º 38/88,
do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22,
de 26 de Janeiro de 1989, ou seja, desenvolve funções que se en-
quadram em directivas gerais dos dirigentes e chefias, de expe-
diente, arquivo, secretaria, contabilidade-processamento, pessoal
e aprovisionamento e economato, tendo em vista assegurar o fun-
cionamento dos órgãos incumbidos da prestação de bens e servi-
ços; executa predominantemente as seguintes tarefas: assegura a
transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes
e os particulares, através do registo, redacção, classificação e
arquivo de expediente e outras formas de comunicação; assegura
trabalhos de dactilografia; trata informação, recolhendo e efectu-
ando apuramentos estatísticos elementares e elaborando mapas,
quadros ou utilizando qualquer outra forma de transmissão efi-
caz dos dados existentes; recolhe, examina, confere e procede à
escrituração de dados relativos às transacções financeiras e
contabilísticas, podendo assegurar a movimentação de fundo de
maneio; recolhe, examina e confere elementos constantes dos
processos, anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua
correcção e andamento, através de ofícios, informações ou notas,
em conformidade com a legislação existente; organiza, calcula e
desenvolve os processos relativos à situação de pessoal e à aqui-
sição e ou manutenção de material, equipamento, instalações ou
serviços; participa, quando for caso disso, em operações de lan-
çamento.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes aos luga-
res em concurso serão desempenhadas no edifício do município
da Trofa.

5 � Remuneração e condições de trabalho � os titulares dos
lugares a prover serão remunerados pelo índice 260, escalão 1,
constante do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, a que corresponde o vencimento ilíquido de 151 800$,
sendo-lhes aplicável, no que concerne às regalias sociais e con-
dições de trabalho, as normas genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

6 � Requisitos de admissão � são admitidos ao concurso ape-
nas os candidatos que reúnam os seguintes requisitos:

a) Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � os candidatos devem ser titulares da catego-
ria de assistente administrativo principal com pelo menos
três anos na categoria e classificação de serviço não infe-
rior a Bom, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, aplicáveis à administração local através
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis contados do dia seguinte ao da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, 3.ª série.

7.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Co-
missão Instaladora do Município da Trofa, entregue pessoalmente
nos Serviços de Recursos Humanos, sitos no Edifício Nova Trofa
(Pólo 2), ou remetido através do correio, sob registo e com avi-
so de recepção, para Município da Trofa, Rua das Indústrias, 393,

4785-624 Trofa, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 7.1,
delas devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, re-
sidência, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço que o emitiu, número fiscal de contribuinte e número
de telefone);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo
mediante referência ao número e data da publicação do
respectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, da situação precisa em que se encontra relativamen-
te a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso,
apresentados com o requerimento.

7.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Declaração, emitida pelo respectivo serviço, comprovativa
da categoria, natureza do vínculo, tempo de serviço efec-
tivo na categoria, carreira e na Administração Pública, e
especificação das tarefas inerentes ao posto de trabalho
que ocupa;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo can-

didato.

7.2.2 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provi-
mento, a apresentação ou entrega de documento falso implica a
participação à autoridade competente para procedimento discipli-
nar e penal, conforme os casos.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

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

8.1 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissi-
onais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional.

8.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos.

9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa

escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples
das classificações obtidas em cada uma das operações de avalia-
ção, traduzidas na seguinte fórmula:

CF =
 AC + 2EPS

3

em que:

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

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação fi-
nal, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
das reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos can-
didatos que as solicitem.

10 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da en-
trevista profissional de selecção, nos termos do artigo 35.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candi-
datos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Bernardino Manuel de Vasconcelos, presi-
dente da Comissão Instaladora.
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Vogais efectivos:

Engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes, vice-
-presidente da Comissão Instaladora, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Manuela Amaral da Silva Espojeira, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Maria Carmelina de Freitas Soares Moreira Couto, chefe
de repartição.

Dr. Afonso Ferreira Paixão, vogal da Comissão Insta-
ladora.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

10 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Júri, Bernardino
Manuel de Vasconcelos. 10-1-104 676

Aviso

(Processo n.º 5/2001-SRH)

Abertura de concurso interno de acesso geral para provi-
mento, em regime de comissão extraordinária de servi-
ço, de quatro lugares de assistente administrativo prin-
cipal, da carreira de assistente administrativo.

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por for-
ça e com as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, faz-se público que, por despacho do presidente da Comis-
são Instaladora de 9 de Janeiro de 2001, se encontra aberto
concurso interno de acesso geral para provimento, em regime de
comissão extraordinária de serviço, de quatro lugares de assistente
administrativo principal, da carreira de assistente administrativo,
integrada no grupo de pessoal administrativo do mapa de pesso-
al deste município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as
vagas em concurso, esgotando-se com o preenchimento dos lu-
gares.

3 � Conteúdo funcional � o definido no Despacho n.º 38/88,
do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22,
de 26 de Janeiro de 1989, ou seja, desenvolve funções que se en-
quadram em directivas gerais dos dirigentes e chefias, de expe-
diente, arquivo, secretaria, contabilidade-processamento, pessoal
e aprovisionamento e economato, tendo em vista assegurar o fun-
cionamento dos órgãos incumbidos da prestação de bens e servi-
ços; executa predominantemente as seguintes tarefas: assegura a
transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes
e os particulares, através do registo, redacção, classificação e
arquivo de expediente e outras formas de comunicação; assegura
trabalhos de dactilografia; trata informação, recolhendo e efectu-
ando apuramentos estatísticos elementares e elaborando mapas,
quadros ou utilizando qualquer outra forma de transmissão efi-
caz dos dados existentes; recolhe, examina, confere e procede à
escrituração de dados relativos às transacções financeiras e
contabilísticas, podendo assegurar a movimentação de fundo de
maneio; recolhe, examina e confere elementos constantes dos
processos, anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua
correcção e andamento, através de ofícios, informações ou notas,
em conformidade com a legislação existente; organiza, calcula e
desenvolve os processos relativos à situação de pessoal e à aqui-
sição e ou manutenção de material, equipamento, instalações ou
serviços; participa, quando for caso disso, em operações de lan-
çamento.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes aos luga-
res em concurso serão desempenhadas no edifício do município
da Trofa.

5 � Remuneração e condições de trabalho � os titulares dos
lugares a prover serão remunerados pelo índice 215, escalão 1,
constante do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, a que corresponde o vencimento ilíquido de 125 600$,
sendo-lhes aplicável, no que concerne às regalias sociais e con-
dições de trabalho, as normas genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

6 � Requisitos de admissão � são admitidos ao concurso ape-
nas os candidatos que reúnam os seguintes requisitos:

a) Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � os candidatos devem ser titulares da catego-
ria de assistente administrativo com pelo menos três anos
na categoria e classificação de serviço não inferior a Bom,
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
aplicáveis à administração local através do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis contados do dia seguinte ao da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, 3.ª série.

7.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Co-
missão Instaladora do Município da Trofa, entregue pessoalmente
nos Serviços de Recursos Humanos, sitos no Edifício Nova Trofa
(Pólo 2), ou remetido através do correio, sob registo e com avi-
so de recepção, para Município da Trofa, Rua das Indústrias, 393,
4785-624 Trofa, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 7.1,
dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, re-
sidência, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço que o emitiu, número fiscal de contribuinte e número
de telefone);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo
mediante referência ao número e data da publicação do
respectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, da situação precisa em que se encontra relativamen-
te a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso,
apresentados com o requerimento.

7.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Declaração, emitida pelo respectivo serviço, comprovativa
da categoria, natureza do vínculo, tempo de serviço efec-
tivo na categoria, carreira e na Administração Pública, e
especificação das tarefas inerentes ao posto de trabalho
que ocupa;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo can-

didato.

7.2.2 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provi-
mento, a apresentação ou entrega de documento falso implica a
participação à autoridade competente para procedimento discipli-
nar e penal, conforme os casos.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

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

8.1 � A avaliação curricular visa avaliar, as aptidões profissi-
onais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional.

8.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos.

9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa

escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples
das classificações obtidas em cada uma das operações de avalia-
ção, traduzidas na seguinte fórmula:

CF =
 AC + 2EPS

3

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação fi-
nal, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
das reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos can-
didatos que as solicitem.

10 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da en-
trevista profissional de selecção nos termos do artigo 35.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candi-
datos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Bernardino Manuel de Vasconcelos, presi-
dente da Comissão Instaladora.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes, vice-
-presidente da Comissão Instaladora, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Manuela Amaral da Silva Espojeira, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Maria Carmelina de Freitas Soares Moreira Couto, chefe
de repartição.

Dr. Afonso Ferreira Paixão, vogal da Comissão Insta-
ladora.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

10 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Júri, Bernardino
Manuel de Vasconcelos. 10-1-104 679

JUNTA DE FREGUESIA DE BISCAINHO

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que se encontra
aberto concurso externo de ingresso para o preenchimento de um
lugar para auxiliar de serviços gerais e outro lugar para um co-
veiro, enunciado do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de
Biscainho, publicado no Diário da República, de 13 de Outubro
de 1998.

2 � O prazo de apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis
contados a partir da data de publicação do presente aviso, con-
forme o prescrito no n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

3 � O concurso é válido para as vagas indicadas, esgotando-
-se com o seu preenchimento.

4 � Legislação aplicável aos concursos � Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 442/91, de
15 de Novembro, com a redacção da Lei n.º 6/96, de 31 de Ja-
neiro (CPA), Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

5 � A remuneração é de acordo com o sistema retributivo da
função pública, nomeadamente com a escala indiciária anexa ao
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugada com o
valor do índice 100 fixado para as categorias de regime geral e
de regime especial.

6 � O local de trabalho para as duas categorias é na fregue-
sia do Biscainho, sendo as condições de trabalho as vigentes para
os funcionários da administração local.

7 � O conteúdo funcional a prover é o previsto no Despacho
do SEALOT n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989, para a categoria de covei-
ro, e para a categoria de auxiliar de serviços gerais no Despacho
do SEALOT n.º 4/88, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

8 � Podem candidatar-se aos concursos todos os indivíduos
que reúnam os requisitos enunciados:

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

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

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

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

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

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

9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de
Biscainho, podendo ser entregue pessoalmente na secretaria da
Junta de Freguesia ou enviado pelo correio, registado e com avi-
so de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para
Estrada Municipal 515, 2100-651 Biscainho.

Do requerimento deve constar a identificação completa (nome,
filiação, data de nascimento, naturalidade, número do bilhete de
identidade, data de emissão e arquivo de identificação, número
de contribuinte e morada de residência), a referência ao concurso
a que se candidata e a data do Diário da República em que foi
publicado o presente aviso.

Os candidatos podem mencionar quaisquer circunstâncias que
entendam poder influir na apreciação do seu mérito.

9.1 � É dispensada a apresentação de documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais desde que os candidatos declarem pos-
suir os mesmos, sob compromisso de honra, no requerimento de
admissão.

9.2 � No requerimento de admissão deve constar comprova-
tivo de habilitações literárias da escolaridade obrigatória.

9.3 � A apresentação ou entrega de documento falso implica
a participação à entidade competente para procedimento discipli-
nar ou penal.

10 � A selecção será feita através de prova de conhecimentos
oral e entrevista profissional de selecção.

As provas de conhecimento visam avaliar os níveis de conhe-
cimentos académicos e profissionais dos candidatos exigíveis e
adequados para as funções inerentes aos lugares postos a con-
curso, são eliminatórias e classificadas de 0 a 20 valores.

A prova de conhecimentos oral versará sobre os seguintes di-
plomas:

Atribuições das autarquias locais e competência dos respec-
tivos órgãos � Leis n.os 159/99, de 14 de Setembro, e 169/
99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com a redacção dada pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto;

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

Princípios gerais de acção da Administração Pública face ao
cidadão/modernização administrativa � Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril;

Princípios gerais de emprego público, remunerações e ges-
tão de pessoal/deontologia de serviço público � Decreto-
-Lei n.º 184/99, de 2 de Junho.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, será classificada de 0 a
20 valores e nela serão considerados os seguintes factores.

Conhecimentos das tarefas inerentes ao conteúdo funcional do
lugar a prover:

Capacidade de relacionamento;
Interesse e motivação profissional;
Sentido de responsabilidade.

A avaliação será feita da seguinte forma, relativamente para
cada um dos factores:

Não favorável � 1 valor;
Favorável com reservas � 2 valores;
Favorável � 3 valores;
Bastante favorável � 4 valores;
Preferencial favorável � 5 valores.
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A classificação desta prova será o valor resultante da soma dos
valores atribuídos nos factores considerados.

Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profis-
sional de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de
reunião do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos can-
didatos sempre que solicitadas.

A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que nas provas
de conhecimentos ou na classificação final obtenham classifica-
ção inferior a 9,5 valores, e resultará da seguinte fórmula:

CF = 
PCO + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PCO = prova de conhecimentos oral;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13 � Aplicação dos métodos de selecção � o local, data e
horário das provas serão comunicados aos candidatos nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

14 � Publicação de listas � a relação dos candidatos admiti-
dos e a exclusão de candidatos serão publicadas nos termos dos
artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

O projecto e a lista de classificação final serão publicitados nos
termos dos artigos 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

O local de afixação no serviço é na secretaria da Junta de Fre-
guesia de Biscainho.

14 � O júri de selecção tem a seguinte composição:

Presidente � Joaquim Rodrigo Santos Paulino, presidente da
Junta de Freguesia.

Vogais efectivos:

Dr. José M. Marques, chefe da Divisão Administra-
tiva e Financeira Câmara Municipal de Coruche, o
qual substituirá o presidente nas suas faltas e im-
pedimentos.

Feliciano Matos de Sousa, tesoureiro da Junta de Fre-
guesia.

Vogais suplentes:

Custódio Domingos Marques, secretário da Junta de Fre-
guesia.

Heliodoro Maurício Nuno, secretário da Assembleia de
Freguesia.

18 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, Joaquim Ro-
drigo Santos Paulino. 10-1-104 691

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO

Aviso

Concurso para provimento de dois lugares
de assistente administrativo especialista � nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do sig-
natário datado de 11 de Janeiro de 2001, se procedeu à nomea-
ção, no lugar de assistente administrativo especialista, dos can-
didatos Licínia Fernanda Marques Carvalho da Silva Marques e
Maria Luísa Santos da Conceição Gomes, aprovados no concurso
em epígrafe, aberto por aviso datado de 20 de Setembro de 2000,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 253, de 2 de No-
vembro de 2000.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a aceitar o lu-
gar nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no
Diário da República.

15 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, António Au-
gusto Vieira Gomes. 10-1-104 682

JUNTA DE FREGUESIA DE LINDA-A-VELHA

Aviso n.º 2/2001

Faz-se público que, em reunião do executivo da freguesia de
Linda-a-Velha realizada no passado dia 17 do mês corrente, fo-
ram nomeados para o cargo de assistente administrativo do qua-
dro de pessoal desta Junta de Freguesia, na sequência do concurso
externo de ingresso para o provimento daquele lugar, cuja lista e
respectivas actas foram homologadas no dia 5 de Dezembro de
2000, as seguintes candidatas:

Maria Teresa Simões Vieira Carrega.
Sandra Sofia Martins Sereno Quito.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, os candidatos têm o prazo de 20 dias para a aceita-
ção da nomeação, após a publicação do presente aviso no Diário
da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, António Joa-
quim Moreira. 10-1-104 690

JUNTA DE FREGUESIA DE PINHEIRO NOVO

Edital

Jocelim António Barreira de Carvalho, presidente da Junta de Fre-
guesia de Pinheiro Novo, município de Vinhais:

Torna público que a ordenação heráldica do brasão, bandeira
e selo branco da freguesia de Pinheiro Novo passa a ser assim
constituída:

Brasão � escudo de prata, um pinheiro arrancado de verde
entre dois corços de vermelho, armados de ouro, o da
dextra volvido. Coroa mural de prata de três torres. Listel
branco, com a legenda a negro: «Pinheiro Novo �
 Vinhais»;

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

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Fregue-
sia de Pinheiro Novo � Vinhais».

Aprovado em sessão da Junta de Freguesia de Pinheiro Novo
em 26 de Abril de 2000.

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de Pinheiro
Novo em 30 de Dezembro de 2000.

Parecer emitido pela Comissão de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Portugueses, emitido nos termos da Lei n.º 53/91,
de 7 de Agosto. Lisboa, 7 de Novembro de 2000.

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, Jocelim An-
tónio Barreira de Carvalho. 06-1-030 356

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA

Aviso

Por deliberação de reunião de Junta de 4 de Dezembro de 2000,
foi proposto, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 184/
89, de 2 de Junho, artigo 30.º, n.º 4, alínea a), atribuir uma men-
ção de mérito ao funcionário João Francisco Grilo do Cabo, per-
mitindo uma redução de tempo de serviço para efeitos de progres-
são na mesma categoria, ascendendo ao escalão 2, índice 142
(83 000$), com fundamento nos seguintes factores: ao excepcio-
nal zelo profissional, sentido de responsabilidade, particular em-
penho e competência demonstrada na execução das tarefas que
lhe estão confiadas, assiduidade e pontualidade. A referida pro-
posta foi ratificada em Assembleia de Freguesia na segunda reu-
nião da sessão ordinária de 27 de Dezembro de 2000, aprovada
por unanimidade.

22 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, José Francis-
co Guerreiro. 18-1-008 148
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Aviso

Por deliberação de reunião de Junta de 4 de Dezembro de 2000,
foi proposto, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 184/
89, de 2 de Junho, artigo 30.º, n.º 4, alínea a), atribuir uma men-
ção de mérito à funcionária Maria Rosa dos Santos Cunha, per-
mitindo uma redução de tempo de serviço para efeitos de poder
concorrer a concurso para ingresso à categoria de encarregada de
brigada de limpeza urbana, com fundamento nos seguintes fac-
tores: ao excepcional zelo profissional, sentido de responsabili-
dade, particular empenho e competência demonstrada na execu-
ção das tarefas que lhe estão confiadas, assiduidade e
pontualidade. A referida proposta foi ratificada em Assembleia de
Freguesia na segunda reunião da sessão ordinária de 27 de De-
zembro de 2000, aprovada por unanimidade.

22 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, José Francis-
co Guerreiro. 18-1-008 149

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO

Aviso n.º 1/2001
Para os devidos efeitos e em conformidade com o Decreto-Lei

n.º 218/2000 [alínea d) do artigo 2.º], conjugado com o Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, se torna público que, por de-
liberação de executivo em reunião de 28 de Novembro de 2000
e ratificada em sessão da Assembleia de Freguesia de 14 de De-
zembro de 2000, foi aprovada a reconversão profissional da fun-
cionária Ana Cristina Alegria Gonçalves, assistente administrati-
vo, índice 200, para a carreira de operador de sistemas, categoria
de operador de sistemas de 2.ª classe, escalão 1, índice 275.

Mais se torna público que esta reconversão produz efeitos a
partir da data da publicação no Diário da República.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, Humberto Luís
Manuel Modas Daniel. 10-1-104 683

JUNTA DE FREGUESIA DE UNHOS

Reclassificação profissional
Ao abrigo do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de

Setembro, o executivo da Junta de Freguesia de Unhos, em reu-
nião efectuada no dia 5 de Dezembro de 2000, deliberou, por una-
nimidade, no sentido de formalizar o processo de reclassificação
da funcionária Ester Alves Rua Claro, cantoneiro de limpeza, para
a categoria de servente de limpeza.

A reclassificação é feita de comum acordo entre a Junta de Fre-
guesia e a referida funcionária e traduz-se num benefício para o
serviço, uma vez que a funcionária se debate com uma pequena
disfunção das mãos, o que não lhe permite exercer com empe-
nho e dedicação as funções de cantoneira de limpeza, face ao
esforço necessário.

Se desta reclassificação para o futuro se traduzir num prejuízo
para a funcionária, a própria tem consciência disso.

A presente reclassificação, as suas condições de aplicação, re-
fere-se à alínea e) do artigo 2.º e alíneas a) e b) do n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000.

1.º Pelo desajustamento relativo ao conteúdo funcional da car-
reira de que a funcionária é titular e as funções que actualmente
está a exercer.

2.º As habilitações literárias da funcionária são compatíveis.
3.º Já desempenha as funções de servente de limpeza à mais

de dois anos.
Os actos proferidos no âmbito da presente reclassificação são

objecto de publicação do Diário da República, conforme o n.º 5
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99.

22 de Dezembro de 2000. � O Presidente da Junta, António
José Coelho Varela. 10-1-104 693

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE SÃO BENTO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de motorista de pesados

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de harmo-
nia com a deliberação da Junta de Freguesia de Vila Nova de São

Bento de 5 de Janeiro de 2001, e nos termos do disposto nos ar-
tigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia imedi-
ato ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para o seguinte lugar:

Um lugar de motorista de pesados, do grupo de pessoal au-
xiliar, da carreira de motorista de pesados, para executar
funções na área da freguesia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido por um ano.
3 � Remunerações e condições de trabalho � escalão 1, índice

142, com a remuneração actual de 83 000$, prevista na tabela
anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo as
condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vi-
gentes para os funcionários da administração local.

4 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91,
de 17 de Outubro, e 442/91, de 15 de Novembro, com as altera-
ções do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

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

6 � Requisitos de admissão:

a) Gerais � os contantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � escolaridade obrigatória e carta de condução
adequada.

7 � Apresentação das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia e entre-
gue pessoalmente nesta Junta de Freguesia, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para Praceta de D. Maria do
Carmo Horta Barroso, 1, 7830-059 Vila Nova de São Bento, até
ao termo do prazo para a entrega de candidaturas, dele devendo
constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, fi-
liação, nacionalidade, data de nascimento, número e data
de emissão do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu, morada e indicação do código postal,
número de telefone, se o houver, e número fiscal de con-
tribuinte);

b) Habilitações literárias legalmente exigidas para o desem-
penho do cargo;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência
legal;

d) Referência ao lugar a que concorre, identificando o nú-
mero e da data do Diário da República onde vem publi-
cado.

7.2 � É dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos gerais de admissão desde que o candidato
declare, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontra relativamente às alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.3 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanha-
dos da seguinte documentação:

a) Documento autenticado comprovativo das habilitações li-
terárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte;

c) Fotocópia da carta de condução.

As falsas declarações serão punidas nos termos da lei geral. As
candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos no pre-
sente aviso serão excluídas.

8 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção:

1.ª fase � prova prática de conhecimentos, que consistirá na
execução de condução e manobra de uma viatura pesada
e terá a duração máxima de uma hora;

2.ª fase � entrevista profissional de selecção, visará deter-
minar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma ob-
jectiva e sistemática, as capacidades e aptidões dos can-
didatos com o perfil de exigências da função, versando os
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seguintes aspectos: nível e conteúdo de comunicação,
motivação/atitude profissional, interesse e dinamismo;
apetência para o exercício da função e sentido de respon-
sabilidade.

8.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista
profissional de selecção e o programa da prova de conhecimen-
tos, bem como o sistema da classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do
júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sem-
pre que solicitadas.

8.2 � A classificação final dos candidatos será expressa de 0
a 20 valores e a estabelecer nos termos dos artigos 36.º e 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será conforme consta da
acta a que se alude no número anterior e resultará da média arit-
mética simples das classificações parcelares obtidas em cada um
dos métodos de selecção acima enunciados.

9 � O júri do concurso será constituído pelos seguintes ele-
mentos:

Presidente � António Carrasco Valadas Silva, presidente da
Junta de Freguesia de Vila Nova de São Bento.

Vogais efectivos:

José Valadas Mata Seta, secretário da Junta de Fregue-
sia de Vila Nova de São Bento, substituto do presi-
dente, e Manuel José Orta Estrela, tesoureiro da Jun-
ta de Freguesia de Vila Nova de São Bento.

Vogais suplentes:

José Manuel Laneiro Bernardino, motorista de pesados,
e António Bento Machado Martins Castelo, presidente
da Assembleia de Freguesia.

10 � A lista de candidatos e a lista de classificação dos con-
correntes serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, se
o número de candidatos for igual ou superior a 100, se o número
for inferior a 100 serão as referidas listas afixadas no edifício da
Junta de Freguesia e os candidatos notificados através de ofício
registado.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, António Car-
rasco Valadas Silva. 10-1-104 684

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE ALMADA

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso
para provimento de 15 vagas de cabouqueiro

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 pelo despacho n.º 218/CA/00, de 18 de
Dezembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de 15 vagas de cabouqueiro,
na Direcção de Serviços de Exploração, do quadro de pessoal des-
tes Serviços.

2 � O concurso é válido apenas para as referidas vagas, ca-
ducando com o preenchimento das mesmas.

3 � O conteúdo funcional consiste em:

Extrair de uma pedreira blocos de granito, mármores, xisto
ou outra rocha, utilizando ferramentas manuais ou mecâ-
nicas e aparelhos de tracção adequados;

Soltar as pedras mais pequenas manualmente ou por meio de
cunhas, gulhos ou marretas;

Utilizar diversos processos no desmonte dos blocos maiores,
tais como arrastamento com um aparelho de tracção con-
veniente, aplicação de explosivos ou utilização de brocas;

Efectuar, com maceta, escorpos e pição roços de «levante»
para refender a pedra horizontalmente e realiza roços de
«corte» a fim de a separar no sentido vertical;

Cuidar das ferramentas e das máquinas com que trabalha;

Executar tarefas de apoio na montagem de estruturas, abrin-
do, para o efeito, caboucos e fazendo a remoção com ma-
teriais de limpeza � Despacho n.º 4/88, da SEALOT, de
16 de Março de 1989, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

4 � O local de trabalho será na área do concelho de Almada
e o vencimento é o fixado para a categoria de cabouqueiro (car-
reira de operário semiqualificado � grupo de pessoal operário),
conforme o estipulado no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � A este concurso aplicam-se, nomeadamente, os Decretos-
-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 427/
89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de
18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Código do
Procedimento Administrativo.

6 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as ge-
nericamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da
administração local e a remuneração base mensal corresponde ao
escalão 1, índice 125, constante no anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Portaria n.º 239/2000, de 29
de Abril.

7 � São requisitos gerais de admissão:

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

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

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

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

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

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

7.1 � São requisitos especiais:

a) A posse da escolaridade obrigatória (4.ª classe do ensino
primário para os candidatos nascidos antes de 1 de Janei-
ro de 1967, seis anos de escolaridade para os candidatos
nascidos depois daquela data e nove anos de escolarida-
de para os nascidos após 1 de Janeiro de 1981);

b) Compovada formação ou experiência profissional adequa-
da ao exercício da respectiva profissão, de duração não in-
ferior a um ano.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, elaborado em folhas normalizadas, brancas ou de cores
pálidas, de formato A4 ou A5 (Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de
Abril), dirigido ao presidente do conselho de administração dos
Serviços Municipalizados de Almada, podendo ser entregue pes-
soalmente na Divisão de Recursos Humanos dos SMAS ou reme-
tido pelo correio, com aviso de recepção, para Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento de Almada, Praceta de Ricardo
Jorge, 2, 2800-585 Pragal.

8.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obriga-
toriamente os seguintes elementos:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade,
data de nascimento, número e data do bilhete de identi-
dade, bem como o serviço de identificação que o emitiu,
residência (rua, número de polícia, andar, localidade e
código postal) e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação

da referência do concurso, a data e publicação do presen-
te aviso no Diário da República.

8.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanha-
dos da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documento comprovativo da formação ou experiência pro-

fissional referida na alínea b) do n.º 7.1;
d) Curriculum vitae, devidamente assinado e datado.

8.3 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7 do presente aviso, bastando
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a declaração dos candidatos, sob compromisso de honra, no pró-
prio requerimento, e por alíneas separadas, quanto à situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um dos requi-
sitos gerais de admissão.

9 � As falsas declarações prestadas são punidas nos termos
da lei.

10 � Os métodos de selecção a utilizar são:
10.1 � Prova de conhecimentos (com carácter eliminatório),

que revestirá a natureza prática e a forma oral (duração de qua-
renta e cinco minutos), incidindo sobre:

Escavação, aterro e compactação de terrenos,
Higiene e segurança � equipamentos de protecção;
Sinalização de obras.

A prova de conhecimentos será classificada na escala de 0 a
20 valores.

10.2 � Avaliação curricular (com carácter eliminatório), onde
serão considerados e ponderados os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base � onde se ponderará a ti-
tularidade de um grau académico ou a sua equiparação le-
galmente reconhecida, sendo que:

À habilitação literária exigida para o cargo correspon-
dem 17 pontos;

À habilitação literária superior à exigida para o cargo
correspondem 18 a 20 pontos.

b) Formação profissional � onde se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar posto a concurso, graduadas no
máximo de 20 valores;

c) Experiência profissional � em que se ponderará o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para que
é aberto o concurso, avaliada, designadamente, pela sua
natureza e duração.

O cálculo da avaliação curricular obedece à seguinte fórmula:

AC =
 5EP + 2FP + HL

8

em que:

EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
HL = habilitações literárias.

10.3 � Entrevista profissional de selecção, que terá os seguin-
tes factores de apreciação:

a) Enquadramento e desenvolvimento funcional (conheci-
mento da função e seu enquadramento na organização);

b) Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e
desenvolvimento da actividade futura/sugestões;

c) Motivação para a função/comportamento em entrevista
(capacidade de afirmação é argumentação);

d) Aprofundamento de aspectos curriculares.

Na entrevista profissional de selecção os candidatos serão or-
denados de acordo com a classificação obtida, segundo a escala
que se segue:

Favorável preferencialmente � 18 a 20 pontos;
Bastante favorável � 15 a 17 pontos;
Favorável � 10 a 14 pontos;
Desfavorável � 5 a 9 pontos,
Totalmente desfavorável � até 4 patos.

A entrevista profissional de selecção é graduada na escala de
0 a 20 valores.

11 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 va-
lores.

O sistema de classificação final é calculado com base na mé-
dia aritmética ponderada das classificações obtidas na prova de
conhecimentos, avaliação curricular e entrevista profissional de
selecção, como a seguir se indica:

CF =
 4PC + 3AC + 3EPS

10

12 � Serão considerados não aprovados os candidatos que ob-
tenham nos métodos de selecção eliminatórios ou na classifica-
ção final classificação inferior a 9,50 valores.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmu-
la classificativa, constam de actas de reuniões do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que so-
licitada.

14 � A publicação das listas de candidatos admitidos e exclu-
ídos e de classificação final será feita nos termos do artigo 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � O júri de selecção tem a seguinte composição:

Presidente � António Domingos Martinho de Barros (chefe
de divisão municipal).

Vogais efectivos:

Maria da Graça Pires Garcia Paulino (chefe de divisão
municipal), que substitui o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

Joaquim Teixeira Fonseca (engenheiro principal).

Vogais suplentes:

Acácio da Silva Tavares (encarregado geral).
Amílcar Santos Ramalho (encarregado geral).

18 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 03-1-032 311

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE COIMBRA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar de as-
sessor da carreira técnica superior � licenciatura em
Direito.

Faz-se público que, por deliberação do conselho de adminis-
tração destes Serviços Municipalizados em sua reunião de 3 de
Janeiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da Repú-
blica, concurso interno de acesso geral para um lugar de asses-
sor da carreira técnica superior com licenciatura em Direito, do
quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Sa-
neamento de Coimbra, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 270, de 22 de Novembro de 2000.

1 � O concurso visa apenas o preenchimento do lugar.
2 � O local de trabalho é na sede dos Serviços Municipaliza-

dos de Água e Saneamento de Coimbra.
3 � O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 404-

-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 204/
98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

4 � São condições de admissão ao concurso:

a) Ser funcionário da administração central ou local;
b) Possuir os requisitos exigidos na alínea b) do n.º 1 do ar-

tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

5 � Os candidatos deverão apresentar, dentro do prazo aci-
ma fixado, na Secção de Expediente dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Coimbra, sita na Rua da Ale-
gria, 3000-018 Coimbra, ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para a morada indicada, requerimento, dirigido ao
presidente do conselho de administração, de onde constem os
seguintes elementos:

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

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria que o candidato detém, servi-

ço a que pertence, natureza do vínculo, tempo de serviço
na categoria, carreira e função pública;

d) Classificação de serviço nos últimos três anos.

5.1 � O requerimento de candidatura deverá vir acompanha-
do de curriculum vitae, devidamente datado e assinado, e do-
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cumentos comprovativos dos requisitos exigidos nas alíneas b),
c) e d) do n.º 5 deste aviso.

5.2 � No caso de funcionários destes Serviços Municipaliza-
dos, é dispensada a documentação que comprove os requisitos
exigidos nas alíneas b), c) e d) do n.º 5 deste aviso, por se en-
contrarem arquivados nos seus processos individuais.

6 � A não apresentação dos documentos exigidos no presente
aviso de abertura determinará a exclusão do concurso.

7 � O método de selecção a utilizar, tal como o referido na
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, consistirá na apreciação e discussão do curri-
culum profissional do candidato.

8 � As relações dos candidatos serão afixadas na Secção de
Gestão de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Sa-
neamento de Coimbra.

9 � O júri do concurso é constituído por:

Presidente � engenheiro Jorge Manuel Monteiro Lemos, ad-
ministrador.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Arménio Vaz Serra Pacheco, direc-
tor-delegado, e Dr. João Henriques de Oliveira Ra-
mos, director do Departamento Jurídico da Câmara
Municipal de Coimbra.

Vogais suplentes:

Engenheiro Joaquim António Caetano Baptista, director
do Departamento Municipal de Água e Saneamento,
e engenheiro Arménio Avelar Gadanha, chefe de di-
visão municipal.

O engenheiro António Arménio Vaz Serra Pacheco, como
1.º vogal efectivo, substituirá o presidente nas suas faltas e im-
pedimentos.

10 de Janeiro de 2001. � O Administrador, (Assinatura ilegí-
vel.) 5-1-31 692

Aviso

Concurso externo de ingresso para 12 lugares
de limpa-colectores

Faz-se público que, por deliberação do conselho de adminis-
tração destes Serviços Municipalizados em sua reunião de 23 de
Novembro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso para 12 lugares de limpa-
-colectores, do grupo de pessoal auxiliar do quadro de pessoal dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Coimbra,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 270, de 22 de
Novembro de 2000.

1 � O concurso visa apenas o preenchimento dos lugares.
2 � O local de trabalho é na área de exploração dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento de Coimbra.
3 � O conteúdo funcional dos lugares a preencher é o cons-

tante no Despacho n.º 29-A/92, do SEALOT, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 285, de 11 de Dezembro de 1992.

4 � O vencimento é o correspondente ao índice 147, escalão
1, da escala indiciária da função pública, estabelecida no Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações introdu-
zidas pelos Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, e
412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 247/
87, de 17 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 204/98, de 11
de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e 238/99, de 25 de Junho.

6 � São requisitos gerais de admissão ao concurso e provi-
mento em funções públicas os exigidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para

o desempenho do cargo;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

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

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

7 � Os candidatos deverão apresentar, dentro do prazo acima
fixado, na Secção de Expediente dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Coimbra, sita na Rua da Alegria, 3000-
-018 Coimbra, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
para a morada indicada, requerimento, dirigido ao presidente do
conselho de administração, de onde constem os seguintes elemen-
tos:

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

b) Habilitações literárias.

7.1 � O requerimento de candidatura deverá vir acompanha-
do de documento comprovativo das habilitações literárias.

8 � É dispensada a apresentação de documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais de provimento em funções públicas, bas-
tando a declaração dos candidatos, sob compromisso de honra, no
próprio requerimento.

8.1 � A não apresentação dos documentos exigidos no presente
aviso de abertura determinará a exclusão do concurso.

9 � O método de selecção a utilizar são: prova prática de co-
nhecimentos e entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova prática de conhecimentos incidirá sobre:
9.1.1 � Desobstrução de colector do sistema de drenagem pú-

blico de águas residuais, ou ramal correspondente, com o auxí-
lio de equipamento adequado (varas de limpeza).

9.1.2 � Limpeza de sarjeta, incluindo remoção de gradados.
9.2 � Na entrevista profissional se selecção são factores de

apreciação:

Motivação;
Sentido de responsabilidade;
Capacidade de iniciativa.

9.3 � A classificação final (CF) será obtida da seguinte for-
ma:

CF =
 2E + PC

3

10 � As relações dos candidatos serão afixadas na Secção de
Gestão de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Sa-
neamento de Coimbra.

11 � O júri do concurso é constituído por:

Presidente � engenheiro Joaquim António Caetano Bap-
tista, director do Departamento Municipal de Água e Sa-
neamento.

Vogais efectivos:

Engenheiro João Carlos Santos Lopes Seco, engenheiro
assessor, e engenheira Margarida Maria Falcão Segu-
ro, engenheiro técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheiro Arménio Avelar Gadanha, chefe de divisão
municipal, e engenheiro José Eduardo Pereira Torres
Santos, engenheiro técnico especialista principal.

O engenheiro João Carlos Santos Lopes Seco substituirá o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos.

10 de Janeiro de 2001. � O Administrador, (Assinatura ilegí-
vel.) 5-1-31 693
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Aviso

Concurso externo de ingresso para 15 lugares
de ajudante de cabouqueiro

Faz-se público que, por deliberação do conselho de adminis-
tração destes Serviços Municipalizados em sua reunião de 23 de
Novembro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso para 15 lugares de ajudante
de cabouqueiro, com vista à ocupação de lugares de cabouqueiro,
do quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Sa-
neamento de Coimbra, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 270, de 22 de Novembro de 2000.

1 � O concurso visa apenas o preenchimento dos lugares.
2 � O local de trabalho é na área de exploração dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento de Coimbra.
3 � O conteúdo funcional dos lugares a preencher é o seguin-

te: executa tarefas de apoio na montagem de condutas, abrindo
para o efeito caboucos e fazendo a remoção com materiais de
limpeza.

4 � O vencimento é o correspondente ao índice 118 e o pro-
vimento é efectuado por contrato administrativo de provimento,
conforme o previsto nos n.os 4 e 7 do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

5 � O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de
30 de Dezembro, e 238/99, de 25 de Junho.

6 � São requisitos gerais de admissão ao concurso e provi-
mento em funções públicas os exigidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para

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

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

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

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

7 � Os candidatos deverão apresentar, dentro do prazo aci-
ma fixado, na Secção de Expediente dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Coimbra, sita na Rua da Ale-
gria, 3000-018 Coimbra, ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para a morada indicada, requerimento, dirigido ao
presidente do conselho de administração, de onde constem os
seguintes elementos:

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

b) Habilitações literárias.

7.1 � O requerimento de candidatura deverá vir acompanha-
do de documento comprovativo das habilitações literárias.

8 � É dispensada a apresentação de documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais de provimento em funções públicas, bas-
tando a declaração dos candidatos, sob compromisso de honra, no
próprio requerimento.

8.1 � A não apresentação dos documentos exigidos no presente
aviso de abertura determinará a exclusão do concurso.

9 � Os métodos de selecção a utilizar são: prova prática de co-
nhecimentos e entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova prática de conhecimentos constará da abertura
de um cabouco, pretendendo-se avaliar o seguinte:

Capacidade de escolha das ferramentas mais adequadas à
execução da tarefa em causa;

Destreza do candidato na manipulação das ferramentas es-
colhidas.

9.2 � Na entrevista profissional se selecção são factores de
apreciação:

Motivação;

Sentido de responsabilidade;
Capacidade de iniciativa.

9.3 � A classificação final (CF) será obtida da seguinte for-
ma:

CF =
 2E + PC

3

10 � As relações dos candidatos serão afixadas na Secção de
Gestão de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Sa-
neamento de Coimbra.

11 � O júri do concurso é constituído por:

Presidente � engenheiro Joaquim António Caetano Bap-
tista, director do Departamento Municipal de Água e Sa-
neamento.

Vogais efectivos:

Engenheiro Arménio Avelar Gadanha, chefe de divisão
municipal, e engenheiro João Pedro Figueira Verís-
simo Santos, engenheiro de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Eduardo Pereira Torres Santos, enge-
nheiro técnico especialista principal, e engenheiro An-
tónio José Rocha de Almeida, engenheiro técnico
principal.

O engenheiro Arménio Avelar Gadanha, como 1.º vogal efec-
tivo, substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

10 de Janeiro de 2001. � O Administrador, (Assinatura ilegí-
vel.) 5-1-31 694

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA

Aviso

1 � Nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, faz-se público que o conselho de adminis-
tração, em sua reunião de 17 de Outubro de 2000, deliberou abrir
concurso interno geral para provimento do cargo de chefe da
Divisão de Serviços Administrativos, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da Repú-
blica, constante do respectivo quadro de pessoal, publicado no
Diário da República, 2.ª série, apêndice n.º 65, de 2 de Maio de
2000.

Mais deliberou que:
2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-

mento do cargo para o qual é aberto pelo prazo de seis meses,
nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 49/99.

3 � Legislação aplicável ao presente concurso � Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, com a alteração introduzida pela Declaração
de Rectificação n.º 13/99, de 21 de Agosto, e Decretos-Leis
n.os 514/99, de 24 de Novembro, 204/98, de 11 de Julho, e 238/
99, de 25 de Junho.

4 � Remuneração � a remuneração base é a correspondente a
70 % do índice 100 da escala salarial para os cargos dirigentes,
conforme o disposto no anexo VIII  do Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, acrescida das regalias sociais genericamente
vigentes.

5 � Local de trabalho � instalações dos Serviços Municipali-
zados de Transportes Urbanos de Coimbra, sitas à Guarda Ingle-
sa, em Coimbra.

6 � O conteúdo funcional do cargo a prover, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24
de Novembro, corresponde às funções descritas no mapa I anexo
à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, na parte aplicável, e no mapa I

anexo ao referido decreto-lei, no âmbito das competências ine-
rentes à Divisão de Serviços Administrativos, nos termos da Es-
trutura Orgânica dos Serviços, publicada no Diário da República,
2.ª série, apêndice n.º 65, de 2 de Maio de 2000.

7 � Requisitos gerais de admissão � poderão candidatar-se os
funcionários que até ao termo do prazo fixado para apresentação
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das candidaturas satisfaçam as condições previstas no artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, conjugado com
o disposto no artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

8 � Requisitos � licenciatura nas áreas de Administração Pú-
blica, Direito ou Recursos Humanos e experiência profissional na
área funcional para que é aberto o concurso.

9 � Métodos de selecção � serão utilizados cumulativamen-
te os seguintes métodos de selecção, sem carácter eliminatório:

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

9.1 � Avaliação curricular (AC) � visando avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área para que o concurso é aber-
to com base na análise dos respectivos currículos profissionais,
sendo ponderados os seguintes factores de apreciação e critérios:

Habilitações académicas (HA) � onde se ponderará a titula-
ridade de grau académico ou a sua equiparação legalmen-
te reconhecida, com os seguintes critérios:

Licenciatura conforme referido no n.º 8 � 14 valores;
Grau académico de nível mais elevado, curso pós-gra-

duação e cursos de especialização, promovidos por es-
tabelecimentos de ensino superior � 17 valores;

Experiência profissional (EE) � visando avaliar o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividades da Divisão
de Serviços Administrativos, nomeadamente nos domíni-
os da administração pública, direito ou recursos humanos,
de acordo com os seguintes critérios:

Sem experiência na área de actividades da(s)
licenciatura(s) referida(s) no n.º 8 � 2 valores;

Experiência na área de actividade(s) da(s) licenciatura(s)
referida(s) no n.º 8:

Até quatro anos � 10 valores;
Mais de quatro anos, até seis anos � 11 a 12 va-

lores (1 por cada ano a mais), até ao limite de
12;

Mais de seis anos, até dez anos � 13 a 16 valo-
res (1 valor por cada ano a mais), até ao limi-
te de 16;

Mais de dez anos � 1 valor por cada ano a mais,
até ao limite de 20 valores.

Formação profissional (FP) � visando ponderar as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área de actividades de administração pública, direito ou
recursos humanos, de acordo com os seguintes critérios e
até ao máximo de 20 pontos:

Cursos (com interesse directo para o lugar a prover) até
uma semana � 1 ponto;

Curso (com interesse directo para o lugar a prover) até
um mês � 4 pontos;

Curso (com interesse directo para o lugar a prover) mais
de um mês � 5 pontos.

9.1.1 � Fórmula para cálculo da avaliação curricular:

AC =
 (1,5 × HA) + (2 × EE) + FP

4,5

onde:

HA = classificação atribuída ao nível das habilitações lite-
rárias;

EE = classificação atribuída ao nível da experiência profis-
sional específica;

EP = classificação atribuída ao nível da formação profissio-
nal.

9.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � visando ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo
factores de apreciação, tendo em conta o conteúdo funcional do
cargo;:

Sentido crítico � 0 a 4 valores;
Motivação � 0 a 4 valores;
Expressão e fluência verbais � 0 a 4 valores;

Qualidade da experiência profissional (nas vertentes da ad-
ministração pública, direito ou recursos humanos) � 0 a
8 valores;

Nota. � A classificação da entrevista profissional de selecção
corresponderá ao somatório das valorizações parciais a atribuir a
cada factor de apreciação.

9.3 � Fórmula para o cálculo da classificação final (0 a 20 va-
lores):

Classificação final =
 2AC + EPS

3

onde:

AC = classificação calculada para avaliação curricular;
EPS = classificação atribuída à entrevista profissional de se-

lecção.

9.3.1 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação
será definida de acordo com o disposto nos n.os 4 e 5 do ar-
tigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

9.4 � De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 10.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, os critérios de apre-
ciação e ponderação da avaliação curricular e da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão das actas
das reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento, dirigido ao presidente do conselho de administração
dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coim-
bra, solicitando a admissão a concurso, e entregue pessoalmente
na Secretaria-Geral, sita à Guarda Inglesa, ou remetido pelo cor-
reio, com aviso de recepção, para Apartado 5015, 3040 Coimbra,
até ao termo do prazo fixado no n.º 1 deste aviso, dele devendo
constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, na-
turalidade e data de nascimento);

b) Número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu;

c) Residência, código postal e número de telefone;
d) Habilitações profissionais;
e) Identificação do concurso a que se candidata;
f) Sob pena de exclusão, declaração do candidato em como

possui os requisitos legais de admissão ao concurso, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho;

g) Quaisquer outros elementos que o candidato considere se-
rem susceptíveis de influírem na apreciação do seu méri-
to ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
só serão tidos em conta pelo júri se devidamente compro-
vados.

10.2 � O requerimento de admissão a concurso, sob pena de
exclusão, deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae datado e assinado, do qual deverão cons-
tar, entre outros, a formação académica e a experiência
profissional;

b) Fotocópias dos documentos comprovativos das habilita-
ções literárias e das habilitações profissionais;

c) Declaração autenticada, emitida pelo serviço a que o can-
didato se encontra vinculado, da qual deverão constar a
natureza do vínculo à função pública e o tempo de servi-
ço na categoria, na carreira e na função pública.

10.3 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal dos
Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra são
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas
b) e c) do n.º 10.2 deste aviso, desde que constem dos respecti-
vos processos individuais e ao facto façam menção no requeri-
mento de candidatura.

11 � O júri pode exigir a qualquer dos candidatos, em caso de
dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas de-
clarações.

12 � O júri do concurso, após sorteio realizado em 5 de De-
zembro de 2000 pela Comissão de Observação e Acompanha-
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mento dos Concursos, conforme acta n.º 599/2000, é constitu-
ído por:

Presidente � António Santo Alves da Cunha, director-dele-
gado dos Serviços Municipalizados de Transportes Urba-
nos de Coimbra.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo � António Tavares Pinheiro, director
do Departamento Financeiro da Câmara Municipal de
Coimbra.

2.º vogal efectivo � Maria de Fátima Batalha
Sombreireiro, chefe da Divisão dos Recursos Huma-
nos da Câmara Municipal de Coimbra.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente � Manuel Gilberto Mendes Lopes,
director do Departamento de Administração Geral da
Câmara Municipal de Coimbra.

2.º vogal suplente � Fernando Zeferino Ferreira, direc-
tor do Departamento de Administração Urbanística da
Câmara Municipal de Coimbra.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

30 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Manuel Augusto Soares Machado. 5-1-31 691

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 4/2001

Class. 10.7.3.1/Processo n.º 1/2001

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar na categoria de técnico de 2.ª classe (estagiário),
carreira técnica de contabilidade e administração, do
quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados de
Faro.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação
do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de
Faro de 19 de Dezembro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso para pro-
vimento de um lugar na categoria de técnico de contabilidade e
administração de 2.ª classe (estagiário) do quadro de pessoal deste
Serviços Municipalizados de Faro.

1 � O presente concurso externo de ingresso rege-se pela le-
gislação regulamentadora da matéria, designadamente o Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicados à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, respectivamente, e Decreto-Lei
n.º 23/91, de 11 de Janeiro.

2 � Validade do concurso � o concurso é válido para a vaga
posta a concurso e para as que vierem a vagar no prazo de um
ano.

3 � Conteúdo funcional do lugar a prover � técnico de con-
tabilidade e administração: assegura a escrituração dos registos
de contabilidade relacionados com a entrada e saída de fundos
para diversas entidades (operações de tesouraria); prepara e for-
nece elementos necessários ao controlo da execução orçamental,
nomeadamente pela verificação de balancetes diários de tesoura-
ria; elabora balancetes períodos e outras informações
contabilísticas.

4 � Local de trabalho � no edifício dos Serviços Municipa-
lizados da Câmara Municipal de Faro.

5 � Remuneração � o vencimento é o correspondente ao ín-
dice e escalão fixados nos termos do anexo ao Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e mapa I
anexo ao Decreto-Lei n.º 23/91, de 11 de Janeiro, e legislação
complementar, sendo as condições de trabalho e regalias sociais
as genericamente vigentes para os funcionários na administração
local.

6 � Requisitos de admissão � os candidatos deverão reunir os
requisitos a seguir mencionados até ao termo do prazo fixado para
a apresentação das candidaturas, sob pena de exclusão:

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

6.2 � Especiais � curso superior que não confira o grau de li-
cenciatura em Contabilidade e Administração ou Gestão.

7 � Composição do júri:

Presidente � Luís Manuel Fernandes Coelho, presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados.

Vogais efectivos:

Engenheiro Augusto Bessa Pinto de Miranda, vogal ad-
ministrador do conselho de administração dos Servi-
ços Municipalizados, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos.

Ricardo Salvador Sengo da Costa, vogal administrador
do conselho de administração dos Serviços Municipa-
lizados.

Engenheiro José Manuel Pinheirinho Viegas Jacinto, di-
rector-delegado dos Serviços Municipalizados.

Dr.ª Lúcia Maria Gouveia da Silva Vidal, técnica supe-
rior de 2.ª classe estagiária dos Serviços Municipali-
zados.

Vogal suplente � engenheiro Fernando da Silva Carminho,
chefe da Divisão de Exploração dos Serviços Municipali-
zados.

8 � Formalização da candidatura � a candidatura deverá ser
formalizada mediante requerimento, dirigido ao presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Faro,
podendo ser entregue pessoalmente ou enviado pelo correio, com
aviso de recepção, para Serviços Municipalizados da Câmara Mu-
nicipal de Faro, Gaveto da Rua do Trem com a Rua do Profes-
sor Norberto da Silva, 8, 8004-002 Faro, até ao último dia do
prazo fixado, atendendo-se, no caso de ser enviado pelo correio,
à data do registo, e nele deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, na-
turalidade, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e
número de telefone, se o possuir);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso e do lugar a que se habilita, com

referência ao número e data do Diário da República onde
se encontra publicado;

d) Declaração, sob compromisso de honra, nos termos do
n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, sobre os requisitos gerais de admissão, a qual dispen-
sa a apresentação dos documentos comprovativos da sua
posse;

e) Indicação dos elementos que instruam a candidatura.

8.1 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena
de exclusão, nos casos referidos nas alíneas a) e b), dos seguin-
tes documentos:

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

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
c) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das

acções de formação profissional complementar (especia-
lizações, estágios, cursos de formação, etc.), com indica-
ção da respectiva duração em horas, no caso de as pos-
suir;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos dos
elementos que os candidatos considerem relevantes para
a apreciação do seu mérito ou que possam constituir mo-
tivo de preferência legal;

e) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de con-
tribuinte.

8.2 � É dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos respeitantes às alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
candidatos declarem nos seus requerimentos, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação em que se encontram re-
lativamente a cada uma delas.
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8.3 � Assiste ao júri do concurso a faculdade de exigir a qual-
quer candidato, em caso de dúvida sobre a situação que descre-
verem, a apresentação de elementos complementares de prova.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos � oral (eliminatória);
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova de conhecimentos será oral, terá a duração má-
xima de trinta minutos, sendo pontuada na escala de 0 a 20 va-
lores, e versará sobre:

a) Competências das autarquias:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

b) Despesas públicas e contratação pública:

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

c) Empreitadas de obras públicas:

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Direitos e deveres da função pública:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Ad-
ministração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro;

Lei n.º 23/96, de 26 de Julho;

e) Finanças locais e contabilidade:

Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho;
Decreto-Lei n.º 226/93, de 22 de Janeiro;
Decreto Regulamentar n.º 92-C/84, de 28 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro;
Resolução n.º 1/93 � 2.ª S � TC, publicada no Diário

da República, 1.ª série-B, de 21 de Janeiro de 1993;
Instruções n.º 1/94 � 2.ª s do TC, publicadas no Diá-

rio da República, 2.ª série, de 9 de Janeiro de 1995;
Resolução n.º 7/98/MAI.19 � 1.ª S/PL � TC.

9.2 � Avaliação curricular, onde serão ponderados e conside-
rados os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, onde se pondera a titula-
ridade de grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) Formação profissional, em que se pondera as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional dos lugares postos a concurso, valoriza-
das no máximo de 20 valores, considerando-se:

Até 14 horas � 1 ponto;
De 15 a 35 horas � 2 pontos;
De 36 a 70 horas � 3 pontos;
Mais de 71 horas � 4 pontos;

c) Experiência profissional, em que se pondera o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade para a qual
o concurso é aberto, bem como outras capacitações ade-
quadas, com avaliação da sua natureza e duração, calcu-
lada de acordo com o seguinte, valorizada no máximo de
20 valores:

Ao candidato que possuir de zero a um ano completo de
exercício de funções, até à data da apresentação da
candidatura, na área de actividade para a qual o con-
curso é aberto � 5 pontos;

Ao candidato que possuir de um a dois anos completos
de exercício de funções, até à data da apresentação da
candidatura, na área de actividade para a qual o con-
curso é aberto � 10 pontos;

Ao candidato que possuir de dois a três anos completos
de exercício de funções, até à data da apresentação da
candidatura, na área de actividade para a qual o con-
curso é aberto � 15 pontos;

Ao candidato que possuir mais de três anos completos
de exercício de funções, até à data da apresentação da

candidatura, na área de actividade para a qual o con-
curso é aberto � 20 pontos.

O cálculo da avaliação curricular obedece à seguinte fórmula:

2EP + FP + 2HAB

5

em que:

EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
HAB = habilitação académica de base.

9.3 � Entrevista profissional de selecção, que terá os seguin-
tes factores de apreciação:

a) Enquadramento e desenvolvimento funcional (conheci-
mento da função e seu enquadramento na organização);

b) Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e
desenvolvimento da actividade futura/sugestões;

c) Motivação para a função/comportamento em entrevista
(capacidade de afirmação e argumentação);

d) Aprofundamento de aspectos curriculares.

Na entrevista de selecção os candidatos serão ordenados de
acordo com a classificação obtida segundo a escala que se segue:

Favorável preferencialmente � 18 a 20 pontos;
Bastante favorável � 15 a 17 pontos;
Favorável � 10 a 14 pontos;
Desfavorável � 5 a 9 pontos;
Totalmente desfavorável � até 4 pontos.

A entrevista profissional de selecção será graduada na escala
de 0 a 20 valores.

10 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 va-
lores, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
no método de selecção eliminatório ou na classificação final pon-
tuação inferior a 9,5 valores.

O sistema de classificação final é calculado com base na mé-
dia aritmética simples das classificações obtidas na prova de co-
nhecimentos (PC), avaliação curricular (AC) e na entrevista pro-
fissional de selecção (EPS), como a seguir se indica:

CF =
 PC + AC + EPS

3

11 � A publicitação das listas de candidatos admitidos e ex-
cluídos e de classificação final será feita nos termos dos artigos
34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, con-
soante os casos.

12 � Os candidatos serão avisados por escrito, oportunamen-
te, do dia, hora e local da realização da prova de conhecimentos
e entrevista profissional de selecção.

13 � As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos
da lei em vigor.

14 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório,
tem uma duração não inferior a um ano, e integrará, em princí-
pio, a frequência de cursos de formação directamente relaciona-
dos com as funções a exercer.

14.1 � A frequência do estágio será feita em comissão de ser-
viço extraordinária ou contrato administrativo de provimento, con-
forme, respectivamente, o interessado já possua ou não nomea-
ção definitiva.

14.2 � Findo o período de estágio, o estagiário será avaliado
e classificado por um júri com a mesma composição do presente
concurso, com base nos seguintes factores: relatório de estágio a
apresentar pelo estagiário, classificação de serviço obtida durante
o período de estágio e resultados da formação profissional que
porventura venha a realizar.

14.3 � A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20
valores, sendo os estagiários aprovados com a classificação não
inferior a Bom (14 valores) providos a título definitivo, de acordo
com o ordenamento referido no número anterior, nos lugares va-
gos de técnico superior de 2.ª classe ou de técnico de 2.ª classe,
consoante o caso, passando a ter direito à remuneração estabele-
cida para o escalão 1 da respectiva categoria.

15 � Em tudo o mais não previsto, o concurso reger-se-á pe-
las disposições legais aplicáveis.

15 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Luís Manuel Fernandes Coelho. 10-1-104 685
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA  E SANEAMENTO DE GONDOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de administração, em sua reunião de 7 do corrente, deliberou reclassificar
nas seguintes categorias os funcionários:

Nome Categoria que detém Categoria de reclassificação

Aníbal Jorge S. Gonçalves ......................................................................... Leitor-cobrador ................... Assistente administrativo.
Gualter Silvestre S. M. Oliveira ................................................................ Leitor-cobrador ................... Assistente administrativo.
Manuel António Pereira Rocha .................................................................. Canalizador .......................... Assistente administrativo.
Maria Luísa Sousa Sampaio ....................................................................... Telefonista ........................... Assistente administrativo.
Rui Manuel Pinto de Sousa ........................................................................ Canalizador .......................... Assistente administrativo.
Aires Manuel Barbosa Teixeira ................................................................. Leitor-cobrador ................... Técnico profissional.
Norberto Maurício N. Soares ..................................................................... Canalizador .......................... Técnico profissional.
Abílio da Rocha Brito ................................................................................ Auxiliar administrativo ...... Fiscal de leituras e cobranças.
Joaquim Fernando Melo Vieira ................................................................. Motorista de pesados .......... Fiscal de leituras e cobranças.
Filipe Joaquim Soares Gomes .................................................................... Varejador ............................. Fiscal de leituras e cobranças.
Maria Madalena L. C. Lima ...................................................................... Auxiliar de serviços gerais Telefonista.
Luísa Manuela Silva Pereira ...................................................................... Auxiliar administrativo ...... Telefonista.
Rosendo Pereira Ferreira ............................................................................ Canalizador principal ......... Telefonista.
Manuel Jesus O. Silva ................................................................................ Canalizador principal ......... Telefonista.
Arménio José Moreira Santos .................................................................... Canalizador principal ......... Telefonista.
José Valentim Lascasas Couto ................................................................... Canalizador .......................... Telefonista.
Cipriano Silva Rocha .................................................................................. Varejador ............................. Fiel de armazém.
Luís Fernandes Vieira ................................................................................. Op. de estações elevatórias Canalizador.
Belarmino Aníbal Soares ............................................................................ Ecónomo .............................. Leitor-cobrador.
Guilhermina Ramos Oliveira ...................................................................... Fiel de refeitório ................. Auxiliar administrativo.
Maria Henriqueta S. Barbosa ..................................................................... Fiel de refeitório ................. Auxiliar administrativo.
Paula Cristina S. Fortuna ........................................................................... Fiel de refeitório ................. Auxiliar de serviços gerais.
José Correia Soares ..................................................................................... Trolha principal .................. Mecânico de bombas princi-

pal.
Joaquim Oliveira Barbosa .......................................................................... Canalizador .......................... Mecânico de bombas.
José Augusto Moreira Gomes .................................................................... Varejador ............................. Canalizador.
Carlos Alberto O. Ferreira ......................................................................... Fiel de armazém ................. Motorista de ligeiros.

13 de Dezembro de 2000. � O Presidente do Conselho de Administração, Valentim dos Santos de Loureiro. 06-1-030 354

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de ad-
ministração, em sua reunião de 18 do corrente, deliberou apro-
var a acta do júri do concurso interno geral para a categoria de
assistente administrativo e nomear nos respectivos lugares Luísa
Maria Pinto Magalhães e Maria Olinda Neves Ribeiro.

19 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Valentim dos Santos de Loureiro. 06-1-030 355

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE,
ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

O Dr. José Vieira de Carvalho, professor universitário e presiden-
te do conselho de administração dos Serviços Municipalizados
de Electricidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da
Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 8 de Janeiro de 2001, nomear para pro-
vimento de um lugar de engenheiro técnico principal o concor-
rente classificado em concurso, Pedro Manuel dos Santos
Gonçalves Rito, conforme aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 293, de 21 de Dezembro de 2000, o qual de-
verá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

10 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Vieira de Carvalho. 06-1-030 352

Aviso

O Dr. José Vieira de Carvalho, professor universitário e presiden-
te do conselho de administração dos Serviços Municipalizados

de Electricidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da
Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 15 de Janeiro de 2001, homologar a
lista dos candidatos admitidos ao concurso interno geral de acesso
para o provimento de um lugar de técnico profissional especia-
lista principal, da carreira de desenhador, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 293, de 21 de Dezem-
bro de 2000, a qual passará a definitiva no prazo de oito dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, se da mesma não houver reclamação:

Candidato admitido:

Maria de Fátima Barbosa de Carvalho.

No procedimento não houve lugar à audiência dos interessados,
nos termos do artigo 100.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, por não existirem candidatos excluídos.

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Vieira de Carvalho. 06-1-030 351

Aviso

O Dr. José Vieira de Carvalho, professor universitário e presiden-
te do conselho de administração dos Serviços Municipalizados
de Electricidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da
Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 15 de Janeiro de 2001, homologar a
lista dos candidatos admitidos ao concurso interno geral de acesso
para o provimento de três lugares de chefe de secção, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 298, de 28
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de Dezembro de 2000, a qual passará a definitiva no prazo de oito
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, se da mesma não houver reclamação:

Candidatos admitidos:

Anabela Correia da Costa Senra Lopes.
António Manuel dos Santos Teixeira.
Brígida Maria Ferreira das Neves.
Isabel Maria Ferreira Carvalho.
Laura Maria Martins Quelhas.
Manuel Alberto Ferreira Vilares.
Maria Alice Pereira Paiva.
Maria do Carmo Gonçalves Pinto Seabra.
Maria do Carmo Martins Morais.
Maria Clara Martins Nogueira.
Maria Graziela Martins Nogueira.

No procedimento não houve lugar à audiência dos interessados,
nos termos do artigo 100.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, por não existirem candidatos excluídos.

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Vieira de Carvalho. 06-1-030 353

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Aviso de demissão

O engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados da Câma-
ra Municipal da Nazaré:

Torna público que, por deliberação do conselho de administra-
ção tomada em sua reunião de 22 de Janeiro de 2001, deliberou
por voto secreto aplicar a pena de demissão a Maria Irene Go-
mes dos Santos, auxiliar de serviços gerais, com paradeiro des-
conhecido, em conformidade com o relatório da instrutora do
processo disciplinar que foi movido à arguida por falta da assi-
duidade.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Jorge Codinha Antunes Barroso. 10-1-104 686

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE OEIRAS E AMADORA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar na categoria de pintor principal

Torna-se público que, para efeitos dos artigos 39.º, 40.º e 41.º,
ambos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, é
publicada a lista de classificação final respeitante ao concurso em
epígrafe, homologada por deliberação do conselho de administra-
ção de 16 de Janeiro de 2001:

Rui Jorge Guerreiro � 12,82 valores.

Mais se torna público que o conselho de administração delibe-
rou ainda nomear, para provimento do lugar a que concorreu, o
candidato acima citado.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
O candidato deverá aceitar a nomeação para o lugar após pu-

blicação no Diário da República.

18 de Janeiro de 2001. � A Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Teresa Maria da Silva Pais Zambujo. 03-1-032 310

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA, ELECTRICIDADE
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de ad-
ministração, em reunião realizada em 17 de Janeiro de 2001, no-
meou na categoria de chefe de secção o candidato posicionado
em 1.º lugar na lista de classificação final no concurso interno
de acesso limitado para provimento de um lugar, Octávio José da
Silva Pereira.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

22 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Marco António Ribeiro dos Santos Costa.

10-1-104 688

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que se encontram pror-
rogados pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, pelo facto de não ter sido pu-
blicado em jornal de expansão nacional, um anúncio contendo a
referência ao serviço, à categoria e ao Diário da República em
que os avisos se encontram publicados, os seguintes concursos:

A � Concurso externo de ingresso para admissão de três es-
tagiários para provimento de três lugares de engenheiro ci-
vil � publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 281,
de 6 de Dezembro de 2000;

B � Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico profissional de 2.ª classe (desenhador) �
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 281, de 6
de Dezembro de 2000;

C � Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário para provimento de um lugar de técnico superior
de 2.ª classe (gestão de empresas) � publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 272, de 24 de Novembro de
2000;

D � Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário para provimento de um lugar de técnico superior
de 2.ª classe (economia)  � publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 272, de 24 de Novembro de 2000.

22 de Janeiro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, João
dos Reis Alegre de Sá. 5-1-31 677

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 13, de
16 de Janeiro de 2001, a p. 999, foi publicado com inexactidão
um aviso da Câmara Municipal de Coruche. Assim, no n.º 15,
onde se lê «Sem acções de formação � 12 valores» deve ler-se
«Sem acções de formação � 10 valores» e onde se lê «A prova
de conhecimentos oral [...] dos candidatos e adequados» deve ler-
-se «A prova de conhecimentos oral [...] candidatos exigíveis e
adequados». 19-1-5437

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 18, de
22 de Janeiro de 2001, a p. 1484, foi publicado com inexactidão
um edital da Junta de Freguesia de Fráguas. Assim, onde se lê
«com os pós atados» deve ler-se «com o pés atados».

19-1-5439
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

VINURA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Quinta das Vendas, Entroncamento

Capital social: 10 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Entron-
camento sob o n.º 319.

Pessoa colectiva n.º 503020532.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade da VINURA �
Sociedade Agrícola e Imobiliária, S. A., convocam-se os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral, a realizar no dia 30 de Março
de 2001, pelas 14 horas, na sede da Sociedade, na Quinta das Vendas,
Entroncamento, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4) Proceder à eleição dos corpos sociais para o mandato de

2001-2004;
5) Deliberar nos termos do artigo 16.º do contrato de socie-

dade.

Nos termos do artigo 6.º do contrato de sociedade têm direito a
voto os accionistas possuidores de 100 ou mais acções que, até 10
dias antes da reunião, as tenham averbado ou depositado.

25 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Nuno Filipe Duarte Vieira. 10-2-121 431

SOLADRILHO � SOCIEDADE CERÂMICA
DE LADRILHOS, S. A.

Sede: Estrada da Barroca, Entroncamento

Capital social: 800 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Entron-
camento sob o n.º 106.

Pessoa colectiva n.º 501139435.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade da SOLADRILHO �
Sociedade Cerâmica de Ladrilhos, S. A., convocam-se os Srs. Accio-
nistas para se reunirem em assembleia geral, a realizar no dia 30 de
Março de 2001, pelas 16 horas, na sede da Sociedade, na Estrada da
Barroca, Entroncamento, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4) Proceder à eleição dos corpos sociais para o mandato de

2001-2004;
5) Deliberar nos termos do artigo 16.º do contrato de socie-

dade.

Nos termos do artigo 6.º do contrato de sociedade têm direito a
voto os accionistas possuidores de 100 ou mais acções que, até 10
dias antes da reunião, as tenham averbado ou depositado.

25 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Maria Rosa Gomes Duarte Dias Vieira. 10-2-121 432

GRUTAS DE MIRA DE AIRE � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E ESPELEOLÓGICOS, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Luciano Justo Ramos, apartado 29,
2486 Mira de Aire Codex

Capital social: 40 000 000$

Matriculada sob o n.º 149 na Conservatória do Registo Comercial de
Porto de Mós.

Pessoa colectiva n.º 500570426.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

É convocada a assembleia geral anual desta sociedade para reunir,
no dia 30 de Março de 2001, pelas 20 horas e 30 minutos, no edifício
da sede da Junta de Freguesia de Mira de Aire, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Relatório de gestão e contas do exercício de 2000;
2) Proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleição dos orgãos sociais para o trénio de 2001-2003.

Nota. � Têm direito a voto na assembleia geral todos os accio-
nistas que comprovem a sua propriedade até ao momento da abertura
da assembleia geral.

29 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
João Batista Laureano. 01-2-16 981

GRUTAS DE MIRA DE AIRE � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E ESPELEOLÓGICOS, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Luciano Justo Ramos, apartado 29,
2486 Mira de Aire Codex

Capital social: 40 000 000$

Matriculada sob o n.º 149 na Conservatória do Registo Comercial de
Porto de Mós.

Pessoa colectiva n.º 500570426.

Assembleia geral especial

CONVOCATÓRIA

É convocada a assembleia geral especial desta sociedade para reunir,
no dia 30 de Março de 2001, pelas 21 horas e 30 minutos, no edifício
da sede da Junta de Freguesia de Mira de Aire, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Redenominação do capital social expresso em escudos no
montante de 40 000 000$, para o equivalente em euros,
mediante a utilização do método de alteração unitária;

2) Alterar o valor nominal das 40 000 acções existentes, de
1000$ cada para 5 euros;

3) O aumento do capital social de 96 400$ correspondente a
480,84 euros faz-se por incorporação de reserva;

4) Dar nova redacção ao artigo 4.º, n.º 1, do contrato de
sociedade de forma a constar que o capital social passará a
ser de 200 000 euros e cada acção no valor de 5 euros.

29 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
João Batista Laureano. 01-2-16 980

LASAL � AGENTES DE TRANSPORTES, S. A.
Sede: Rua do Alecrim, 65, sobreloja, 1200 Lisboa

Capital social: 155 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 68 080, a fl. 6 do livro C-171.

Contribuinte n.º 501963537.
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Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos estatutos e do disposto no artigo 376.º do Códido
das Sociedades Comerciais, convocam-se os accionistas da sociedade
anónima LASAL � Agentes de Transportes, S. A., titular do cartão
de pessoa colectiva n.º 501963537, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 68 080, a fl. 6 do livro C-171,
com o capital social de 155 000 000$, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, para se reunirem na sede social, sita na Rua do
Alecrim, 65, sobreloja, em Lisboa, no dia 29 de Março de 2001, pelas
18 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2000;

2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas estarão
patentes aos accionistas a partir desta data na sede da sociedade durante
as horas normais de expediente.

Condições de participação na assembleia geral:

a) A assembleia geral legalmente convocada representa a
totalidade dos accionistas e será dirigida por uma mesa
composta por um presidente e um secretário, eleitos trie-
nalmente entre os accionistas;

b) A assembleia geral é composta por todos os accionistas que
tenham acções depositadas ou registadas em seu nome;

c) Cada acção dá direito a um voto;
d) Os accionistas impossibilitados de comparecer na assembleia

geral poderão, quer pessoalmente quer através do seu
representante legal, fazer-se representar por outros accio-
nistas com direito a voto, por meio de procuração ou sim-
ples carta, telegrama ou telex, dirigida ao presidente da mesa,
que verificará a autenticidade do documento;

e) A assembleia geral funcionará validamente em primeira
convocação desde que nela esteja presente ou representado,
pelo menos, 50% do capital social.

18 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Jorge Luís Seromenho Gomes de Abreu. 01-2-16 983

CATERMAR � COMPANHIA HOTELEIRA
MARÍTIMA, S. A.

Sede: Rua do Alecrim, 65, 1200 Lisboa

Capital social: 250 000 000$

Matrícula n.º 43 539 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Contribuinte n.º 500059578.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos estatutos e do disposto no artigo 376.º do Códido
das Sociedades Comerciais, convocam-se os accionistas da socie-
dade anónima CATERMAR � Companhia Hoteleira Marítima,
S. A., titular do cartão de pessoa colectiva n.º 500059578, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 43 539, a fl. 98 do livro C-180, com o capital social de
250 000 000$, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
para reunirem na sede social, sita na Rua do Alecrim, 65, 2.º, em
Lisboa, no dia 29 de Março de 2001, pelas 19 horas, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2000;

2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
3) Eleição de novos corpos sociais;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas estarão
patentes aos accionistas a partir desta data na sede da sociedade durante
as horas normais de expediente.

Condições de participação na assembleia geral:

a) A assembleia geral legalmente convocada representa a
totalidade dos accionistas e será dirigida por uma mesa

composta por um presidente e um secretário, eleitos por
períodos de quatro anos e podendo ser reeleitos;

b) Cada acção ordinária dá direito a um voto;
c) Os accionistas impossibilitados de comparecer na assembleia

geral poderão, quer pessoalmente quer através do seu
representante legal, fazer-se representar por qualquer terceiro
por meio de procuração ou simples carta, telegrama ou telex,
dirigida ao presidente da mesa, que verificará a autenticidade
do documento.

18 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Jorge Luís Seromenho Gomes de Abreu. 01-2-16 984

OLIMÁQUINAS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

Capital social: 185 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de
Frades sob o n.º 281.

Pessoa colectiva n.º 503322695.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei convoco a assembleia geral da OLIMÁQUINAS
� Equipamentos Industriais, L.da, para reunir no próximo dia 29 de
Março, pelas 17 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre o projecto de fusão por incor-
poração das sociedades TRIDIFER � Estruturas Metálicas
Espaciais, L.da e OLIMÁQUINAS � Equipamentos Industriais,
L.da na sociedade MARTIFER � Construções Metalo-
mecânicas, S. A.

Nos termos do n.º 4 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, dá-se notícia de que o registo do projecto de fusão foi
efectuado na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades,
podendo o mesmo, bem como a documentação a ele anexa, ser
consultado na sede de cada sociedade interveniente pelos respectivos
sócios e credores sociais, a partir da data de publicação do presente
aviso de convocatória e no horário de expediente.

26 de Janeiro de 2001. � A Gerência: (Assinaturas ilegíveis.)
01-2-16 988

TRIDIFER � ESTRUTURAS METÁLICAS ESPACIAIS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

Capital social: 200 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de
Frades sob o n.º 279.

Pessoa colectiva n.º 503315702.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei convoco a assembleia geral da TRIDIFER �
Estruturas Metálicas Espaciais, L.da, para reunir no próximo dia 29
de Março, pelas 18 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem
de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre o projecto de fusão por incor-
poração das sociedades TRIDIFER � Estruturas Metálicas
Espaciais, L.da e OLIMÁQUINAS � Equipamentos Industriais,
L.da na sociedade MARTIFER � Construções Metalo-
mecânicas, S. A.

Nos termos do n.º 4 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, dá-se notícia de que o registo do projecto de fusão foi
efectuado na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades,
podendo o mesmo, bem como a documentação a ele anexa, ser
consultado na sede de cada sociedade interveniente pelos respectivos
sócios e credores sociais, a partir da data de publicação do presente
aviso de convocatória e no horário de expediente.

26 de Janeiro de 2001. � A Gerência: (Assinaturas ilegíveis.)
01-2-16 989
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HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE

Sede: Cruz da Bota, Alvor, Portimão

Capital social: 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 2026.

Pessoa colectiva: 502271043.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco, a pedido do conselho de administração e de harmonia com
o disposto no contrato social e no artigo 337.º do Código das Sociedades
Comerciais, a assembleia geral do Hospital Particular do Algarve, S. A.,
para uma reunião a ter lugar na sua sede, na Cruz da Bota, Alvor,
Portimão, no dia 30 de Março de 2001, pelas 17 horas, com ponto
único:

Único. Deliberar sobre a redenominação das acções e corres-
pondente alteração de denominação do capital social.

Têm direito de estar presentes na assembleia os accionistas que
representem, pelo menos, 100 acções, desde que as acções de que são
possuidores estejam registadas ou depositadas na sede social ou em
instituições de crédito, devidamente comprovadas, até oito dias antes
da data marcada para a assembleia.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Feliciano Manuel Leitão
Antunes. 03-2-42 872

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE
Sede: Cruz da Bota, Alvor, Portimão

Capital social: 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 2026.

Pessoa colectiva: 502271043.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco, a pedido do conselho de administração e de harmonia com
o disposto no contrato social e no artigo 337.º do Código das Sociedades
Comerciais, a assembleia geral do Hospital Particular do Algarve, S. A.,
para uma reunião a ter lugar na sua sede, na Cruz da Bota, Alvor,
Portimão, no dia 30 de Março de 2001, pelas 16 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade e, se for caso disso, tomar as deliberações
previstas nas alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 375.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Têm direito de estar presentes na assembleia os accionistas que
representem, pelo menos, 100 acções, desde que as acções de que são
possuidores estejam registadas ou depositadas na sede social ou em
instituições de crédito, devidamente comprovadas, até oito dias antes
da data marcada para a assembleia.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Feliciano Manuel Leitão
Antunes. 03-2-42 871

UNICÂMBIO � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, S. A.
Sede social: Rua de Pascoal de Melo, 7, 2.º, esquerdo,

1000-230 Lisboa

Capital social: € 500 000 integralmente subscritos,
dos quais se encontram realizados € 325 421

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 3467/921106, 3.ª Secção.

Contribuinte n.º 502870206.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral anual
para reunir às 15 horas do dia 8 de Março de 2001, na sede social sita
em Lisboa, na Rua de Pascoal de Melo, 7, 2.º, esquerdo.

A ordem de trabalhos será a seguinte:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Deliberar sobre a gratificação de balanço a atribuir aos

funcionários e aos membros do conselho de administração,
relativa ao exercício de 2000;

5.º Deliberar sobre a remuneração dos membros do conselho de
administração;

6.º Deliberar sobre o processo de internacionalização da empresa
na sequência das decisões tomadas na assembleia geral do dia
21 de Junho de 2000.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José Augusto Aleixo Neves Soares. 03-2-42 873

TECNICRÉDITO, SGPS, S. A.
Sede: Rua de Soeiro Pereira Gomes, 7, sala 2, Lisboa

Capital social: € 17 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 7466.

Pessoa colectiva n.º 500460329.

CONVOCATÓRIA

São convocados os accionistas da Tecnicrédito, SGPS, S. A., para
reunirem em assembleia geral anual na sede social, em Lisboa, Rua de
Soeiro Pereira Gomes, 7, no dia 12 de Março de 2001, pelas 12 horas
a fim de:

1) Deliberarem sobre o relatório de gestão, balanço e contas da
sociedade, apresentados pelo conselho de administração e
sobre o parecer do conselho fiscal relativos ao exercício de
2000;

2) Deliberarem sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Procederem à apreciação geral da administração e fiscali-

zação da sociedade;
4) Deliberarem sobre o relatório consolidado de gestão, o balan-

ço e contas consolidados da sociedade relativos ao exercício
de 2000, apresentados pelo conselho de administração e sobre
o parecer do conselho fiscal relativo a esses mesmos
documentos;

5) Proceder à eleição dos titulares dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2001-2004.

A presença em assembleia geral e o direito de voto dependem do
registo ou depósito, com pelo menos 15 dias de antecedência da data
da assembleia geral, de 100 ou mais acções, sem prejuízo da possibilidade
de agrupamento consignada na lei.

29 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Francisco José da Cunha Lucas. 03-2-42 877

PORCELANAS DA COSTA VERDE, S. A.

Sede: Zona Industrial de Vagos, Vagos

Capital social: 970 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vagos sob o
n.º 313.

Contribuinte n.º 502606577.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas
da empresa Porcelanas da Costa Verde, S. A., com sede na
Zona Industrial de Vagos, em Vagos, com o capital social de
970 000 000$, registada na Conservatória do Registo Comercial
de Vagos com o n.º 313, pessoa colectiva n.º 502606576, para a
assembleia geral anual, que terá lugar no dia 24 de Março de 2001,
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pelas 15 horas, na sede social, na Zona Industrial de Vagos, em
Vagos, com a seguinte ordem de trabalhos:

a) Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício de 2000;

b) Apreciar e deliberar sobre a proposta de aplicação de resul-
tados;

c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

d) Apreciar e deliberar sobre a proposta de redenominação
do capital social no montante de 970 000 000$, expresso
em escudos para o equivalente em euros, mediante a
utilização do método da alteração unitária e renominali-
zação para 5 euros do valor nominal de cada acção da
sociedade;

e) Dar nova redacção aos artigos 5.º e 6.º do contrato da socie-
dade no sentido de actualizar a sua redacção em virtude da
redominação do capital de escudos para euros e da
renominalização para 5 euros do valor nominal das acções
da sociedade;

f) Alteração dos orgãos sociais;
g) Apreciar e deliberar sobre a proposta de alienação das acções

próprias detidas pela sociedade.

24 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Pompeu Vaz Magalhães. 03-2-42 878

FINANGESTE � EMPRESA FINANCEIRA DE GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO, S. A.

Sede social: Rua de Rodrigo da Fonseca, 53, 2.º, 1250 Lisboa

Capital social: 5 533 876 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2565, a fl. 125 do livro C-143-1.

Contribuinte n.º 501366261.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, é convocada a assembleia geral
da sociedade para, nos termos dos artigos 376.º e 377.º do Código das
Sociedades Comerciais, reunir no Banco de Portugal, na Rua do
Comércio, 148, 3.º, em Lisboa, pelas 15 horas do dia 30 de Março de
2001, com a seguinte ordem do dia:

1) Apreciar e deliberar sobre o plano de actividades e finan-
ceiro da sociedade para 2001;

2) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração, o balanço e as contas relativos ao exercício de
2000 e o parecer sobre os mesmos emitido pelo conselho
fiscal;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
5) Deliberar sobre a atribuição de um prémio anual de gestão.
6) Deliberar sobre:

a) A redominação do capital social da Finangeste, mediante
a sua conversão em euros, passando de 5 533 876 000$,
correspondente a 27 602 857,11 euros para 27 614 045
euros (com recurso à conta de prémios de emissão de
acções, para efeitos de acerto da diferença);

b) A modificação do valor nominal das acções de 1000$
para 5 euros;

c) A nova redacção do artigo 5.º do contrato de socie-
dade, em virtude das alterações preconizadas nas alíneas
anteriores;

7) Apreciar outros assuntos de interesse para a sociedade.

Os documentos e propostas que serão submetidos à apreciação da
assembleia geral encontram-se à disposição dos accionistas, na sede
social, durante as horas de expediente.

Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Banco
de Portugal, (Assinatura ilegível.) 03-2-42 879

PERFISA � FÁBRICA DE PERFIS METÁLICOS, S. A.

Sede: Carvalhais, São Pedro do Sul

Capital social: 30 000 000$

Registada na Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do
Sul sob o n.º 356/930210.

Contribuinte n.º 502929634.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da PERFISA � Fábrica de Perfis
Metálicos, S. A., com sede em Carvalhais, São Pedro do Sul, pessoa
colectiva n.º 502929634, registada na Conservatória do Registo
Comercial de São Pedro do Sul sob o n.º 356/930210, com o capital
social de 30 000 000$, para, nos termos do artigo 376.º do Código
das Sociedades Comerciais, reunir no próximo dia 30 de Março de
2001, pelas 10 horas, na sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e contas de
exercício de 2000 apresentados pela administração;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
apresentados pela administração;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fisca-
lização da sociedade;

Ponto 4 � Outros assuntos.

Informam-se os Srs. Accionistas de que os documentos que suportam
os pontos 1 e 2 da ordem de trabalhos estarão à disposição para serem
consultados na sede social às horas normais de expediente, a partir do
dia 12 de Março de 2001.

23 de Janeiro de 2001. � O Administrador, Eurico Correia
Martins. 5-2-22 965

AUTO MUNIQUE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Estrada do Aeródromo, lugar do Barbeito, Campo,
apartado 1086, 3511-901 Viseu

Capital social: 100 000 000$, realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 1414.

Contribuinte n.º 501742484.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da Auto Munique � Comércio e
Representação de Automóveis, S. A., com sede na Estrada do
Aeródromo, lugar do Barbeito, Campo, 3510 Viseu, pessoa colectiva
n.º 501742484, registada na Conservatória do Registo Comercial de
Viseu sob o n.º 1414, com o capital social de 100 000 000$, para,
nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais,
reunir no próximo dia 30 de Março, pelas 21 horas e 30 minutos, na
sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do
exercício de 2000 apresentados pela administração;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resul-
tados apresentados pela administração;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade;

Ponto 4 � Outros assuntos.

Informam-se os Srs. Accionistas que os documentos que suportam os
pontos 1 e 2 da ordem de trabalhos estarão à disposição para serem
consultados na sede social às horas normais de expediente, a partir do
dia 12 de Março de 2001.

17 de Janeiro de 2001. � A Administração, (Assinaturas ilegíveis.)
5-2-22 966
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URBAGESTA � REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS
DE PROPRIEDADES MOBILIÁRIAS

OU IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Avenida da França, 449, 4050-279 Porto

Capital social: PTE 18 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 14 963.

Contribuinte n.º 500293627.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas desta sociedade a reunirem em
assembleia geral no próximo dia 29 de Março de 2001, pelas 10 horas,
na sede social, na Avenida de França, 449, Porto, com a seguinte
ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Proceder à eleição dos membros da mesa da assembleia geral,

do conselho de administração e do fiscal único, para o triénio
de 2001-2003, de acordo com a lei e disposições estatutárias.

Os documentos mencionados no n.º 1 da ordem do dia estão à
disposição dos accionistas a partir desta data e durante as horas de
expediente na sede da sociedade.

Nos termos do artigo 13.º dos estatutos, a assembleia geral será
constituída pelos accionistas com direito a voto, correspondendo um
voto a cada 5 acções.

Fica desde já convocada nova assembleia geral para o dia 30 de
Abril de 2001, à mesma hora, no mesmo local, e com a mesma ordem
do dia, caso em primeira convocação não seja possível deliberar por
falta de quórum (artigo 14.º dos estatutos).

25 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Assembleia Geral, o
Administrador, Vasco Fernandes Teixeira. 06-2-052 269

MORISA � CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Rua Particular de Santo António, apartado 143,
Vila Nova de Gaia

Capital social: 270 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 22 464.

Pessoa colectiva n.º 500181128.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, bem como dos estatutos, convoco os Srs.
Accionistas da sociedade para reunirem em assembleia geral anual no
próximo dia 23 de Março de 2001, pelas 15 horas, na sede da
sociedade, com a seguinte ordem do dia:

1) Aprovar e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício de 2000;

2) Aprovar e deliberar sobre a proposta de aplicação de resul-
tados;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Discutir qualquer outro assunto de interesse para a sociedade;
5) Proceder à eleição dos orgãos sociais para o próximo

quadriénio com início em 1 de Janeiro de 2001;
6) Deliberar sobre a proposta de redenominação do capital

social de escudos para euros.

Nos termos da lei e dos estatutos, têm direito a participar na
assembleia geral todos os accionistas, uma vez que o contrato de
sociedade não exige qualquer número mínimo de acções para conferir
voto.

Os accionistas com direito a voto, poderão fazer-se representar
por um membro do conselho de administração, por cônjuge,
ascendente ou descendente do accionista representado ou por outro
accionista; as sociedades serão representadas por quem para o efeito
designarem.

As representações serão comunicadas ao presidente da mesa por
carta com assinatura reconhecida notarialmente ou certificada pela
sociedade, entregue na sede social cinco dias antes da data designada
para a reunião da assembleia geral.

25 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Izidoro Porelo Rodrigues Azenha. 06-2-052 272

F. COSTA � INDÚSTRIA DE MADEIRAS, S. A.

Sede: Entroncamento, Sobrosa, Paredes

Capital social: 350 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Paredes sob o
n.º 00492/810424.

Pessoa colectiva n.º 501152237.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco todos os accionistas
para reunirem em assembleia geral ordinária, que terá lugar na sede
social no dia 30 de Março de 2001, pelas 17 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

O relatório de gestão e os restantes documentos de prestação de
contas apresentados pelo conselho de administração, incluindo o parecer
do fiscal único e o relatório do revisor oficial de contas, e as propostas
de deliberação a apresentar à assembleia pelo conselho de administração
encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas para consulta na sede
social, durante as horas de expediente, a partir da data de publicação
desta convocatória, nos termos do artigo 289.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Segunda data de reunião � no caso da assembleia não poder reunir
na data marcada, por falta de representação do capital exigido pela
lei ou pelo contrato, fica desde já fixado o dia 12 de Abril, pelas 17
horas, para a realização da reunião.

25 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Júlia Fernanda Leão da Costa Condé Pinto. 06-2-52 273

GAVIS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Magarenha, Frogosela de Cima, Frogosela, Viseu

Capital social: 70 000 000$

Matriculada sob o n.º 580 na Conservatória do Registo Comercial de
Viseu.

Pessoa colectiva n.º 500125996.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os accionistas da
GAVIS � Sociedade de Representações de Automóveis, S. A., para a
assembleia geral anual, a realizar na sua sede, no lugar de Magarenha,
Frogosela de Cima, Frogosela, em Viseu, no dia 10 de Março de 2001,
pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
apresentada pelo conselho de administração;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
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4.º Deliberar a conversão do capital social de escudos para euros
e proceder à correspondente alteração do artigo 4.º, n.º 1, dos esta-
tutos:

Projecto de alteração do artigo 4.º, n.º 1
(artigo 377.º n.º 8, do CSC)

Artigo 4.º

Capital e acções

1 � O capital social, integralmente subscrito e
realizado, é de € 349 300, representado por 70 000
acções com o valor nominal de € 4,99 cada uma.

5.º Eleição do novo membro do conselho de administração;
6.º Ratificar a aceitação da nova designação social da sociedade

de revisores oficiais de contas.

25 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Assembleia Geral, Luís
Manuel de Jesus Loureiro. 21-2-000 001

AVISOS

MARTIFER � CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, S. A.
Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

Capital social: 1 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de
Frades sob o n.º 190.

Número de identificação de pessoa colectiva: 502303239.

TRIDIFER � ESTRUTURAS METÁLICAS ESPACIAIS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

Capital social: 200 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de
Frades sob o n.º 279.

Número de identificação de pessoa colectiva: 503315702.

OLIMÁQUINAS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

Capital social: 185 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de
Frades sob o n.º 281.

Número de identificação de pessoa colectiva: 503322695.

Anúncio

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 100.º, n.º 3, do
Código das Sociedades Comerciais, dá-se notícia de que foi efectuado
na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades o registo
do projecto de fusão das sociedades identificadas em epígrafe e que o
referido projecto e a documentação a ele anexa podem ser consultados
na sede de cada uma das sociedades intervenientes pelos respectivos
sócios e credores sociais em todos os dias úteis, durante o horário de
expediente.

Mais se informa que as assembleias gerais para aprovar o projecto
de fusão realizar-se-ão no dia 29 de Março de 2001, pelas 16 horas,
nas respectivas sedes sociais.

26 de Janeiro de 2001. � A Administração e Gerência das Sociedades:
(Assinaturas ilegíveis.) 01-2-16 990

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro de 2001, a p. 1994, saiu com inexactidão a publicação
relativa à Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas,
S. A. Assim, onde se lê «Sede: Rua de Alexandre Braga, 76, 1.º,
4000-049 Porto» deve ler-se «Sede e fábrica: Rua da Fábrica, 2350
Torres Novas». 19-1-5451
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4. Empresas � Registo comercial

BRAGA
BRAGA

ROBRAL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6136;
identificação de pessoa colectiva n.º 504376098; inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 28 e 29/20001227.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foi alterado o
pacto quanto aos artigo 3.º, e n.os 2 e 3 do artigo 4.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$ e dividido em duas quotas iguais de 5 000 000$ cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12890910

PRONÚNCIA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6355;
identificação de pessoa colectiva n.º 503596566; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 15/20001211.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 3 000 000$, tendo em conse-
quência do aumento alterado o artigo 3.º, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 3 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das quotas das sócias Sandra Maria
Salgado Nogueira, e Ana Cláudia Salgado Nogueira, que detêm cada
uma, uma quota de valor nominal de 350 000$, da sócia Maria Gabriela
Duarte da Cunha com uma quota de valor nominal de 600 000$; e da
sócia Maria Goretti Freitas Salgado com uma quota de valor nominal
de 1 700 000$.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12907537

SERRALHARIA LIVRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1048;
identificação de pessoa colectiva n.º 500143544; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20001130.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que a sede social
mudou para o Parque Industrial de Adaúfe, pavilhão G 2 A, Adaúfe.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12907227

EDIFACOOP � COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO
DO INDIVÍDUO, FORMAÇÃO E APOIO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8/920925;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918705; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 23/20001213.

Certifico em referência à cooperativa em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo com o seguinte teor:

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 23/20001213.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de

2000-2002.
Direcção: presidente � Fernando Gomes da Cunha Ferreira Lopes,

casado.
Conselho fiscal: presidente � Augusto Gabriel Carvalho Ribeiro;

suplente � Maria Alice Gomes da Cunha Ferreira Lopes Alves, ambos
casados.

Data da deliberação: 28 de Abril de 2000.

O Conservador, (Assinatura ilegível).

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12890120

GOMES & DUARTE � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5679;
identificação de pessoa colectiva n.º 504012355; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20001207.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 15 000 000$, tendo em con-
sequência do aumento alterado o artigo 3.º, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 000$ e dividido em duas quotas: uma de 14 960 000$ perten-
cente ao sócio Carlos Alberto Duarte Gomes; e outra de 40 000$
pertencente à sócia Maria dos Anjos Felisberta Duarte.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12907472

M. E. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1938;
identificação de pessoa colectiva n.º 501354123; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 43/20001214.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social de 1 000 000$ para 90 216 900$, e redenominado
para 450 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º em virtude do
referido aumento, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
450 000 euros e dividido em quatro quotas, sendo uma de 382 500 eu-
ros pertencente ao sócio Manuel Estêvão de Oliveira; e três iguais de
22 500 euros pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria Ausenda
Navega de Almeida Oliveira, Paulo de Almeida Oliveira, e Maria
Margarida de Almeida Oliveira.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12890189

BRITALAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4337;
identificação de pessoa colectiva n.º 503263486; inscrição n.º 15,
inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data das apresenta-
ções: 28, 29 e 30/20001206.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 32 � 7 de Fevereiro de 20012844

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que em 24 de
Novembro de 2000, foi nomeada secretário da sociedade, Andrea
Macedo, solteira, maior, e em 2 de Outubro de 2000, foi designado
administrador, Fernando José Leite da Costa e Silva, casado, para
completar o triénio de 2000-2002.

Mais certifico que foi alterado o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 18.º,
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 18.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade fica a cargo de um conselho de
administração constituído por um presidente e dois, quatro, seis ou
oito vogais, que poderão não ser accionistas, eleitos por períodos de
três anos, podendo ser sempre reeleitos.

2 � Os membros do conselho de administração ficam dispensados
da prestação de caução para o exercício das respectivas funções.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12906301

TRANSR. TRANSPORTES E MUDANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6317;
identificação de pessoa colectiva n.º 504599925; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 17/20001213.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foi aumentado
o capital social de 10 000 000$ para 20 000 000$, tendo sido alterado
o pacto quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 000$  e dividido em cinco quotas: uma de 10 000 000$ per-
tencente ao sócio José Pereira Rodrigues; duas iguais de 3 000 000$
pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel Marques
Rodrigues, e Manuel Alberto Marques Rodrigues; e duas de 2 000 000$
pertencentes uma a cada uma das sócias, Ana Maria Marques
Rodrigues, e Célia Maria Marques Rodrigues.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12907421

AGARB � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6426;
identificação de pessoa colectiva n.º 504311557; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 21/20001219.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foi designado
gerente em 31 de Outubro de 2000, José Carlos Peixoto Vieira da
Silva, casado.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11786965

XAVIER FERREIRA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1043;
identificação de pessoa colectiva n.º 500302081; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 16/20001221.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo do seguinte teor:

Inscrição n.º 12 à apresentação n.º 16/20001221.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2001-2004.

Conselho de administração: presidente � Manuel Lopes Xavier
Ferreira; delegado � António Carlos Xavier Ferreira; vogal � Fran-
cisco Rui Xavier Ferreira, todos casados.

Conselho fiscal: presidente � Joaquim da Costa Correia Araújo,
casado; vogais � Rui Domingos de Sousa Araújo Correia, casado; e
Oliveira e Sá, João Araújo & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por João Luís Almeida Mendes de
Araújo, casado, revisor oficial de contas; suplente � Oliveira e Sá,
João Araújo & Associados, representada por Jorge António de Oliveira
e Sá, casado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2000.

O Conservador, (Assinatura ilegível).

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12890685

CABECEIRAS DE BASTO

IRMÃOS MENDES MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 319/20010116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505067420 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20010116.

Certifico que entre José António Mendes Marques, casado com
Maria Isaura Rodrigues Teixeira Marques, na comunhão de adquiri-
dos, residente no Lugar de Pinhó, freguesia do Outeiro, concelho de
Cabeceiras de Basto; e Manuel Mendes Marques, casado com Maria
da Graça Fernandes Macedo Marques, na comunhão de adquiridos,
residente no referido Lugar de Pinhó, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Mendes Marques, L.da, com sede
no Lugar de Pinhó, freguesia do Outeiro, concelho de Cabeceiras de
Basto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio de materiais de construção.
Aluguer de máquinas de terraplanagem e equipamento industrial.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e distribuído em duas quotas: uma no valor nominal de 3000 euros
pertencente ao sócio José António Mendes Marques; e uma no valor
nominal de 2000 euros pertencente ao sócio Manuel Mendes Marques.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, que desde já
são nomeados gerentes, sendo necessária apenas a assinatura de qual-
quer um deles para a vincular.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de presta-
ções suplementares de capital até ao quíntuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos termos e condições que forem aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem o direito
de preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras
formalidades, deverão ser convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 10659234
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CELORICO DE BASTO

GARAGEM DO CALVELO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES, L.DA

Sede: Lamoso, Fervença, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 177/940509; identificação de pessoa colectiva n.º 503190691;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/20010115.

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

Aumento de capital. Montante após o aumento: 90 000 000$, sendo
a importância do aumento subscrita em dinheiro quanto a 12 000 000$
por Armando Seixas de Carvalho, e quanto a 8 000 000$ por Luís
Fernando Seixas de Carvalho.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 90 000 000$.
Sócios e quotas: Armando Seixas de Carvalho, com uma de

54 000 000$, e Luís Fernando Seixas de Carvalho, com uma de
36 000 000$.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 10107860

CALVELO II � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
SERVIÇOS E PEÇAS, L.DA

Sede: Avenida de João Pinto Ribeiro, Britelo, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 268/980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504139703;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20010115.

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

Aumento de capital e alteração parcial do pacto social.
Montante após o aumento, 10 000 000$, sendo a importância do

aumento subscrita em dinheiro quanto a 4 500 000$, por Armando
Seixas de Carvalho, e quanto a 4 500 000$ por Luís Fernando Seixas
de Carvalho.

Artigos alterados: 3.º e 8.º
Capital: 10 000 000$.
Sócios e quotas: Armando Seixas de Carvalho, e Luís Fernando Seixas

de Carvalho, com uma de 500 000$, cada um.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 10107886

CONSTRUÇÕES SEBASTIÃO OLIVEIRA, L.DA

Sede: Raposeira, Vale do Bouro, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 198/950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503358940;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20010112.

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

Amento de capital e alteração parcial do pacto social.
Montante após o aumento: 25 000 000$, sendo a importância do

aumento subscrita em dinheiro pelos sócios Sebastião de Freitas Oli-
veira, e Conceição Barbosa de Freitas, com uma quota de 12 300 000$
cada um.

Artigos alterados: 2.º e 3.º
Objecto: Consiste na construção e engenharia civil, demolição e

terraplanagens.
Capital: 25 000 000$.
Sócios e quotas: Sebastião de Freitas Oliveira, com uma de

12 500 000$, e Conceição Barbosa de Freitas, com uma de
12 500 000$.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 10107843

SOCIEDADE AGRÍCOLA MEIRELES & LEMOS, L.DA

Sede: Quinta do Tojal, Molares, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 137/910503; identificação de pessoa colectiva n.º 502565519;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/010110.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 10107851

ESPOSENDE

MANUEL GONÇALVES DIAS MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 409/
900424; identificação de pessoa colectiva n.º 502338067; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/20010109.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 28 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14656248

LAVANDARIAS TROPICAL DE CARDOSO & MARIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 772/
960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503723789; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/20010111.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital social
foi aumentado de 400 000$ para 25 000 euros, com redenominação,
tendo em consequência alterado parcialmente o contrato quanto ao
seu artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 25 000 eu-
ros e dividido em duas quotas iguais com o valor nominal de
12 500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Cândido
de Macedo Cardoso, e José Fernando Mariz da Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14656981

CONSTRUÇÕES QUINTA DE SANTA BAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 935/
990326; identificação de pessoa colectiva n.º 504341537; averba-
mento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 2, 3 e 4/20010111.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
fotocópia da escritura donde consta a cessação de funções de geren-
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tes de Manuel Caetano Jaques, e de António Maria Queirós da Cruz,
por renúncia de 27 de Dezembro de 2000, e alterado parcialmente o
contrato da sociedade com redenominação, quanto aos seus artigos 1.º,
3.º, e 4.º, n.º 1, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Quinta Santa Baia, L.da, e
tem a sua sede no Lugar de Barral, na freguesia de Palmeira, do con-
celho de Esposende.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros e dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Orlando Silva da Venda, e Fernando Gomes
de Passos Faria.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, já nomeados gerentes, sendo necessárias as assinatu-
ras conjuntas de dois gerentes para obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14656973

CQC � TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1062/
20010110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010110.

Certifico que entre José Fernandes Pereira de Carvalho; José Horácio
Teixeira de Carvalho; Manuel Augusto Teixeira de Carvalho; Carlos
Fernando Teixeira de Carvalho; Maria Isabel Teixeira de Carvalho
Lima; Maria Emília Teixeira de Carvalho Sousa; e Maria Teresa
Teixeira de Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CQC � Transformação e Comércio de
Metais, L.da, que vai ter a sua sede na Rua da Mangalaça, Lugar de
Góios, da freguesia de Marinhas, do concelho de Esposende.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de corte e quinagem
de metais e comércio por grosso de metais.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 7000 eu-
ros e dividido em sete quotas iguais, como valor nominal de 1000 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios José Fernandes Pereira de
Carvalho, José Horácio Teixeira de Carvalho, Manuel Augusto Tei-
xeira de Carvalho, Carlos Fernando Teixeira de Carvalho, Maria Isa-
bel Teixeira de Carvalho Lima, Maria Emília Teixeira de Carvalho
Sousa, e Maria Teresa Teixeira de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ape-
nas aos sócios, José Fernandes Pereira de Carvalho, e Manuel Au-
gusto Teixeira de Carvalho, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção dos dois gerentes.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, promover os respectivos registos, celebrar contratos de lo-
cação financeira ou de leasing, tomar de arrendamento ou de tres-
passe locais destinados ao exercício da sua actividade e celebrar os
respectivos contratos.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas entre os sócios são livres; porém, a
favor de estranhos dependem do consentimento da sociedade, à qual
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar, é
conferido o direito de preferência.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14656272

VITRÁLIA DO NEIVA � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 715/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503590606; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/20010109.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital social
foi aumentado de 10 000 000$ para 125 000 euros, com redenomi-
nação, tendo em consequência sido alterado parcialmente o contrato
quanto ao seu artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 125 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 100 000 euros do só-
cio António Viana Maranhão; e uma de 25 000 euros do sócio Rena-
to António Enes Maranhão.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14656256

GUIMARÃES

VAZ DA COSTA, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7088;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/20010115.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, e que faz parte integrante da
escritura de constituição de sociedade e contendo os estatutos da
sociedade anónima, Vaz da Costa, S. G. P. S., S. A.

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vaz da Costa, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Lugar de Espinhosa, freguesia
de Azurém, concelho de Guimarães.

2 � O conselho de administração poderá por simples deliberação,
transferir a sede social para qualquer outro lugar do concelho da sede
ou limítrofes, devendo os accionistas serem avisados dessa mudança.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
noutras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações da sociedade

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e representado por
10 000 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma, integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro.
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2 � As acções serão nominativas, representadas por títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções, a todo o tempo
substituíveis por divisão ou concentração.

3 � As acções poderão ser convertidas em acções ao portador em
qualquer momento, mediante a deliberação tomada por unanimidade
do capital social, representado em assembleia geral expressamente
convocada para o efeito. Em tal caso, deixará de ser aplicável o
disposto no artigo 7.º do presente pacto social.

4 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, sendo
estas acções e as tituladas, reciprocamente convertíveis.

5 � Os títulos representativos das acções serão autenticados com
o carimbo da sociedade e assinados por dois administradores, poden-
do as assinaturas serem de chancela, por eles autorizadas, ou por
mandatários da sociedade, com poderes especiais para esse acto.

6 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções são de conta dos accionistas requerentes.

7 � Poderá a sociedade emitir títulos provisórios.

ARTIGO 5.º

1 � Nos aumentos de capital social, os accionistas têm o direito
de preferência na proporção das acções que possuírem, quer na subs-
crição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais
tal direito de preferência não tenha sido exercido.

2 � A assembleia geral pode limitar ou suprimir o direito de
preferência dos accionistas, relativamente a qualquer aumento de
capital, nomeadamente para um aumento a deliberar pelo conselho
de administração, nos termos admitidos por lei.

ARTIGO 6.º

É permitida à sociedade adquirir acções próprias dentro dos limites
legais e realizar sobre elas as operações de alienação ou oneração que
se mostrem convenientes aos interesses da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas terão o direito de preferência no caso de qual-
quer alienação a título oneroso ou gratuito de acções, mesmo que entre
accionistas.

2 � O accionista que pretende alienar a terceiro as suas acções
deverá comunicar tal intenção ao conselho de administração, fazen-
do constar da comunicação os elementos essenciais do negócio pro-
jectado, bem como a identidade do eventual adquirente.

3 � O conselho de administração no prazo de 5 dias úteis, notifi-
cará os demais accionistas constantes do livro de registo de acções,
para querendo, manifestarem a intenção de adquirir as acções.

4 � Os accionistas que pretendem preferir terão 10 dias úteis para
o comunicar ao conselho de administração, manifestando a sua posi-
ção quanto ao preço projectado. Cada accionista terá que exercer a
preferência para a totalidade das acções alienadas.

5 � No caso de um ou mais accionistas comunicarem a intenção de
exercer o seu direito de preferência, o conselho de administração, pro-
moverá o processo de avaliação das acções nos termos do n.º 9, se for
caso disso, e no prazo de 5 dias úteis, findo tal processo procederá ao
eventual rateio e comunicará o seu resultado a todos os interessados,
com a comunicação de que deverão proceder ao depósito do respecti-
vo preço nos cofres da sociedade no prazo de 5 dias úteis.

6 � No dia seguinte ao final do último prazo referido no número
anterior, o conselho de administração comunicará ao accionista alie-
nante o resultado do processo de exercício de preferência com a
comunicação de que poderá proceder à alienação que projectou ou de
que deverá entregar na sede da sociedade as acções e os documentos
permitentes à transmissão.

7 � No caso previsto na parte final do número anterior, o accio-
nista alienante deverá proceder àquela entrega no prazo de 3 dias úteis
contra entrega do respectivo preço, após o que as acções serão
entregues ao preferente ou aos preferentes.

8 � Caso o accionista alienante não proceda, conforme o dispos-
to no número anterior, terá o preferente ou os preferentes o direito
de recorrerem à execução específica.

9 � O preço de exercício do direito de preferência será o menor
valor que resultar da comparação entre:

a) O preço da alienação projectada;
b) O preço que for determinado por acordo entre o alienante e o

conselho de administração, ou na falta de acordo, o que for determi-
nado por uma comissão composta por dois peritos, sendo um nomeado
pelo alienante e outro pelo conselho de administração, ou ainda na
falta de acordo entre estes dois peritos, o que for determinado por
um revisor oficial de contas independente, a nomear pela ordem dos
revisores oficiais de contas. No caso da alienação ser a título gratuito,
o preço do exercício do direito de opção, será o que resultar do disposto
na alínea b) supra referida.

10 � A alienação de acções a terceiros sem respeito pelo disposto
nos números anteriores será ineficaz face à sociedade e aos accionis-
tas, sem prejuízo do disposto no artigo 11.º, n.º 1, alínea d).

ARTIGO 8.º

A sociedade pode emitir obrigações, sob qualquer das modalidades
permitidas por lei.

ARTIGO 9.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto ou remíveis,
dentro dos limites legais.

ARTIGO 10.º

Poderão ser exigidas, por deliberação unânime da assembleia ge-
ral, prestações acessórias além das entradas, até ao décuplo do capi-
tal social ou através de suprimentos, devendo os restantes elemen-
tos essenciais e o carácter oneroso ou gratuito serem fixados pela
assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � Poderão ser amortizadas acções sem redução de capital
nos termos legais, ou com redução de capital desde que a assem-
bleia geral assim o deliberar, o que poderá fazer em qualquer dos
seguintes casos:

a) Caso os accionistas envolvidos nisso concordarem;
b) Caso as acções tenham sido objecto de penhora, arresto ou qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
c) Caso o accionista envolvido tenha sido declarado em estado de

insolvência ou de falência, ou tenha sido objecto de processo especial
de recuperação de empresas;

d) Caso as acções sejam alienadas sem respeito pelo direito de
preferência dos outros accionistas.

2 � Compete à assembleia geral que deliberar a amortização fixar
as condições necessárias para que a operação se concretize, nomea-
damente a contrapartida a pagar pela sociedade e o respectivo prazo
de pagamento.

CAPÍTULO III
Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam, e que até 8 dias antes da realização da assembleia as te-
nham registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou de instituições de crédito.

ARTIGO 13.º

A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Os accionistas que não possuírem o número mínimo de acções para
exercerem o direito de voto, poderão agrupar-se de forma a que esse
número seja atingido em conjunto.

ARTIGO 15.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar na
assembleia geral, mediante carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral e entregue na sede da sociedade, até ao dia que houver
sido designado para a reunião da assembleia.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário a eleger pela assembleia geral qua-
drienalmente.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 17.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração, composto por um presidente e dois, quatro, ou seis vogais,
eleitos pela assembleia geral quadrienalmente.
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ARTIGO 18.º

No caso de impedimento permanente ou renúncia de qualquer
membro do conselho de administração, este sob proposta do seu pre-
sidente, escolherá quem irá preencher a vaga até ao termo do man-
dato, devendo tal escolha ser ratificada na assembleia geral seguinte.

ARTIGO 19.º

O conselho de administração reúne ordinariamente, segundo calen-
dário elaborado pelo seu presidente e aprovado pelo conselho, no início
de cada ano, e extraordinariamente sempre que o presidente do
conselho de administração o convoque.

§ único. As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos votos dos membros presentes, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

ARTIGO 20.º

Desde que tome posse, e pelo tempo que durar o mandato inicial,
ou renovado, cada administrador deverá ter garantias eventuais res-
ponsabilidades para com a sociedade pelo exercício da gestão através
de uma caução, por qualquer das formas admitidas por lei, de valor a
fixar pela assembleia geral. No entanto, a assembleia geral poderá
dispensar de caução qualquer administrador.

ARTIGO 21.º

1 � Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos
poderes de representação e gestão da sociedade.

2 � O conselho de administração pode delegar num só administra-
dor ou numa comissão executiva a totalidade ou parte dos seus poderes,
com excepção das matérias indelegáveis nos termos do Código das
Sociedades Comerciais.

3 � A comissão executiva será sempre composta por um número
ímpar de membros do conselho e será presidida pelo presidente do
conselho de administração.

4 � O modo de funcionamento da comissão executiva é o mesmo
do conselho de administração e o seu mandato termina quando ter-
minar o do conselho de administração.

ARTIGO 22.º

O actos praticados pelo conselho de administração em nome da
sociedade, dentro dos poderes que a lei e o presente contrato lhe
conferem, vinculam a sociedade.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De dois dos membros do conselho de administração;
b) De um administrador no âmbito de poderes delegados;
c) De um administrador e de um mandatário, ou através de dois ou

mais mandatários especialmente constituídos e nos limites desse
mandato.

§ único. Enquanto o presidente do conselho de administração for
Francisco Vaz da Costa Marques, será suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade, sem prejuízo do acima disposto.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 24.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, devendo estes serem revisores oficiais de contas
ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, eleitos pela assembleia
geral por um período de quatro anos.

ARTIGO 25.º

Compete ao fiscal único os mais amplos poderes de fiscalização
dos actos de administração da sociedade, bem como a legalidade, re-
gularidade e pontualidade com que os mesmos são praticados e exe-
cutados.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 26.º

A assembleia geral fixará anualmente remunerações, bem como
quaisquer outras regalias, a perceber ou gozar pelos corpos sociais,

faculdade que poderá delegar em comissão de vencimentos formada,
pelo menos por três accionistas.

Poderá ser atribuída aos administradores uma participação nos lu-
cros de cada exercício até ao máximo de 50% do seu montante, a
decidir nos termos e com a distribuição que a assembleia geral deter-
minar.

ARTIGO 27.º

Os lucros distribuíveis de cada exercício terão o destino que lhes
for dado pela maioria dos accionistas presentes no momento da de-
liberação.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação da sociedade e disposição final

ARTIGO 28.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração, que ao tempo
estiverem em exercício.

ARTIGO 29.º

As deliberações dos sócios poderão derrogar os preceitos supleti-
vos da lei e sem necessidade de alteração estatutária.

Ficam desde já designados para comporem os órgãos sociais da
sociedade para o mandato que decorre entre o ano 2000 e o ano 2004:

Conselho de administração: presidente � Francisco Vaz da Costa
Marques, residente na Rua de Nossa Senhora da Conceição, Casa de
Sezulfe, freguesia de Azurém, concelho de Guimarães; vogal � Maria
Amélia Pereira da Costa Marques, residente na Rua de Nossa Senhora
da Conceição, Casa de Sezulfe, freguesia de Azurém, concelho de
Guimarães; vogal � Francisco José Pereira da Costa Marques, resi-
dente na Rua do Dr. João Afonso de Almeida, 121, fracção NA, em
Guimarães; vogal � Amélia Maria Pereira da Costa Marques, resi-
dente no Caminho do Pombal, Amorosa do Meio, freguesia de Azu-
rém, em Guimarães; vogal � Isabel Maria Pereira da Costa Marques,
residente na Rua do Dr. João Afonso de Almeida, 201, fracção AC,
em Guimarães.

Mesa da assembleia geral: presidente � Rui Fernando Bidarra Ba-
tista, residente na Rua do Dr. João Afonso de Almeida, 201, fracção
AC, em Guimarães; vice-presidente � Alfredo Lopes de Barros, resi-
dente no Caminho do Pombal, Amorosa do Meio, freguesia de Azu-
rém, em Guimarães; secretária � Helena de Almeida Ribeiro da Cos-
ta Marques, residente na Rua do Dr. João Afonso de Almeida, 121,
fracção NA, em Guimarães.

Fiscal único: efectivo � Dália Luísa Moura Basto Pereira, revisora
oficial de contas n.º 1072, com escritório na Rua do Dr. Mário Dias,
209, em Guimarães; suplente � António José dos Anjos, revisor oficial
de contas n.º 633, com escritório no Edifício Botânico, Rua do Campo
Alegre, 1306, 2.º, sala 207, no Porto.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14816695

VABOR � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7087; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
20010112.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Janeiro de 2001, na cidade de Braga e Cartório No-
tarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de Fátima
Esteves, Notária deste Cartório, compareceram:

1.º Vítor Manuel da Silva Lopes, contribuinte fiscal n.º 190853867,
solteiro, maior, natural da freguesia de Nespereira, concelho de
Guimarães, onde reside no Lugar de Arrau, portador do bilhete de
identidade n.º 9880695, emitido em 29 de Maio de 1998, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Abel Carlos da Silva Lopes, contribuinte fiscal n.º 224676881,
solteiro, maior, natural da freguesia de Nespereira já referida, onde
também reside no Lugar de Arrau, portador do bilhete de identidade
n.º 10219108, emitido em 27 de Dezembro de 1999, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus referidos bilhetes
de identidade.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si um
contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VABOR � Indústria de
Bordados, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Arrau, freguesia de
Nespereira, concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais, agências, ou outras formas de representação social, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, sem necessidade do consentimento da
assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de bordados.
2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em

quaisquer sociedades independentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao triplo do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas não produz efeitos para com a sociedade,
enquanto não for consentida por esta, a não ser que se trate de ces-
são entre ascendentes e descendentes ou entre os sócios.

2 � Os sócios não cedentes em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo lugar, terão sempre o direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios, diversos dos indicados no número anterior.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto, ou arrolamento, e ainda quando por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14816687

VIEIRA DO MINHO

FÁBRICA DE BLOCOS DO MOSTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 72/890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502123087;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/20010117.

Certifico que foi efectuado o registo de alteração parcial do contrato
com aumento do capital social da sociedade em epígrafe, tendo o capital
passado para 5 000 000$, mediante o reforço de 2 000 000$ em nume-
rário, subscrito pelo sócio Aníbal Pereira Fernandes, e alterados os arti-
gos 3.º e 5.º, e aditado o artigo 7.º, ficando os mesmos com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor

nominal de 4 000 000$ pertencente ao sócio Aníbal Pereira Fernan-
des; uma no valor nominal de 500 000$ pertencente à sócia Ilda de
Fátima Ramalho Fernandes; e duas de 250 000$ cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Nuno Filipe Ramalho Fernandes, e
Ângela Maria Ramalho Fernandes.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, competem ao sócio Aníbal Pereira Fernandes, que desde já
fica nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do
gerente.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 10 000 000$ a realizar por eles na proporção
das suas quotas.

Mais certifico que foram depositados os documentos na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias Carreiro
Leal de Mariz. 14595621

FÁBRICA DE BLOCOS DO MOSTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 72/890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502123087;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20010117.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerentes da sociedade em epígrafe, por renúncia, de Custódio Augusto
Vieira, Cândido Augusto Abreu Cardoso, Silvino Norberto, e de Hilário
Machado de Lemos, em 17 de Outubro de 2000.

Mais certifico que foram depositados os documentos na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias Carreiro
Leal de Mariz. 14595613

FRANCISCO DE SOUSA ANTUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 154/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503905151;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20010111.

Certifico que foi efectuado o registo de alteração parcial do con-
trato com aumento de capital da sociedade em epígrafe, tendo o ca-
pital social passado para 29 927,86 euros (6 000 000$), mediante o
reforço de 16 460,33 euros ( 3 300 000$), subscrito em numerário
pelo sócio Francisco de Sousa Antunes.

Mais certifico que os artigos alterados são os 2.º, 3.º e 4.º, passan-
do os mesmos a terem a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as canalizações, saneamento e terra-
planagens. Construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
29 927,86 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no mon-
tante de 27 234,36 euros pertencente ao sócio Francisco de Sousa
Antunes; e duas no montante de 1346,75 euros pertencentes uma a
cada um dos sócios, Daniela Gonçalves Antunes, e Vítor Gonçalves
Antunes.

ARTIGO 4.º

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios maiores prestações suple-
mentares de capital até ao quíntuplo do capital social.
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Certifico ainda que foram depositados os documentos na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias Carreiro
Leal de Mariz. 14595605

BRAGANÇA
BRAGANÇA

ROMANO & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 917/
970925; identificação de pessoa colectiva n.º 503494410; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/20010112.

Certifico que a sociedade acima referenciada, se encontra dissolvi-
da e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em
13 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 14626470

COIMBRA
CANTANHEDE

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 15, de 18 de Janeiro de 2001, a p. 1304-(35), saiu com ine-
xactidão a publicação relativa à sociedade Café Hollywood, L.da As-
sim, onde se lê «5 e 6/000102», deve ler-se «5 e 6/001002».

19-1-5441

FIGUEIRA DA FOZ

PLASFIL � PLÁSTICOS DA FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 170/580508; identificação de pessoa colectiva n.º 500219567.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 08816441

MICROPLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1042/871009; identificação de pessoa colectiva n.º 501885277.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 08816360

VALEPEDRENSE � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1550/910419; identificação de pessoa colectiva n.º 502539577.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral da so-
ciedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

16 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 08816662

DOMINGUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1721/940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503186392.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 08816565

CORFOZ � COOPERATIVA DOS RETALHISTAS
DE MERCEARIA DA FIGUEIRA DA FOZ, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 5/
830112; identificação de pessoa colectiva n.º 500076731; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 16/20010117.

Certifico que com referência à cooperativa em epígrafe, foi efec-
tuada a seguinte designação:

Direcção: presidente � Manuel Gaspar Esteves; vice-presidente �
António Rama Pato; tesoureiro � João Oliveira Bernardes;
primeiro-secretário � Albino de Carvalho, casado; segundo-se-
cretário � Adelino Gonçalves Gaspar; primeiro-substituto � António
Simões Matoso; segundo-substituto � José Ferreira Figueiras, casado.

Conselho fiscal: presidente � Eduardo Soares Caldeira; pri-
meiro-vogal � Tíndaro Aurélio Oliveira; segundo-vogal � Manuel
Augusto Oliveira Cardoso; primeiro-substituto � Américo Seabra
Gomes; segundo-substituto � António Marques da Costa.

Para o biénio de 2001-2002.
Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2000.

Conferida e está conforme.

17 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 13426508

PARQUES DO MONDEGO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1747/940810; identificação de pessoa colectiva n.º 503254290.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

11 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 08816530

JOSÉ MACHADO JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1084/880706; identificação de pessoa colectiva n.º 501695940.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

11 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 08816549
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JOSÉ RODRIGUES & IRMÃO � REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2220/981001; identificação de pessoa colectiva n.º 504242890.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 13324489

VENDAPRIL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1277/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502463953.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 08816344

LOJA DA JÚLIA � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2057/970520; identificação de pessoa colectiva
n.º 503888362.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 08816352

WARESOFT � SOFTWARE PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2148/980325; identificação de pessoa colectiva
n.º 504139657.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

17 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 08816670

VALPRÉDIOS � MEDIADORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrí-
cula n.º 1018/870526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501833030.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

27 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 13324462

ARCAFOZ � ARTIGOS DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1044/871019; identificação de pessoa colectiva n.º 501890963.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 13324497

FOZSEG � MEDIAÇÃO SEGUROS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2061/970616; identificação de pessoa colectiva n.º 503904880.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de contas
do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

27 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 13324454

MONTEMOR-O-VELHO

PRONTO A VESTIR VENEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 201/240791; identificação de pessoa colectiva
n.º 502264187.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 05670730

PENELA

TRANSPORTES DOMINGUES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 168/
20001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505184680; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20001117.

Certifico que entre Augusto Dias de Sá, casado com Lucília Do-
mingues Agra, na comunhão geral; Helder José Domingues de Sá; e
Cláudia Alexandra Domingues de Sá, ambos solteiros, maiores, foi
constituída a sociedade comercial por quotas com a denominação em
epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Transportes Domingues &
Sá, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Besteiro, freguesia de Santa
Eufémia, concelho de Penela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias de âmbito nacional e internacional. Aluguer de viaturas e equipa-
mentos. Compra e venda de materiais para a construção. Construção
civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social em dinheiro é de 50 000 euros, contravalor
de 10 024 100$, tendo sido já realizados 50%, devendo os restantes
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50% serem realizados até 30 de Novembro de 2001, dividido em três
quotas: uma no valor de 25 000 euros pertencente ao sócio Augusto
Dias de Sá; uma de 12 500 euros pertencente ao sócio Helder José
Domingues de Sá; e uma de 25 000 euros pertencente à sócia Claúdia
Alexandra Domingues de Sá.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao décuplo do capital social, desde que aprovado por unanimi-
dade em assembleia geral, que deliberará sobre o seu reembolso.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

1 � Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura conjunta de dois
gerentes, sendo sempre necessária a da gerente Cláudia Alexandra
Domingues de Sá, que dá a capacidade profissional. Para os actos de
mero expediente basta a intervenção de um dos sócios.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
fianças, abonações e letras de favor, respondendo individualmente
perante a sociedade e indemnizando esta dos prejuízos que lhe causar,
o sócio que infringir esta disposição.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida. A ces-
são a estranhos fica dependente do consentimento dos sócios não
cedentes, dado por escrito, os quais terão sempre o direito de prefe-
rência.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda
de Jesus Rafael. 09624490

TRAFIL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 170/
20001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505271362; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001221.

Certifico que entre Augusto Francisco, casado com Maria de San-
tiago Magueijo Francisco, sob o regime da comunhão geral; Jorge
Manuel Magueijo Francisco, casado com Élia Paula Craveiro Domin-
gues Santos Magueijo, na comunhão de adquiridos; e Paula Maria
Magueijo Francisco, casada com Luís Jorge de Brito Rodrigues Mendes,
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade comercial por
quotas com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TRAFIL � Transportes, L.da, e tem a
sua sede no Lugar de Freixiosa, freguesia de Santa Eufémia, do concelho
de Penela, e durará por tempo indeterminado.

2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de transportes rodo-
viários de mercadorias por conta de outrém.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 50 000 euros (contravalor de 10 024 100$), e corresponde à soma
de três quotas: uma de 10 000 euros pertencente ao sócio Augusto
Francisco; uma de 15 000 euros pertencente à sócia Paula Maria
Magueijo Francisco; e uma de 25 000 euros pertencente ao sócio Jorge
Manuel Magueijo Francisco.

§ 1.º A sociedade poderá exigir dos sócios, desde que aprovado
por unanimidade em assembleia geral, prestações suplementares de
capital até ao montante de 250 000 euros, na proporção das suas
quotas, podendo da mesma forma, ser deliberado o seu reembolso
pelos sócios.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livremente
permitida, mas a estranhos depende do consentimento da sociedade,

gozando os sócios, e depois a própria sociedade, do direito de prefe-
rência, na sua aquisição.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberado em assembleia geral, pertence aos só-
cios Augusto Francisco, e Jorge Manuel Magueijo Francisco, que fi-
cam desde já nomeados gerentes.

6.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes,
bastando a assinatura de um deles para os actos de mero expediente,
sendo sempre necessária a do gerente que detém o certificado de
capacidade profissional, que agora é o sócio Augusto Francisco.

Acordaram ainda que a sociedade poderá entrar imediatamente em
actividade, ficando desde já os gerentes autorizados a efectuarem o
levantamento do capital social, para fazer face às despesas de cons-
tituição e registo da sociedade.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda
de Jesus Rafael. 09624511

TRANSPORTES DUARTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 171/
20010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505269805; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010105.

Certifico que entre Joaquim Paulo Duarte, casado com Irene Iná-
cio Dias, na comunhão de adquiridos; e Luís Miguel Dias Duarte,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade comercial por quotas com
a denominação em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Duarte & Filhos, L.da, e
tem a sua sede no Lugar do Soito, da freguesia de São Miguel, do
concelho de Penela, e durará por tempo indeterminado.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte ocasional de merca-
dorias, aluguer de viaturas, materiais de construção.

3.º

O capital social realizado em dinheiro é de 50 000 euros (contra-
valor de 10 024 100$), realizado em 50$, devendo os restantes 50%
serem realizados até ao dia 31 de Janeiro de 2001, e corresponde à
soma de duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Paulo Duarte,
e Luís Miguel Dias Duarte.

§ 1.º A sociedade poderá exigir dos sócios, desde que aprovado por
unanimidade em assembleia geral, prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital, na proporção das suas quotas, podendo da
mesma forma ser deliberado o seu reembolso pelos sócios.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livremente
permitida, mas a estranhos depende do consentimento da sociedade,
gozando os sócios, e depois a própria sociedade, do direito de prefe-
rência na sua aquisição.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberado em assembleia geral, pertence a ambos
os sócios, que ficam desde já nomeados gerentes, e à não sócia Maria
Manuela Fernandes Gertrudes, casada, residente na Rua dos Motologos,
Santo Velho, freguesia de Avelar, do concelho de Ansião.

6.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes,
bastando a assinatura de um deles, para os actos de mero expediente,
sendo sempre necessária a assinatura da gerente Maria Manuela Fer-
nandes Gertrudes, que detém o certificado de capacidade profissional.
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7.º

É expressamente proibido obrigar a sociedade em quaisquer actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em fian-
ças, abonações e letras de favor, respondendo individualmente peran-
te a sociedade, indemnizando esta dos prejuízos que lhe causar o só-
cio que infringir esta disposição.

Acordaram ainda que a sociedade poderá entrar imediatamente em
actividade, ficando desde já os gerentes autorizados a efectuarem o
levantamento do capital social depositado para fazer face às despesas
de constituição e registo da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09624503

TÁBUA

DÉRBIO � INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA BIOMASSA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Tábua, lote 5, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula
n.º 413/20000914; identificação de pessoa colectiva
n.º 503571504; inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 6/20000914.

Certifico que por escritura de 16 de Agosto de 2000, lavrada de
fls. 126 a fls. 128 v.o, do livro de notas n.º 101-A, do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, foi aumentado o capital para
5 012 050$, com a sua redenominação em 25 000 euros, tendo por
consequência sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 7.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma DÉRBIO � Indústria de Derivados da
Biomassa, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Tábua, lote 5, vila,
freguesia e concelho de Tábua.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes da escrita social é de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$)
e corresponde à soma de cinco quotas iguais dos valores nominais de
5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, António Ma-
nuel Cardoso Marques Ferreira, Júlia Maria Ventura Ribeiro Ferreira,
António Pereira Agreira, José Manuel Cardoso Duarte, e José Manuel
Casaleiro Girão.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios,
que vierem a ser designados em assembleia geral, mantendo-se
nomeado gerente, o sócio António Manuel Cardoso Marques
Ferreira, e sendo nomeado gerente a partir de hoje, o sócio Antó-
nio Pereira Agreira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obrigató-
ria a assinatura do gerente António Manuel Cardoso Marques Ferreira,
bastando para os actos de mero expediente, a assinatura de um ge-
rente.

3 � Fica proibido a qualquer gerente envolver a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais
como fianças, abonações, letras de favor e responsabilidades se-
melhantes.

Que o dinheiro subscrito no ora operado aumento já deu entrada
na Caixa Social e não é exigível pela lei, pelo contrato ou pela deli-
beração a realização de outras entradas, e eles segundo a quarto ou-
torgantes declaram que aceitam associar-se nas condições do contrato
vigente e do presente aumento de capital com alteração parcial do
pacto social.

Conferida e está conforme.

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
06819737

ÉVORA
ESTREMOZ

NUNO MIGUEL LÁZARO MARTINS, E. I. R. L.

Sede: Rua de Bento de Jesus Caraça, bloco A, 2.º, esquerdo,
Estremoz

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 3/
110996; identificação de pessoa colectiva n.º 816893284; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/080101.

Certifico que entrou em liquidação a sociedade em epígrafe, a par-
tir de 29 de Dezembro de 2000.

Conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 11772913

EPAZORIX � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Rua de São Francisco Xavier, 23, Santa Maria,
Estremoz

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 442/
080396; identificação de pessoa colectiva n.º 503595381; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/100101.

Certifico que por escritura de 29 de Dezembro de 2000, lavrada de
fls. 27 a fls. 27 v.o, do livro de notas n.º 127-C, do Cartório Notarial
de Estremoz, foi dissolvida a sociedade em epígrafe, tendo as contas
sido aprovadas em 29 de Dezembro de 2000.

Conferida e está conforme.

10 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Teresa Neto
Macedo da Silva Maia. 11772832

INFLOW � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, 59, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 552/
100599; identificação de pessoa colectiva n.º 504386824; inscri-
ção n.º: PC/1999; data do depósito: 20010110.

Certifico que se encontram depositados os documentos da prestação
de contas da sociedade em epígrafe, e referentes ao exercício de 1999.

Conferida e está conforme.

10 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Teresa Neto
Macedo da Silva Maia. 11772824

PUGESTIL � PUBLICIDADE E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua 31 de Janeiro, 49, 2.º, Santo André, Estremoz

Capital social: 1 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 565/
261099; identificação de pessoa colectiva n.º 504383485; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/030101.

Certifico que por escritura de 24 de Maio de 2000, lavrada a fl. 4,
do livro de notas n.º 118-C, do Cartório Notarial de Estremoz, foi
alterado parcialmente o pacto social da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 1 200 000$ e corres-
ponde à soma de quatro quotas iguais de 300 000$ cada, pertencendo
duas de 300 000$ cada, ao sócio José Francisco Bencatel Albino; e
duas de 300 000$ cada, ao sócio António José Gavino Paixão.
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5.º

A gerência e a representação da sociedade ficam a cargo de dois
gerentes a designar em assembleia geral, tendo o seu mandato a dura-
ção que venha a ser deliberada, sendo necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes para obrigar validamente a sociedade, sendo
no entanto, suficiente a assinatura de um gerente para os assuntos de
mero expediente.

Conferida e está conforme.

3 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Teresa Neto Ma-
cedo da Silva Maia. 11772948

VIANA DO ALENTEJO

TERRAS DO CANTE, VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 93/940329; identificação de pessoa colectiva n.º 502938005;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/20010111.

Certifico que por escritura de 12 de Outubro de 2000, lavrada a
fls. 87 v.o, do livro de notas n.º 15-C, do Cartório Notarial de Viana
do Alentejo, referente à sociedade em epígrafe, foi alterado o artigo 1.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de Terras do Cante,
Viagens e Turismo, S. A., e tem a sua sede social na Rua Rossio do
Pinheiro, sem número de polícia, na freguesia de Alcáçovas, conce-
lho de Viana do Alentejo, e durará por tempo indeterminado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Conservador em substituição, Daniel
Fernando Pereira de Castro. 11671637

FARO
ALBUFEIRA

ISERMAR � LOJAS DE CONVENIÊNCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2284/
20010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505274361; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010115.

Certifico que por escritura lavrada em 9 de Janeiro de 2001, a
fls. 68, do livro de notas n.º 37-A, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ISERMAR � Lojas de Conve-
niência, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sá Carneiro, Edifício
Isermar, fracção B, rés-do-chão, Montechoro, freguesia e concelho de
Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de lojas de conveniên-
cia e de máquinas de venda automática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$) e representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente à sócia única.

2 � À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem a não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes, o referido José Manuel

Dias da Silva, e Sérgio Nuno Martins Dias da Silva, solteiro, maior,
residente na Rua de José Ramos Pimenta, lote 17, Cerro Grande,
freguesia e concelho de Albufeira, com ou sem remuneração, con-
forme aquela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A gerência fica desde já autorizada a adquirir para a sociedade
quaisquer bens imóveis, móveis ou veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10013776

FARO

BELÉM HOTÉIS � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Rua de Jerónimo Osório, 11, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1880/
861231; identificação de pessoa colectiva n.º 501772553;
data: 2000704.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 13493574

MENDES & SOARES, L.DA

Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 97, 1.º, esquerdo-H, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1592/
830720; identificação de pessoa colectiva n.º 501473319;
data: 2000705.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 13493566

APARTMAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Loteamento Santo António do Alto, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1268/
801223; identificação de pessoa colectiva n.º 501105930;
data: 2000704.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 13493558
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LAGOS

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 208, de 8 de Setembro de 2000, a p. 19 246-(15), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Irmãos Albuquerque
Veloso, L.da Assim, deve ser acrescentado no final do artigo 3.º o
seguinte: «,e Francisco Lázaro de Albuquerque, 12 903 euros».

19-1-5436

VILA DO BISPO

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE VILA DO BISPO, C. R. L.
Sede: Largo do Município, 14, freguesia e concelho de Vila do Bispo

Capital social: 15 962 000$

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 2/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 500970890; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000907.

Certifico que foi nomeada delegada da cooperativa em epígrafe,
Susana Gonçalves Cardoso Coelho, com os seguintes poderes:

Nomeada delegada: Susana Gonçalves Cardoso Coelho.
Poderes: Adoptar as providências necessárias para corrigir as irre-

gularidades existentes e a orientação, supervisão e disciplina dos ser-
viços, podendo designadamente, definir e colaborar na adopção de
medidas para a regularização de créditos vencidos, disciplinar a ges-
tão da Caixa e fazer-se assistir por profissionais da sua escolha.

Ficará dependente da sua aprovação a validade dos seguintes actos
e contratos:

a) A celebração de contratos de trabalho, de prestação de serviços
e aquisição de quaisquer bens;

b) A aquisição de crédito sob qualquer forma, incluindo a prestação
de garantias;

c) A fixação de taxas de juro activas e passivas;
d) A delegação de poderes;
e) A aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens do activo

da Caixa Agrícola, incluindo os dados em cumprimento, e o
desagravamento de quaisquer bens ou direitos que lhe tenham sido dados
em garantia.

Prazo de nomeação: Um ano a contar de 7 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 10017739

GUARDA
FORNOS DE ALGODRES

TRANSPORTES CARLOS PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrí-
cula n.º 125; identificação de pessoa colectiva n.º 504454242; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 1 e 2/010116.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 2/010116,
prévia à apresentação n.º 1.

Cessação de funções de gerente do não sócio Eduardo Isidro Reis
de Marcos, por destituição em 5 de Dezembro de 2000.

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 1/010116.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: Artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade será administrada e representada por ambos os
sócios já nomeados gerentes, os quais poderão ser remunerados, se tal
for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Aurora da Costa Ca-
bral Lima. 10678735

GOUVEIA

JORGE L. VICENTE CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 461/
010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505280418 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010117.

Certifico que entre Jorge Lopes Vicente Cardoso e esposa, Maria
José Ferreira Moura Cardoso, casados na comunhão de adquiridos,
residentes na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Gouveia; Jorge
Manuel de Moura Cardoso; e Nélson José Moura Cardoso, solteiros,
maiores, residentes na morada referida, foi celebrado um contrato
de sociedade, que se regerá nos termos constantes dos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge L. Vicente Cardoso & Filhos, L.da,
e tem a sua sede na Rua da República, 2, em Gouveia.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de livros, papelaria, jor-
nais, revistas, brinquedos, brindes e utilidades.

3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, correspondente a 1 002 410$, traduzido na soma de quatro
quotas: duas iguais no valor nominal de 2250 euros, correspondente a
451 084$50 pertencentes uma a cada um dos sócios, Jorge Lopes Vi-
cente Cardoso, e Maria José Ferreira Moura Cardoso; e duas iguais no
valor nominal de 250 euros, correspondente a 51 120$50, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Jorge Manuel de Moura Cardoso, e Nelson
José Moura Cardoso.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Jorge Lopes
Vicente Cardoso, e Maria José Ferreira Moura Cardoso, que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em qualquer acto ou contrato, bem
como para a plena representação da mesma, em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, é necessária e suficiente a assinatura de
qualquer um dos gerentes.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica dependente do
consentimento escrito da sociedade, que nela terá o direito de prefe-
rência. Não querendo esta preferir terão, a seguir igual direito, os sócios
não cedentes, na proporção das suas quotas, se mais de um quiser optar.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das enviadas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 07109962

LEIRIA
ALCOBAÇA

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 290, de 18 de Dezembro de 2000, a p. 26 588-(40), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Agro-Pecuária da La-
goa de Frei João, L.da Assim, onde se lê «averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 2, averbamento n.º 2 e averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 7», deve ler-se «inscrição n.º 2, n.º 1, Av. 1,
Av.2, Av.3, n.º 7». 19-1-5435

ANSIÃO

ABÍLIO DAS NEVES RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 650/
20010109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010109.
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Certifico que entre Abílio das Neves Rodrigues, casado com Maria
Emília Barros Rodrigues, sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente em Cavadas, Pousaflores, Ansião; Dário Barros Rodrigues,
solteiro, menor, residente em Cavadas, Pousaflores; Anabela Barros
Rodrigues, casada com Paulo Alexandre Marques Rodrigues, sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Avenida do Dr. Vítor
Faveiro, 3, 1.º, esquerdo, Ansião; Daniel Barros Rodrigues; e Sónia
Barros Rodrigues, ambos solteiros, maiores, residentes em Cavadas,
Pousaflores, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Abílio das Neves Rodrigues &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Vítor Faveiro, 3,
rés-do-chão, direito, vila, freguesia e concelho de Ansião.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede social para qualquer
outro local dentro do concelho ou para concelho limítrofe, e ainda
criar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas legais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias por conta de outrém, comércio a retalho e por
grosso de materiais de construção civil, compra e venda de imóveis,
revenda dos adquiridos para esse fim e a construção civil.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades como sócia
de responsabilidade limitada ou ilimitada, nos termos da lei, ou participações
sociais em sociedades com objecto social diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis específicas e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros (equivalente a 10 024 100$) e correspondente à soma de cinco
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 25 000 eu-
ros pertencente ao sócio Abílio das Neves Rodrigues; e quatro iguais de
6250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Anabela
Barros Rodrigues, Daniel Barros Rodrigues, Sónia Barros Rodrigues,
Daniel Barros Rodrigues, Sónia Barros Rodrigues, e Dário Barros Ro-
drigues.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, os sócios Abílio
das Neves Rodrigues, Anabela Barros Rodrigues, e Daniel Barros
Rodrigues.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

§ 2.º É vedado aos gerentes e aos mandatários da sociedade obriga-
rem a sociedade em actos e documentos estranhos ao objecto social,
tais como letras de favor, fianças, abonações e outras semelhantes,
sob pena de ser individual e não social, a responsabilidade assumida.

ARTIGO 6.º

A divisão e a cessão total ou parcial de quotas dependem do con-
sentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência
em primeiro lugar, e em segundo lugar aos sócios não cedentes, fican-
do garantido o direito de opção, com eficácia real.

§ único. A divisão e a cessão total ou parcial de quotas entre os
sócios, para ascendentes, descendentes ou entre os cônjuges, são livres.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Quando a quota for objecto de arresto, penhora, arrolamento,

venda ou adjudicação judicial;
c) Insolvência do sócio titular;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócia;
f) Por interdição ou inabilitação, exoneração ou exclusão de um sócio.
§ 1.º A amortização será efectuada pelo valor da quota determi-

nada pelo último balanço aprovado e será paga até doze prestações
mensais, iguais e sucessivas.

§ 2.º Considera-se realizada a amortização com o depósito, à or-
dem de quem de direito, do valor da quota com base remissiva para o
parágrafo anterior.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios, continuando com os herdeiros ou com o representante
do interdito, devendo aqueles de entre si nomearem um que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Dissolvendo-se a sociedade, serão liquidatários os sócios que proce-
derão à liquidação e partilha dos haveres sociais na forma deliberada
em assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
06851991

LEIRIA

COSTA AZUL � CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
ESPECIAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta de São Venâncio, lote 7, rés-do-chão, direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6117/
980831; identificação de pessoa colectiva n.º 502988789; número
e data da apresentação: 1-D/2000113.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1998.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Alzira Marques de
Oliveira. 07937067

MARINHA GRANDE

TORRES DA LUZ � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1976; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001124.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Torres da Luz � Investimentos Imo-
biliários, S. A., e reger-se-á pelo presente contrato de sociedade e
legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Marinha Grande, na Rua de São
Pedro de Moel, 141, 1.º, esquerdo, na freguesia e concelho da Marinha
Grande.

2 � A sociedade poderá por simples deliberação do seu conselho
de administração, deslocar a sede para outro local.

3 � Ao conselho de administração competirá igualmente decidir
sobre a criação, manutenção ou encerramento de estabelecimentos
industriais, filiais, sucursais, agencias, delegações ou qualquer outra
forma de representação social em qualquer parte do território nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto da sociedade é a construção de edifícios, compra e venda
de propriedades e o exercício de actividades de prédios, revenda dos
adquiridos para esse fim.
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ARTIGO 4.º

Duração

A existência jurídica da sociedade será por tempo indeterminado e
contar-se-á para todos os efeitos, a partir da data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações e prestações acessórias

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social integralmente realizado é de 50 000 euros e divi-
dido em 50 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções, obrigações e prestações acessórias

1 � As acções podem ser ao portador, nominativas ou escriturais,
reciprocamente convertíveis a pedido e a expensas do accionista.

2 � As acções que não assumam a forma meramente escritural
serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 e
10 000 acções.

3 � As acções deverão ser assinadas por dois administradores,
podendo as assinaturas serem apostas por chancela.

4 � Poderá haver, por deliberação da assembleia geral, acções
preferenciais sem voto até ao montante representativo de metade do
capital social.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão das acções da sociedade pode fazer-se livre-
mente entre os accionistas.

2 � Na transmissão de acções nominativas a favor de terceiros é
conferido o direito de preferência à sociedade primeiro, e depois aos
outros accionistas, na proporção que eles detêm no capital.

3 � A transmissão de acções nominativas a favor de terceiros fica
sujeita ao consentimento do conselho de administração, que terá de
se pronunciar no prazo de 30 dias após a recepção do pedido escrito
do consentimento.

4 � A transmissão das acções será livre, caso o conselho de admi-
nistração não se pronunciar no prazo referido no n.º 3.

5 � Em caso de recusa do consentimento, o conselho de adminis-
tração obriga-se a fazer adquirir as acções por quem indicar, nas
condições de preço e de pagamento do negócio para que foi solicita-
do o consentimento; caso se trate de transmissão a título gratuito, ou
a sociedade prove que houve simulação de preço, a aquisição far-se-á
pelo valor real, determinado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do
Código das Sociedades Comerciais.

6 � Na subscrição de novas acções representativas de aumento de
capital terão a preferência os actuais accionistas na proporção das
acções que já possuam.

ARTIGO 8.º

Aquisição de acções pela sociedade

A sociedade poderá, nos termos e condições previstas na lei, adqui-
rir acções próprias e alheias, a realizar sobre elas todas as operações
legalmente autorizadas.

ARTIGO 9.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, desde que previamente auto-
rizada pela assembleia geral e cumpridas todas as formalidades legais,
bem como adquirir e alienar obrigações próprias ou alheias e realizar
sobre elas todas as operações, que forem úteis aos interesses sociais,
de acordo com o estabelecido na lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A assembleia geral é dirigida por uma mesa constituída por um
presidente, um vice-presidente e um secretário eleitos trienalmente
pela própria assembleia de entre accionistas ou não accionistas.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

As sessões da assembleia geral serão convocadas por anúncios a
publicar de acordo com a lei ou por carta registada com aviso de recep-
ção enviada com pelo menos 30 dias de antecedência, sem prejuízo do
disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

Constituição da assembleia geral

1 � Têm direito a tomar parte da assembleia geral todos os accio-
nistas com direito a voto.

2 � Os accionistas pessoas colectivas, devem comunicar por car-
ta, ao presidente da mesa, o nome de quem os representa.

3 � A cada acção corresponde um voto na assembleia geral.
4 � Para efeitos de participação na assembleia geral, não serão toma-

das em consideração as transferências de acções efectuadas nos 8 dias que
antecedem a realização da assembleia geral em primeira convocação.

5 � Os obrigacionistas não têm direito a participarem nas assem-
bleias gerais.

ARTIGO 13.º

Quorum

1 � Para qualquer assembleia geral poder funcionar em primeira con-
vocação, deverão estar presentes ou devidamente representados, os ac-
cionistas que representem pelo menos, metade do capital social votante.

2 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
dos votos emitidos, salvo disposição legal ou estatutária que exija
maioria qualificada.

3 � Ficam sujeitas a maioria qualificada de três quartos do capital
votante as deliberações relativas:

a) Alteração do contrato de sociedade;
b) Aumento de capital, excepto por incorporação de reservas, e

sem prejuízo do disposto no artigo 91.º do Código das Sociedades
Comerciais;

c) Emissão de obrigações convertíveis em acções;
d) Fusão, cisão ou dissolução da sociedade.

ARTIGO 14.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá anualmente durante o primeiro
trimestre do ano para efeitos do artigo 376.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

2 � Qualquer outra assembleia geral será convocada sempre que o
conselho de administração ou o conselho fiscal o considerem neces-
sário, ou quando tal seja requerido por accionistas que detenham acções
registadas em seu nome, no livro respectivo da sociedade, há mais de
30 dias e que representem pelo menos, 5% do capital votante da
sociedade.

CAPÍTULO VI

Administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

Administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três membros, accionistas ou não, desig-
nados trienalmente, com possibilidade de reeleição pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração designará de entre os seus mem-
bros, um que será o presidente, podendo ainda designar um
administrador-delegado, nos termos do artigo 18.º

3 � As vagas que se verifiquem no conselho de administração, poderão ser
preenchidas por cooptação, a qual será sempre submetida a ratificação na as-
sembleia geral seguinte.

ARTIGO 16.º

Presidente do conselho de administração

O presidente do conselho de administração representa a sociedade
competindo-lhe especialmente convocar e dirigir as reuniões do con-
selho de administração.

ARTIGO 17.º

Competência do conselho de administração

Além das atribuições gerais designadas na lei e neste contrato, com-
pete ao conselho de administração:

a) Representar a sociedade judicial e extra-judicialmente, como
autora ou como ré, podendo contrair obrigações, propor e acompa-
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nhar processos, confessar, desistir ou transigir em processo e celebrar
ou aceitar compromissos ou cláusulas arbitrais;

b) Constituir mandatários para a prática de actos ou categorias de
actos determinados;

c) Definir a delegação de poderes nos termos do artigo 18.º do
contrato de sociedade.

ARTIGO 18.º

Delegação de poderes

O conselho de administração pode delegar no administrador-delegado
a gestão corrente da sociedade, bem como poderes específicos e de-
terminados, nos termos do artigo 407.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 19.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente pelo me-
nos uma vez em cada trimestre e sempre que convocado pelo seu presi-
dente por iniciativa própria ou a pedido de qualquer administrador.

2 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos de todos os membros que o compõem.

3 � Sempre que se verificar um empate nas votações do conselho,
ao presidente é conferido o voto de desempate.

4 � Um administrador pode fazer-se representar por outro admi-
nistrador numa reunião, mediante carta dirigida ao presidente, a qual
só será válida para essa mesma reunião.

5 � O conselho de administração pode deliberar por escrito in-
dependentemente de reunião formal, desde que as deliberações se-
jam tomadas por voto unânime de todos os membros que o com-
põem.

ARTIGO 20.º

Responsabilização da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura do administrador-delegado dentro dos limites dos

poderes que lhe hajam sido conferidos;
c) Pela assinatura de um administrador e/ou de um ou mais manda-

tários nos precisos termos do respectivo instrumento de mandato.
2 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um

administrador ou mandatário.
3 � É expressamente proibido aos administradores obrigarem a

sociedade em actos ou contratos estranhos ao objecto social, salvo
de devidamente autorizados pela assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
e um suplente, sendo ambos obrigatoriamente revisores oficias de
contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas.

2 � O fiscal único é eleito por três anos, sendo permitida a reelei-
ção por uma ou mais vezes pela assembleia geral.

ARTIGO 22.º

Competência do fiscal único

Compete ao fiscal único exercer as atribuições designadas por lei.

CAPÍTULO V

Remunerações e caução

ARTIGO 23.º

Remunerações

1 � As remunerações dos membros do conselho de administração
serão fixadas, nos termos do artigo 399.º do Código das Sociedades
Comerciais, anualmente pela assembleia.

2 � A assembleia geral poderá estabelecer também senhas de
presença para os membros da respectiva mesa.

ARTIGO 24.º

Caução dos administradores

A assembleia geral que elege o conselho de administração poderá
deliberar dispensar de caução ou determinar o tipo de caução, de acordo
com o artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VI

Reservas e lucros

ARTIGO 25.º

Reservas e lucros

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão a
aplicação determinada pela assembleia geral, depois de deduzidos os
montantes que segundo a lei, são destinados à formação ou reintegra-
ção da reserva legal.

2 � Verificadas as condições exigidas por lei, poderá o conselho de
administração, sempre que a situação líquida da sociedade o justifique, e
depois de obtido o consentimento do fiscal único, decidir a distribuição
de lucros aos accionistas no decurso de um exercício.

3 � A decisão do conselho de administração mencionada no nú-
mero anterior, deverá ser precedida de um balanço intercalar certifi-
cado pelo fiscal único, nos termos e para os efeitos do estabelecido
no artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 26.º

Dissolução

A sociedade só se dissolverá nos casos e nos termos especifica-
mente previstos na lei.

ARTIGO 27.º

Liquidação

1 � A liquidação da sociedade será feita extra-judicialmente nos
termos da lei e das deliberações tomadas em assembleia geral.

2 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data da
deliberação de dissolução, salvo se a assembleia geral dispuser diferen-
temente da deliberação de dissolução.

CAPÍTULO VIII

Disposições diversas

ARTIGO 28.º

Despesas de transformação

Serão suportadas pela sociedade todas as despesas de constituição e
respectivos registos.

ARTIGO 29.º

Órgãos sociais

Ficam desde já eleitos e empossados para o triénio de 2000-2003,
os seguintes membros dos órgãos sociais:

Assembleia geral: presidente � João Alberto Pacheco Simões Mira;
vice-presidente � Ana Maria Alexandra Rocha da Silva Mira;
secretário � Osvaldo Duarte Claro Maça.

Conselho de administração: presidente � Luís Miguel Claro Maça;
administrador � Paulo Alexandre Rocha da Silva; administrador �
Rogério Paulo Claro Maça.

Fiscal único: efectivo � Celestino Rodrigues & Silvério, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Silvério
Rodrigues; suplente � José Celestino Gomes Rodrigues, revisor oficial
de contas.

ARTIGO 30.º

Ficam desde já autorizados o presidente do conselho de administra-
ção, Luís Miguel Claro Maça, e o administrador, Paulo Alexandre
Rocha da Silva, para;

a) Adquirir para revenda um lote de terreno para construção, com
a área de 452 m2, sito nos Moínhos, freguesia de Alcabideche, conce-
lho de Cascais, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de
Cascais, sob a ficha n.º 2566, com a transmissão ali registada a favor
da sociedade vendedora, pela inscrição G3 e inscrito na matriz sob o
artigo 811.º da referida freguesia, pelo preço e nas condições que
considerarem convenientes para a sociedade;

b) Movimentar nos termos e para os efeitos do disposto na
alínea b), n.º 4, do artigo 277.º do Código das Sociedades Comerciais,
a conta aberta em nome da sociedade, podendo levantar as quantias
de que necessitarem para pagamento das despesas inerentes à



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 32 � 7 de Fevereiro de 2001 2859

constituição e instalação da sociedade e para o início da sua ac-
tividade.

Conferido e está conforme.

28 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 05712866

MANDATA � INDÚSTRIA, SERVIÇOS E MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1443; identificação de pessoa colectiva n.º 502790059; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 1/2001107.

Certifico que foi aumentado o capital para 2 248 560 000$ pelo
que o artigo 4.º do contrato, ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e outros bens constantes da escrita social é de 2 248 560 000$ e re-
presentado e dividido em 2 248 560 acções, no valor nominal de
1000$ cada uma, em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido e está conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11196084

VIDROMECÂNICA � METALOMECÂNICA VIDREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 579; identificação de pessoa colectiva n.º 501630341; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 4/2001204.

Certifico que foi feito o registo de reforço, e a redenominação do
capital social, tendo em consequência o artigo 3.º do contrato, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 75 000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 37 500 euros cada,
uma de cada um dos sócios.

Conferido e está conforme.

11 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11196670

LISBOA
AZAMBUJA

TRANSOLÍMPIA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 582/
990817; identificação de pessoa colectiva n.º 504456148; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e datas das
apresentações: 4/2001116 e 1/20010117.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Joa-
quim Fernando Bexiga Neto, por renúncia, em 18 de Setembro de
2000, e a alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 7.º, que passa a ter a seguinte redacção:

7.º

A gerência social incumbe a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes, sendo
um deles necessariamente gerente com capacidade profissional con-
ferida pela Direcção-Geral dos Transportes Terrestres, no âmbito
nacional e internacional.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07462743

INTERNACIONAL 2001 � NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 456/
960927; identificação de pessoa colectiva n.º 503727237; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 6 e 7/20010118.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerentes de
Armando de Jesus Mendes, e de Manuel José Santana, por renúncia,
em 20 de Dezembro de 2000, e a nomeação da gerente Rita Margarida
de Almeida Marques, em 21 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07462778

REBOQUES MONTEJUNTO � SERVIÇO NACIONAL
E INTERNACIONAL DE REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 370/
940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503148083; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 16/012001.

Certifico que foi registada a nomeação da gerente Rita Ramalho
Coelho de Faria Clemente, em 15 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07462760

CASCAIS

A. I. � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Sintra). Matrícula
n.º 11 469/961218; identificação de pessoa colectiva
n.º 502652217; inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 158/980731.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Lopes Dias Segurado Santos. 09085637

CENSUL � CENTRAL DE SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras). Matrícula
n.º 9973; identificação de pessoa colectiva n.º 502737433; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 14/20001017.

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

Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 14/20001017.
Facto inscrito: Dissolução.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14696533

CENSUL � CENTRAL DE SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras). Matrícula
n.º 9973/960305; identificação de pessoa colectiva n.º 502737433;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/960305.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma CENSUL � Central
de Supermercados, L.da, e tem a sua sede na Rua do General Ferreira
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Martins, 10, 3.º-C, em Miraflores, Algés, freguesia de Algés, conce-
lho de Oeiras.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Lopes Dias Segurado Santos. 03119700

D. M. C. I. � DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
E COMPONENTES INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Lisboa). Matrícula
n.º 7593/980623; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/980623.

Certifico que entre Anabela Alves de Castro; e Clément Sylvian
Olivier Tuil, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de D. M. C. I. � Distri-
buição de Material e Componentes Informáticos, L.da, e tem a sua
sede na Avenida da Liberdade, 245, 3.º-B, freguesia do Coração de
Jesus, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início
para todos os efeitos a partir da data da sua constituição.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem assim como a criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de todo o tipo
de produtos de tecnologia informática e sua distribuição, venda a grosso
e a retalho, consultadoria no âmbito da aquisição e instalação de
equipamento informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6 000 000$ integralmente realizado e repre-
sentado pelas seguintes quotas: uma quota no valor nominal de
3 060 000$ pertencente à sócia Anabela Alves de Castro; e uma quota
no valor nominal de 2 940 000$ pertencente ao sócio Clément
Sylvian Olivier Tuil.

ARTIGO 4.º

A cessão entre os sócios é livre, devendo ser autorizada pela socie-
dade quando a estranhos, tendo estes o direito de preferência na ven-
da a terceiros, podendo a sociedade amortizar quotas pelo seu valor
nominal, nos casos de morte, interdição e inabilitação de qualquer
dos sócios, apreensão judicial, nomeadamente de penhora, arresto ou
arrolamento ou qualquer providência cautelar.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, são exercidas pela gerência, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado na assembleia geral.

1 � Fica desde logo nomeada gerente, a sócia Anabela Alves de
Castro.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e para

os efeitos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá sempre que assim o entender, adquirir partici-
pações sociais noutras sociedades, para o que fica desde já e expres-
samente autorizada.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, desde que a lei não
exija outras formalidades.

Disposição transitória

1 � A sociedade fica desde já autorizada antes do seu registo
definitivo, ao exercício da sua actividade efectuada que esteja a

declaração de início de actividade junto das finanças, bem assim como
a adquirir bens móveis, designadamente viaturas automóveis, bem
como o equipamento e outros bens necessários à sua instalação e início
de actividade, como bens imóveis, podendo celebrar contratos de
arrendamento ou de compra e de venda.

2 � Para o efeito do estabelecido no número anterior, fica desde
já autorizado qualquer um dos gerentes directa e pessoalmente, ou
através de procurador, a proceder aos levantamentos que se mostrem
necessários das quantias depositadas em qualquer conta aberta em nome
da sociedade.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 06585876

ANDRADE & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Cascais). Matrícula
n.º 12 848; identificação de pessoa colectiva n.º 505101637; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20001110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Andrade & Cunha, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de Manuel Júlio Carvalho e Costa, 116, fracção
B, freguesia e concelho de Cascais.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como instalar e manter
sucursais, filiais ou outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria hoteleira,
fabrico e venda de pão e de bolos, snack-bar, pastelaria, restauração,
cafetaria, gelataria e pizzaria.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 25 000 euros e dividido em cinco quotas iguais de 5000 euros cada
uma, uma de cada um dos sócios, José António Cunha da Silva, Simone
Andrade da Silva, Maria Agostinha Andrade da Silva, Fábio Andrade
da Silva, e Alexandre Andrade da Silva.

4.º

São permitidas prestações suplementares de capital até ao limite
de 25 000 euros.

5.º

A cessão ou qualquer outra forma de alienação, total ou parcial de
quotas a sócio ou a estranhos, depende do consentimento da socie-
dade, à qual fica reservado o direito de preferência. Não querendo ou
não podendo a sociedade usar deste direito, pertencerá ele aos outros
sócios.

6.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

7.º

É permitido à sociedade a participação em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em sociedades com objecto dife-
rente do seu ou reguladas por lei especial.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota no valor resultante
do último balanço aprovado, nos seguintes casos:

a) Arrolamento, apreensão, arresto ou penhora de quota por qual-
quer autoridade judicial ou administrativa;

b) Falência, dissolução, insolvência ou interdição do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem o consentimento da sociedade;
e) Por acordo com o sócio titular.
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9.º

Os lucros sociais, após constituição da reserva legal, terão o desti-
no que for deliberado em assembleia geral.

10.º

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não exigir outras
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigi-
das aos sócios, com a antecedência de 15 dias.

11.º

As omissões ou lacunas do presente pacto social serão integradas
ou supridas pela lei, e na falta desta, por expressa deliberação da
assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14052709

Rectificação. � No 2.º suplemento ao Diário da República,
3.ª série, n.º 299, de 29 de Dezembro de 2000, a p. 21 352-(164),
saiu com inexactidão a publicação relativa à sede da sociedade Brilhar
do Sol � Actividades de Tempos Livres, L.da Assim, onde se lê «12,
2.º, esquerdo/direito», deve ler-se «12, 1.º, esquerdo/direito».

19-1-5442

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ANTÓNIO VEIGA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 259/500814; identificação de pessoa colectiva n.º 500026890;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 2/991110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração, por deliberação da as-

sembleia de credores, em 12 de Julho de 1999.
Armindo Rodrigo Vieira Leite, residente na Rua do Infante Santo,

33, 6.º, Porto.
Augusto Arnaldo Santos Oliveira e Silva Paranhos, residente na

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 282, Porto.
Fernando Luís de Gouveia Henriques Pimenta, residente na Rua do

Patrocínio, 67, 7.º-C, Lisboa.
Vítor Manuel Pereira Gonçalves de Moura, residente na Avenida

do Conselheiro Barajona Freiras, 14, 7.º, Lisboa.
Jorge Manuel Alves de Moura Calheiros, residente na Rua de Ale-

xandre Ferreira, 17, 7.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
11310910

ÁREADELTA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7650/980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504535919;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/990629.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o biénio de 1999-2000, por

deliberação de 31 de Março de 1999.
Conselho de administração: presidente � Manuel Joaquim Paúl

Lobato de Miranda, residente na Praceta de Ruy Belo, 9, 7.º, esquerdo,
Amadora.

João Manuel de Melo Vieira de Abreu Freire, residente na Rua de
Adelaide cadete, 2, 2.º-D, Lisboa.

João Manuel Correia dos Santos Silva, residente na Praça de Olegário
Mariano, 4, 11.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Cláudia Maria Teixeira Pinto Gomes Neto,
revisora oficial de contas, residente na Rua de Vitorino Nemésio, 30,
8.º, Lisboa; suplente � José Alberto Gomes Neto, revisor oficial de
contas, residente na Rua de Fernandes Costa, 221, 2.º, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lídia Santos.
12226467

BORGES, GOMES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 285/500907; identificação de pessoa colectiva
n.º 501977449; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/
991228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social, com reforço de capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 1 440 000$, realizado

em dinheiro.
Artigos alterados: 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 6.º e 13.º
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade adopta a firma Borges, Gomes & Santos, L.da, e tem a
sua sede em Lisboa, na Rua da Portela, 24, Bairro da Encarnação, na
freguesia de Santa Maria dos Olivais.

2.º

O seu objecto é o exercício da indústria e comércio de padaria.

4.º

O capital social é de 1 500 000$ inteiramente realizado em dinheiro
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
600 000$ pertencente ao sócio Abílio Nunes Ribeiro; e três quotas
iguais de 300 000$ cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos
sócios, Paulo Cristóvão Ribeiro, Cecília Cristóvão Ribeiro, e Manuela
Cristóvão Ribeiro.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de dez vezes o capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, com ou sem juros, por contrato escrito entre os sócios, e a
sociedade.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, e a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, pertencem a um ou mais geren-
tes, sócios ou não sócios, ficando desde já nomeado gerente, o sócio
Abílio Nunes Ribeiro.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente nomeado, ou
pela de um procurador, para a prática de determinados actos ou
contratos.

13.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, com
objecto igual ou diferente do seu ou reguladas por leis especiais, bem
como fazer parte de agrupamentos complementares de empresas ou
consórcios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lídia Santos.
11361123

ALVERCA HIPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3947/930621; identificação de pessoa colectiva n.º 502219518;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 14 e 15/990827.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
O fiscal único, Santos Fernandes, Sena Ferreira & Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, passou a usar a firma, Santos Fer-
nandes & Lino Henriques, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Designação do conselho de administração, e do fiscal único, em
30 de Março de 1999.

Prazo: Triénio de 1999-2001.
Conselho de administração: presidente � Manuel Carlos Teixeira

de Abreu, residente na Alameda do Alto da Barra, bloco D, 32, 3.º,
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Oeiras; vogais � Philippe Luc Joseph Saudo, residente na Rua de
Duarte Pacheco Pereira, 56, Lisboa; e José Luís Fajardo Fernandez
de Bobadilla, residente na Travessa de Teixeira Júnior, 1, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � A, Santos, J. Alves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, sita na Avenida de Júlio Dinis,
891, 4.º, esquerdo, Porto; suplente � A. Gândara, J. Monteiro, O,
Figueiredo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
sita na Avenida da República, 90, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
08933499

DAPA � COMPANHIA PORTUGUESA
DE SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5416/950731; identificação de pessoa colectiva n.º 503478113;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscri-
ção n.º 7; números e data das apresentações: 35-37/991028.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
O fiscal único, passou a designar-se: Santos Fernandes & Lino

Henriques, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Cessação de funções do fiscal único, Santos Fernandes & Lino
Henriques, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e do suplente,
António José Alves da Silva, por renúncia, em 28 de Maio de 1999.

Designação do fiscal único, e suplente para o triénio em curso de
1998-2000, por deliberação de 1 de Junho de 1999.

Fiscal único: efectivo � A. Santos, J. Alves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, sita na Avenida de Júlio Diniz,
891, 4.º, esquerdo, Lisboa, representada por João Carlos Miguel Alves,
residente em Chesol, lote 18, Alcabideche: suplente � A. Gândara, J.
Monteiro, O, Figueiredo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, sita na Avenida da República, 90, 7.º, Lisboa, representada
por Óscar Manuel Machado de Figueiredo, residente na Rua do Dr.
António Martins, 21, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
08933413

LISBOA � 2.A SECÇÃO

N. B. U. � TRADING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 784/20001218; identificação de pessoa colectiva
n.º 505247208; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001218.

Certifico que por Nuno Michael Gabriel Rafael Maria de Bragança
Van Uden, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N. B. U. � Trading, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedrouços, 46, 1.º, fre-
guesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comer-
cialização de rochas ornamentais e outros produtos de revestimento
para a construção, equipamentos com elas relacionados. Consultado-
ria na mesma área, bem como marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467972

HIGROOF � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 812/20001222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505212919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20001222.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HIGROOF � Utilidades, Equipa-
mentos e Investimentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Andrade, 26, freguesia dos
Anjos, concelho de Lisboa.

3 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode estabele-
cer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria, comércio,
importação, exportação, representações e consignações de utilida-
des, decoração, vestuário, móveis, máquinas, viaturas, equipamentos,
urbanizações, construção civil, empreitadas de obras públicas e pri-
vadas, concepção, edificação e exploração de empreendimentos tu-
rísticos e imobiliários, a compra e venda de prédios rústicos e urba-
nos e a revenda dos adquiridos para esse fim e investimentos
imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4000 euros pertencente ao sócio José Luís Tarouca Gil; e
outra do valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia Maria Irene
Anacleto Azinheira Tarouca Gil.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre, reservando-se
porém, em primeiro lugar à sociedade o direito de preferência, e em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência,
a quota será distribuída entre eles na proporção das que então
possuírem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com o sócio ou sócios sobrevivos, e um único representante
dos herdeiros do sócio falecido.
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ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituírem a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora dele,
são exercidas por José Luís Tarouca Gil, que desde já fica nomeado
gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, salvo disposto em
norma imperativa, pelo valor que lhe corresponder no último balanço
aprovado nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

ARTIGO 10.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto igual ou diferente do seu, ou reguladas
por lei especial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade
ilimitada.

ARTIGO 11.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais que
admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467263

INBOX � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 791/20001219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505254468; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20001219.

Certifico que entre António José Rosado Pelerito; e João Manuel
Silva Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de INBOX � Promoção
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Campo Grande, 380, lote 3C,
piso, 1D, freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil, remodelação e
reconstrução de prédios, obras públicas e particulares, administração
e gestão de imóveis e promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio António José
Rosado Pelerito, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de:
a) Um gerente, caso a gerência seja singular, composta por um

único gerente;
b) Dois gerentes, caso a gerência seja composta por dois ou mais

gerentes.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-

cialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral para

o efeito reunida, podendo a gerência ser entregue a terceiro não sócio.

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 divisão e a cessão de quotas entre os sócios são livremente
permitidas; a cessão a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito, ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se
farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se
mostrar indivisa.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467913

LARGETILE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 811/20001222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505208199; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20001222.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LARGETILE � Utilidades, Equi-
pamentos e Investimentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Andrade, 26, freguesia dos
Anjos, concelho de Lisboa.

3 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode estabe-
lecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria, comércio,
importação, exportação, representações e consignações de utilidades,
decoração, vestuário, móveis, máquinas, viaturas, equipamentos, ur-
banizações, construção civil, empreitadas de obras públicas e priva-
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das, concepção, edificação e exploração de empreendimentos turísti-
cos e imobiliários, a compra e venda de prédios rústicos e urbanos e
a revenda dos adquiridos para esse fim e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4000 euros pertencente ao sócio José Luís Tarouca Gil; e
outra do valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia Maria Irene
Anacleto Azinheira Tarouca Gil.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre, reservando-se
porém, em primeiro lugar à sociedade o direito de preferência, e em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência,
a quota será distribuída entre eles na proporção das que então
possuírem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante
dos herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituírem a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora dele,
são exercidas por José Luís Tarouca Gil, que desde já fica nomeado
gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, salvo disposto em
norma imperativa, pelo valor que lhe corresponder no último balanço
aprovado, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

ARTIGO 10.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto igual ou diferente do seu, ou regu-
ladas por lei especial, e inclusivamente como sócia de responsabilida-
de ilimitada.

ARTIGO 11.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais que
admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467255

LARGEROOM � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 810/20001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505209705;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20001222.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LARGEROOM � Utilidades,
Equipamentos e Investimentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Andrade, 26, freguesia dos
Anjos, concelho de Lisboa.

3 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode estabele-
cer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria, comércio,
importação, exportação, representações e consignações de utilida-
des, decoração, vestuário, móveis, máquinas, viaturas, equipamentos,
urbanizações, construção civil, empreitadas de obras públicas e pri-
vadas, concepção, edificação e exploração de empreendimentos tu-
rísticos e imobiliários, a compra e venda de prédios rústicos e urba-
nos e a revenda dos adquiridos para esse fim e investimentos
imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4000 euros pertencente ao sócio José Luís Tarouca Gil; e
outra do valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia Maria Irene
Anacleto Azinheira Tarouca Gil.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre, reservando-se
porém, em primeiro lugar à sociedade o direito de preferência, e em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência,
a quota será distribuída entre eles na proporção das que então
possuírem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante
dos herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituírem a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora dele,
são exercidas por José Luís Tarouca Gil, que desde já fica nomeado
gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, salvo disposto em
norma imperativa, pelo valor que lhe corresponder no último balanço
aprovado, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

ARTIGO 10.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto igual ou diferente do seu, ou regu-
ladas por lei especial, e inclusivamente como sócia de responsabilida-
de ilimitada.

ARTIGO 11.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais
que admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467247
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LARGEWALL � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 809/20001222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505208237; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001222.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LARGEWALL � Utilidades,
Equipamentos e Investimentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Andrade, 26, freguesia dos
Anjos, concelho de Lisboa.

3 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode estabele-
cer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria, comércio,
importação, exportação, representações e consignações de utilida-
des, decoração, vestuário, móveis, máquinas, viaturas, equipamen-
tos, urbanizações, construção civil, empreitadas de obras públicas
e privadas, concepção, edificação e exploração de empreendimen-
tos turísticos e imobiliários, a compra e venda de prédios rústicos
e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim e investimentos
imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4000 euros pertencente ao sócio José Luís Tarouca Gil; e
outra do valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia Maria Irene
Anacleto Azinheira Tarouca Gil.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre, reservando-se
porém, em primeiro lugar à sociedade o direito de preferência, e em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência, a
quota será distribuída entre eles na proporção das que então possuí-
rem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante
dos herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituírem a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora dele,
são exercidas por José Luís Tarouca Gil, que desde já fica nomeado
gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, salvo disposto em
norma imperativa, pelo valor que lhe corresponder no último balan-
ço aprovado, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

ARTIGO 10.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto igual ou diferente do seu, ou regu-
ladas por lei especial, e inclusivamente como sócia de responsabilida-
de ilimitada.

ARTIGO 11.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais que
admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467220

JOÃO GONÇALVES DA SILVA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 807/20001221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505262339; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20001221.

Certifico que por João Fernando Gonçalves da Silva, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Gonçalves da Silva �
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Moçambique, 34,
rés-do-chão, direito, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de grossista de calçado,
comércio, importação, exportação e representação de calçado e aces-
sórios em couro e em pele.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467212

LONGITUDES � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 806/20001221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505250985; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20001221.
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Certifico que entre Helena Sofia Duarte Lucas; e Filipe Miguel
Duarte Lucas, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LONGITUDES � Agência de
Viagens e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor João Barrei-
ra, 25, Telheiras, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em todas as actividades próprias
das agências de viagens, turismo e serviços afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
cada uma do valor nominal de 50 000 euros, e uma de cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467204

FILIPE ROBALO & PATRÍCIA ROBALO,
MÉDICOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 805/20001221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505232553; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20001221.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filipe Robalo & Patrícia Robalo,
Médicos Associados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de António Sardi-
nha, 13, 1.º, direito, freguesia da Penha de França, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 em clínica médica e dentária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4000 euros pertencente ao sócio António Filipe
Robalo; e outra do valor nominal de 2000 euros pertencente à sócia
Patrícia Filipa Lourenço Robalo.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a ter-
ceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467190

FRANCAFICCION, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
E ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 799/20001220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505266393; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
20001220.

Certifico que por Francisco Louro Cordoeiro, Diogo da Silva Fonseca
de Castro Palha e Francisco António Carvalho Fernandes de Morais
Nobre foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRANCAFICCION � Organiza-
ção de Eventos e Espectáculos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Duque d�Ávila,
15, 2.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização, promoção e ex-
ploração de eventos e espectáculos desportivos e culturais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 1677 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13467182

INTELIPRISE, NEGÓCIOS DIGITAIS � SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 793/20001219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505136805; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20001219.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTELIPRISE, Negócios Digi-
tais � Sistemas de Informação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Santos Lucas,
lote C, 2.º, esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria em planeamento
estratégico de sistemas de informação. Concepção, desenvolvimento
e implementação de sistemas de informação. Formação em tecnolo-
gias e sistemas de informação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 4500 euros pertencente à sócia Alexandra Inês da Silva
Rodrigues de Carvalho Castro e outra do valor nominal de 500 euros
pertencente ao sócio Carlos António Garcia de Castro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Alexandra Inês da Silva
Rodrigues de Carvalho Castro.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13467930

FICTION4REAL INTEGRATED DESIGN
SOLUTIONS � SERVIÇOS DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 792/20001219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505244780; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20001219.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fiction4real Integrated Design
Solutions � Serviços de Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Aurora de castro, 4,
freguesia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços no âm-
bito do design gráfico, web design, internet, design de interiores e
design multimédia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 2000 euros pertencente ao sócio José Carlos Balé
de Matos e duas iguais do valor nominal de 1500 euros cada uma e
uma de cada um dos sócios Carlos Miguel Santos Cordeiro e Ricardo
Filipe Setil Rafael.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois geren-

tes, sendo uma, obrigatoriamente, a do gerente José Carlos Balé de Matos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13467921

HENRIQUES & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 758/680708; identificação de pessoa colectiva
n.º 500534306; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/20001130.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua Particular do Arco do Carvalhão,

12, 4.º, direito, freguesia de Campolide, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 12291617

HENRIQUES & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 758/680708; identificação de pessoa colectiva
n.º 500534306; inscrição n.º 5/20000712.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 12606480

J. MARCELO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 833/860410; identificação de pessoa colectiva
n.º 501655239; inscrição n.º 7/20000731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 05915554

J. OLIVEIRA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 298/860619; identificação de pessoa colectiva

n.º 501679189; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 27 e 28/20001128.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, 4.º, 5.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Oliveira & Ferreiras, L.da e tem a sua
sede na Rua de Neves Ferreira, 17, rés-do-chão, direito, freguesia de
Penha de França, concelho de Lisboa.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6 000 000$
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3 000 000$,perten-
cente ao sócio António Fernandes Cardoso; uma de 2 100 000$, per-
tencente ao sócio António Francisco Barata; e uma de 900 000$,
pertencente ao sócio Nuno António de Almeida Barata.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Antó-
nio Fernandes Cardoso e António Francisco Barata, já designados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13757814

NOESIS GLOBAL � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 596/20001019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505139774; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20001019.

Certifico que por Eduardo Manuel de Jesus Vilaça, Maria Gracinda
Gonçalves Loução Vilaça, Germano Rodrigues Ferreira, Maurílio
Martins Savo, Hélio Barreto Marcondes, Manuel Alexandre
Fernandes Silva Rosa e João Rafael Martins Lobo de Campos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Noesis Global � SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de São José, 109, 1.º
2 � Por deliberação do conselho de administração:
a) A sede pode ser transferida para outro local dentro do mesmo

concelho ou para concelho limítrofe.
b) Podem ser criadas, transferidas ou encerradas, quer em territó-

rio nacional quer no estrangeiro, sucursais, filiais, agências, escritóri-
os ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas.

CAPÍTULO II

Do capital social e das acções

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, está representado por
20 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, e
encontra-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro.
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2 � As acções ficam representadas por títulos de 1, 5, 10, 100,
500 e 1000 acções, e serão nominativas ou ao portador, podendo ser
reciprocamente convertidas desde que os interessados assim requei-
ram , pagando estes os respectivos encargos e despesas.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações do montante e nas modalida-
des que forem deliberadas pela assembleia geral, desde que sejam ob-
tidas as autorizações administrativas eventualmente necessárias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, dentro
dos limites e sob as condições impostas por lei, e fazer sobre elas as
operações mais convenientes para o interesse social.

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas, na proporção directas das acções de que forem
titulares, terão o direito de preferência para a aquisição de novas
acções em futuros aumentos de capital social.

2 � O direito reconhecido no número anterior entende-se para
ser exercido dentro dos limites legais e sem prejuízo do que vier a ser
estabelecido pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgão sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade, a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral será constituída pelos accionistas presen-
tes ou representados que tiverem uma acção.

2 � Qualquer accionista com direito a voto, pode fazer-se repre-
sentar por estranho à sociedade, mandatado com poderes especiais
para o efeito.

3 � O mandato, com excepção do conferido a estranho, poderá
ser concedido por simples carta com assinatura reconhecida, dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Corresponderá um voto a cada uma acção.
2 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presidente

da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

As deliberações sobre os assuntos abaixo referidos terão de ser
aprovadas por maioria qualificada de mais de 70 % dos votos repre-
sentativos do capital social, a saber:

a) Adquirir ou alienar acções ou participações sociais;
b) Adquirir bens imóveis e aliená-los por quaisquer actos ou con-

tratos, e ainda a constituição de garantias reais;
c) A aprovação de aumentos de capital;
d) E bem assim como as deliberações para as quais a lei exija maio-

ria qualificada, nomeadamente, sobre a alteração do contrato de so-
ciedade, fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade.

e) A eleição de corpos sociais.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário eleitos pela assembleia geral de quatro em quatro anos
reelegíveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunirá nos três primeiros meses de cada
ano, para os fins indicados no artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais e, extraordinariamente para tratar de qualquer assunto para
que seja especialmente convocada, a pedido do conselho de adminis-
tração, do conselho fiscal, ou quando o requeiram um ou mais accio-
nistas que possuam acções correspondentes a pelo menos 25% do
capital social.

2 � A assembleia geral reunir-se-á, em princípio, na sede da socie-
dade, mas poderá reunir-se noutro local, desde que o presidente da
mesa e o conselho de administração assim o resolvam.

ARTIGO 14.º

1 � Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá funcionar
e deliberar validamente quando estiverem presentes ou representados ac-
cionistas cujas acções correspondem a 70% do capital social realizado.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia geral poderá funcio-
nar e deliberar, sobre qualquer assunto com qualquer número de accio-
nistas, exceptuando-se os mencionados no artigo 11.º do presente
contrato de sociedade.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração será composto por três ou cinco
membros eleitos em assembleia geral.

2 � O mandato dos administradores terá a duração de quatro anos
civis, podendo haver reeleição por uma ou mais vezes.

3 � o conselho de administração reúne pelo menos uma vez por
mês e ainda quando for convocado pelo presidente ou por dois admi-
nistradores.

4 � Para que o conselho de administração possa deliberar é neces-
sário que esteja presente a maioria dos seus membros.

5 � Qualquer administrador pode-se fazer representar numa reu-
nião do conselho de administração por outro administrador, mediante
carta dirigida ao presidente, mas cada instrumento de representação
não pode ser utilizado mais do que uma vez.

6 � As deliberações serão tomadas à pluralidade de votos presentes ou
representados, e quando o número de votos for par, o presidente terá
voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

1 � Compete ao conselho de administração, além de escolher o
seu presidente, gerir e representar a sociedade praticando todos os
actos tendentes à realização dos fins sociais e em especial:

a) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

b) Transferir a sede, mandar transferir ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas de representação social.

c) Adquirir ou alienar acções, participações sociais e quaisquer outros
bens móveis.

d) Adquirir bens imóveis e aliená-los por quaisquer actos, ou
contratos e ainda, a constituição de garantias reais.

e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros.

f) Constituir mandatários.
g) Associar-se com, ou participar em outras empresas.
h) Negociar e celebrar contratos de financiamento.
i) Contactar ou recrutar pessoal e fixar salários.
j) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores.
k) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos e na lei.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade fica obrigada em todos os actos ou contratos com
a assinatura de dois administradores ou pela assinatura de um só ad-
ministrador no âmbito da delegação de poderes do.

2 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
dos administradores.

ARTIGO 17.º

1 � A responsabilidade de cada administrador será ou não caucio-
nada e se o for, sê-lo-á por alguma das formas admitidas na lei, se
assim for deliberado em assembleia geral e no montante que a mesma
assembleia geral determinar.

2 � A caução pode ser substituída por um contrato de seguro
a favor da sociedade, cujos encargos não podem ser suportados
por esta.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fis-
cal eleito pela assembleia geral, por um período de quatro ano civis.
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2 � O presidente do conselho fiscal e o suplente têm de ser revi-
sores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas
e não poderão ser accionistas.

ARTIGO 19.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e dos presentes estatutos;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgar conveniente e pela forma que entenda

adequada, a extensão da caixa e as existências, de qualquer espécie,
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebida em
garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resultados;
f) Verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela so-

ciedade conduzem a uma correcta avaliação do património e dos
resultados;

g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscaliza-
dora e dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas
pela administração;

h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da mesa o não
faça, devendo fazê-lo;

i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato
da sociedade.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 20.º

A sociedade terá um secretário eleito e designado pela assembleia
geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

A assembleia geral que aprovar as contas, não poderá deliberar
que seja distribuído pelos sócios menos de metade do lucro do
exercício distribuível, a menos que a deliberação seja tomada por
maioria qualificada de 70% dos votos representativos do capital
social.

ARTIGO 22.º

1 � Havendo dissolução, serão liquidatários os membros do
conselho de administração que ao tempo, estiverem em exercí-
cio, a menos que, tratando-se de dissolução extrajudicial, o con-
trário seja deliberado por accionistas possuidores de 2/3 do ca-
pital social.

2 � Será da competência exclusiva da assembleia geral que se
ocupar da dissolução da sociedade, regular o modo pelo qual se deverá
proceder à liquidação.

Conselho de administração: presidente � Eduardo Manuel de Jesus
Vilaça, casado, Rua de D. José de Alarcão, 5, 3.º, Almada; Germano
Rodrigues Ferreira, casado, Rua do Patrocínio, 95, 1.º, Lisboa; Manuel
Alexandre Fernandes Silva Rosa, casado, Costa da Guia, bloco 2, 5.º,
letra D, Cascais.

Conselho fiscal: presidente � Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e
Associados (SROC) Rua da Artilharia 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa;
Vogais: Paulo Ribeiro da Silva, solteiro, maior, Rua da Artilharia 1,
104, 4.º, esquerdo, Lisboa; Raúl Alberto Sousa da Silva Fernandes,
solteiro, maior, Rua da Artilharia 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa;
suplente: José Maria Ribeiro da Cunha, (ROC), casado, Rua da
Artilharia 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13467956

NOESIS II � CONSULTADORIA EM SISTEMAS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 597/20001019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505128985; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20001019.

Certifico que por Noesis Global � SGPS, S. A., foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOESIS II � Consultadoria em
Sistemas Informáticos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de São José,
109, 1.º

2 � Por deliberação do conselho de administração:
a) A sede pode ser transferida para outro local dentro do mesmo

concelho ou para concelho limítrofe.
b) Podem ser criadas, transferidas ou encerradas, quer em territó-

rio nacional quer no estrangeiro, sucursais, filiais, agências, escritóri-
os ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de con-
sultadoria em sistemas da informação, formação, gestão, implemen-
tação, produção e desenvolvimento de tecnologias de informação,
representações, comercialização de equipamentos, mobiliário,
artigos e componentes eléctricos, electrónicos, informáticos e de
papelaria.

CAPÍTULO II

Do capital social e das acções

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está representado por
10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, e
encontra-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � As acções ficam representadas por títulos de 1, 5, 10, 100,
500 e 1000 acções, e serão nominativas ou ao portador, podendo ser
reciprocamente convertidas desde que os interessados assim requei-
ram , pagando estes os respectivos encargos e despesas.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações do montante e nas modalida-
des que forem deliberadas pela assembleia geral, desde que sejam ob-
tidas as autorizações administrativas eventualmente necessárias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, dentro
dos limites e sob as condições impostas por lei, e fazer sobre elas as
operações mais convenientes para o interesse social.

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas, na proporção directas das acções de que forem
titulares, terão o direito de preferência para a aquisição de novas
acções em futuros aumentos de capital social.

2 � O direito reconhecido no número anterior entende-se para
ser exercido dentro dos limites legais e sem prejuízo do que vier a ser
estabelecido pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração, Fiscal único e o secretário da sociedade.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral será constituída pelos accionistas presen-
tes ou representados que tiverem uma acção.
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2 � Qualquer accionista com direito a voto, pode fazer-se repre-
sentar por estranho à sociedade, mandatado com poderes especiais
para o efeito.

3 � O mandato, com excepção do conferido a estranho, poderá
ser concedido por simples carta com a assinatura reconhecida, diri-
gida ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Corresponderá um voto a cada uma acção.
2 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presidente

da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

As deliberações sobre os assuntos abaixo referidos terão de ser
aprovadas por maioria qualificada de mais de 70 % dos votos repre-
sentativos do capital social, a saber:

a) Adquirir ou alienar acções ou participações sociais;
b) Adquirir bens imóveis e aliená-los por quaisquer actos ou con-

tratos, e ainda a constituição de garantias reais;
c) A aprovação de aumentos de capital;
d) E bem assim como as deliberações para as quais a lei exija maioria

qualificada, nomeadamente, sobre a alteração do contrato de sociedade,
fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade.

e) A eleição de corpos sociais.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário eleitos pela assembleia geral de quatro em quatro anos
reelegíveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunirá nos três primeiros meses de cada ano,
para os fins indicados ao artigo 376.º do Código das Sociedades Comer-
ciais e, extraordinariamente para tratar de qualquer assunto para que seja
especialmente convocada, a pedido do conselho de administração, do
conselho fiscal, ou quando o requeiram um ou mais accionistas que pos-
suam acções correspondentes a pelo menos 25% do capital social.

2 � A assembleia geral reunir-se-á, em princípio, na sede da socie-
dade, mas poderá reunir-se noutro local, desde que o presidente da
mesa e o conselho de administração assim o resolvam.

ARTIGO 14.º

1 � Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá fun-
cionar e deliberar validamente quando estiverem presentes ou repre-
sentados accionistas cujas acções correspondem a 70% do capital social
realizado.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia geral poderá funcio-
nar e deliberar, sobre qualquer assunto com qualquer número de accio-
nistas, exceptuando-se os mencionados no artigo 11.º do presente
contrato de sociedade.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração será composto por três ou cinco
membros eleitos em assembleia geral.

2 � O mandato dos administradores terá a duração de quatro anos
civis, podendo haver reeleição por uma ou mais vezes.

3 � o conselho de administração reúne pelo menos uma vez por
mês e ainda quando for convocado pelo presidente ou por dois admi-
nistradores.

4 � Para que o conselho de administração possa deliberar é neces-
sário que esteja presente a maioria dos seus membros.

5 � Qualquer administrador pode-se fazer representar numa reu-
nião do conselho de administração por outro administrador, mediante
carta dirigida ao presidente, mas cada instrumento de representação
não pode ser utilizado mais do que uma vez.

6 � As deliberações serão tomadas à pluralidade de votos presentes ou
representados, e quando o número de votos for par, o presidente terá voto
de qualidade.

ARTIGO 15.º

1 � Compete ao conselho de administração, além de escolher o
seu presidente, gerir e representar a sociedade praticando todos os
actos tendentes à realização dos fins sociais e em especial:

a) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

b) Transferir a sede, mandar transferir ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas de representação social.

c) Adquirir ou alienar acções, participações sociais e quaisquer ou-
tros bens móveis.

d) Adquirir bens imóveis e aliená-los por quaisquer actos, ou con-
tratos e ainda, a constituição de garantias reais.

e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros.

f) Constituir mandatários.
g) Associar-se com, ou participar em outras empresas.
h) Negociar e celebrar contratos de financiamento.
i) Contactar ou recrutar pessoal e fixar salários.
j) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores.
k) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos e na lei.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade fica obrigada em todos os actos ou contratos com
a assinatura de dois administradores ou pela assinatura de um só ad-
ministrador no âmbito da delegação de poderes do.

2 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
dos administradores.

ARTIGO 17.º

1 � A responsabilidade de cada administrador será ou não caucio-
nada, e se o for, sê-lo-á por alguma das formas admitidas na lei, se
assim for deliberado em assembleia geral e no montante que a mesma
assembleia geral determinar.

2 � A caução pode ser substituída por um contrato de se-
guro a favor da sociedade, cujos encargos não podem ser suporta-
dos por esta.

SECÇÃO III

Do fiscal único

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
e por um suplente eleitos pela assembleia geral, por um período de
quatro anos civis.

2 � O fiscal único e o suplente têm de ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas e não poderão ser
accionistas.

ARTIGO 19.º

Compete ao fiscal único:
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e dos presentes estatutos;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgar conveniente e pela forma que entenda

adequada, a extensão da caixa e as existências, de qualquer espécie,
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebida em
garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resul-
tados;

f) Verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela sociedade
conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resultados;

g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora e
dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas pela
administração;

h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da mesa o não
faça, devendo fazê-lo;

i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato
da sociedade.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 20.º

A sociedade terá um secretário eleito e designado pela assembleia
geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

A assembleia geral que aprovar as contas, não poderá deliberar que
seja distribuído pelos sócios menos de metade do lucro do exercício
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distribuível, a menos que a deliberação seja tomada por maioria qua-
lificada de 70% dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 22.º

1 � Havendo dissolução, serão liquidatários os membros do conse-
lho de administração que ao tempo, estiverem em exercício, a menos
que, tratando-se de dissolução extrajudicial, o contrário seja delibe-
rado por accionistas possuidores de 2/3 do capital social.

2 � Será da competência exclusiva da assembleia geral que se
ocupar da dissolução da sociedade, regular o modo pelo qual se deverá
proceder à liquidação.

Conselho de administração e fiscal único para o quadriénio de 2000/
2003:

Conselho de administração: presidente � Eduardo Manuel de Jesus
Vilaça, casado, Rua de D. José de Alarcão, 5, 3.º, Almada;
vogais: Germano Rodrigues Ferreira, casado, Rua do Patrocínio, 95,
1.º, Lisboa; e Manuel Alexandre Fernandes Silva Rosa, casado, Costa
da Guia, bloco 2, 5.º, letra D, Cascais.

Fiscal único: Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados, SROC,
Rua da Artilharia 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa; e suplente: Raúl Al-
berto Serra da Silva Fernandes, ROC, solteiro, maior, Rua da Artilha-
ria 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13467964

ICON MEDIALAB PORTUGAL � SERVIÇOS DE INTERNET,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 773/20001213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505215519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20001213.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Icon Medialab Portugal � Servi-
ços de Internet, Unipessoal, L.da e tem a sua sede, no edifício Atrium
Saldanha, Praça de Duque de Saldanha, 1, 8.º C, freguesia de São Jorge
de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode livremente deslocar a sede dentro do conce-
lho de Lisboa ou para concelhos limítrofes bem como criar e extin-
guir sucursais, agências ou outras formas de representação onde e
quando achar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços para internet,
intranet e extranet e outros meios de comunicação interactiva, e ser-
viços relacionados com web design, E-Business, tecnologia, consul-
toria, definição de perfis de utilizadores e formação, e actividades
compatíveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, em
dinheiro, e representado por uma quota com igual valor nominal,
pertencente à sócia Icon Medialab Internacional AB.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme deliberado pelo sócio único.

2 � Enrique Jungbauer, casado, residente na Plaza Tirant lo Blanc,
8, APT, 21, em Barcelona, Espanha, Laurentis Antonius Cornelius
Buchwaldt, casado, residente em Pepper Creek Drive, 9, Pepper Pike,
Estados Unidos da América e Pierre Sune Dicksson, solteiro, maior,
residente em Rue d�Irlande, 64, em St. Gilles, Bélgica, ficam desde já
nomeados gerentes.

2 � Salvo deliberação em contrário do sócio único, os gerentes
não serão remunerados.

4 � A gerência deverá ser desempenhada pessoalmente pelo ge-
rente ou pelos gerentes nomeados, sem prejuízo da possibilidade de
constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

5 � A assinatura de um gerente é suficiente para obrigar legal-
mente a sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade e o sócio único ficam autorizados a celebrar entre si
quaisquer negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 14020661

G. T. U. � GABINETE TÉCNICO DE URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 970/740611; identificação de pessoa colectiva
n.º 500355754; inscrição n.º 20; números e data das apresenta-
ções: 7 e 8/20000807.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
80 313 300$, e a alteração do contrato quanto ao artigo 5.º da socie-
dade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
650 000 euros, dividido em 130 000 acções, com o valor unitário de
5 euros cada uma, integralmente subscrito e realizado.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, nos termos da lei. Há títulos de 1, 10, 20 e 50 acções.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 11285052

FERREIRA, LANÇA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 076/770908; identificação de pessoa colectiva
n.º 500643881; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 35/
20001130.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 5.º, e aditamento do artigo 7.º da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Baltasar
Crisóstomo Batista e Maria Odete Pereira Delgado Batista, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a intervenção de um gerente para
a sociedade se considerar validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos.

7.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até ao
montante de 50 000 000$.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 11021187

FERREIRA, LANÇA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 076/770908; identificação de pessoa colectiva
n.º 500643881; inscrição n.º 4/20000707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13467174
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FERNANDO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9028/990310; identificação de pessoa colectiva n.º 500806900;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 15/20001110.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Helena Avelar dos Santos

Martins da Silva Carronda, por ter renunciado, com efeitos a partir
de 18 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13465449

JOSÉ NUNES HENRIQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 699/790525; identificação de pessoa colectiva
n.º 500852022; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/
20001122.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
72 300$, a redenominação e a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º, 3.º, 6.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma José Nunes Henriques & Filhos, L.da

e tem a sua sede na Rua de Infante D. Pedro, lote 3, 5.º, esquerdo, em
Lisboa, freguesia de Alvalade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens sociais, é de 150 000 euros, e corresponde à soma de
quatro quotas: uma, de 44 892 euros e uma quota de 30 108 euros, do
sócio José Manuel Nunes Henriques; e, outra, de 44 892 euros e uma
quota de 30 108 euros, da sócia Cassilda Nunes Henriques.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � São gerentes ambos os sócios e os não sócios José Nunes
Henriques e Clarisse do Rosário Nunes Henriques, já designados
gerentes.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13757040

FOTOGRAFIA INVICTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 212/790921; identificação de pessoa colectiva
n.º 500929564; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 26/
20001129.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
380 000$, e a alteração do contrato quanto ao artigo 5.º, da socie-
dade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens que constituem o activo da sociedade é de 400 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas de 200 000$ cada, pertencendo uma a

cada um dos sócios Joaquim Pedro Inácio Sequeira e Maria Helena
Pinto Baganha Sequeira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 12168530

FONOTEL � COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 331/830805; identificação de pessoa colectiva
n.º 501397469; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/20001123.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de Afonso III, 57 E, freguesia

de São João, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13757318

FONOTEL � COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 331/830805; identificação de pessoa colectiva
n.º 501397469; inscrição n.º 7/20000907.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13719726

G. TORRADAS & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 816/831219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501452095; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 17 e 18/20001129.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
2410$, a redenominação e a alteração do contrato quanto ao artigo 4.º,
da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros que corresponde a 1 002 410$
achando-se dividido em duas quotas iguais, sendo cada uma de 2500 eu-
ros correspondendo a 501 205$ e pertencente uma a cada uma das
sócias, Genoveva das Dores Torradas e Maria de Lurdes Nunes.

§ 1.º As duas sócias realizam as suas quotas com a entrada para a
sociedade da Pensão Residencial Luena, situada na Rua de Pascoal de
Melo, 9, rés-do-chão, 1.º e 2.º, em Lisboa, estabelecimento comercial de
que são comproprietárias em partes iguais que tem estado a ser explora-
do por elas em nome individual que transferem para a sociedade com
todos os elementos que o compõem, incluindo o direito ao arrenda-
mento, e a que atribuem valor igual ao valor das quotas que realizam.

§ 2.º A sociedade poderá exigir prestações suplementares de capi-
tal, nas condições que forem deliberadas por unanimidade em assem-
bleia geral.

Foi ainda averbada a cessação de funções do gerente António José
Franco Rodrigues, por ter renunciado com efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13757946
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HIDROCLAVE � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 550/840604; identificação de pessoa colectiva
n.º 501444378; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/
20001127.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
2410$, e a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, da sociedade
em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 500 000$. Divide-se em duas quotas, sendo uma de 1 350 000$,
pertencente a Fernando Soares de Oliveira, S. A. e outra de 150 000$,
pertencente ao sócio Manuel Neves Tavares de Oliveira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13757725

LIZMONTAGENS � EMPRESA DE MONTAGENS
TERMO INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 311/841112; identificação de pessoa colectiva
n.º 500809232; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 1 e 2/20001130 e 14/
20001130.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rui Correia dos Santos Torres Vouga,

por ter renunciado em 16 de Março de 1999.

Certifico ainda para efeitos de publicação que foram depositados
na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 11020172

NIUGARIT � PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE ACTIVIDADES INDUSTRIAIS EM COOPERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 813/20001222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505141310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20001222.

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

1.º

Natureza, denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma NIUGARIT � Promoção e
Desenvolvimento de Actividades Industriais em Cooperação, L.da e
tem a sua sede social na Estrada do paço do Lumiar, Campus do Ineti,
Edifício M8, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � Mediante simples deliberação da gerência, a sede social da
sociedade poderá ser deslocada para qualquer local legalmente permi-
tido, dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe.

3 � Mediante simples deliberação da gerência a sociedade poderá
criar delegações, sucursais ou qualquer outra forma de representação,
tanto em Portugal como no estrangeiro.

2.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a promoção e desenvolvimento
de actividades comerciais e industriais em cooperação, materializadas

na prestação de serviços de procurement e consultoria a empresas nacionais
e estrangeiras, tendo em vista o estabelecimento de parcerias para o desenvol-
vimento conjunto de actividades de natureza industrial, promovendo a
subcontratação, mediando negócios de compra e venda de matérias primas
e componentes (através de um portal de comércio electrónico) e represen-
tando empresas que pretendam comercializar os seus produtos, equipamen-
tos ou serviços fora dos respectivos países de origem.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações como
sócia de responsabilidade limitada e participações em sociedades co-
merciais, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas, ainda que com objecto diferente do
referido no número anterior, podendo também alienar quaisquer par-
ticipações de que seja titular em sociedades, agrupamentos comple-
mentares de empresas, consórcios ou outras formas de agrupamento
não societário de empresas.

CAPÍTULO II
Capital social e quotas

3.º

Capital social

1 � O capital social da sociedade é de 10 000 000$ e corresponde
à soma de duas quotas, sendo uma de 7 000 000$ pertencente à sócia
INTELI � Inteligência em Inovação � Centro de Inovação e outra
de 3 000 000$ pertencente à sócia UNINDUSTRIA � Promozione
e Sviluppo Attivita � Industriali Congiunte � SRL, encontrando-se,
apenas, metade daqueles valores realizados em dinheiro.

2 � A realização do remanescente em falta do capital social e
respectivas entradas deverá ser efectuado em dinheiro pelos sócios
até ao dia 31 de Dezembro de 2000.

4.º

Suprimentos e prestações suplementares

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, celebrar contratos de
suprimento com os sócios da sociedade.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante máximo triplo do capital social à data
da deliberação, nas condições e estipular em assembleia geral por
maioria de 80% dos votos correspondentes ao capital social.

5.º

Cessão de quotas

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é li-
vre, não carecendo do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a favor de terceiros, com excep-
ção da cessão de quotas realizadas a favor da Escom Espírito Santo
Commerce Ltd e da CEIIA � Centro de Excelência e Inovação para
a Indústria Automóvel, a sociedade e os sócios não cedentes gozam
de direito de preferência a ser exercido nas condições previstas nos
números seguintes e na lei aplicável.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, dará conhecimento da
sua pretensão à sociedade, por maior de carta registada com aviso de
recepção, indicando o preço e demais condições.

4 � Recebida a comunicação a que se refere o número anterior,
deverá a assembleia geral, no prazo de 10 dias a contar da recepção
da comunicação, deliberar e dar conhecimento da sua decisão ao ce-
dente e a todos os sócios e quanto a estes para exercerem, querendo,
o respectivo direito de preferência, no caso de o mesmo não ter sido
exercido pela própria sociedade.

5 � Os sócios que pretendam exercer o direito de preferência na aquisi-
ção da quota, deverão comunicar a sua pretensão à sociedade dentro dos
10 dias imediatos à recepção da comunicação referida no número anterior.

6 � Havendo mais do que um sócio a exercer o direito de prefe-
rência, será a quota em questão dividida em tantas novas partes quan-
tos os sócios interessados e na proporção das respectivas participa-
ções sociais.

7 � No caso de não ser exercido o direito de preferência quer pela
sociedade quer pelos sócios, poderá a quota ser alienada, nas condi-
ções oferecidas, no prazo de 6 meses a contar do termo do prazo
para o exercício daquele direito.

6.º

Amortização de quotas

1 � Sem prejuízo de disposição legal em contrário, a sociedade só
poderá amortizar uma quota sem consentimento do respectivo titu-
lar nos seguintes casos:

a) Quando a quota tenha sido penhorada, apreendida, arrestada,
arrolada, incluída em massa falida ou insolvente do titular, dada em
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caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que a presta-
ção de garantia haja sido autorizada pela sociedade em assembleia geral,
ou por qualquer outro motivo que a coloque em condições de ser re-
tirada de livre disponibilidade do titular;

b) No caso de interdição, inabilitação, falência, insolvência ou
entrada em liquidação de qualquer sócio;

c) No caso de cessão de quotas a estranhos à sociedade contra o
disposto no artigo 5.º do contrato social.

2 � A amortização deverá ser decidida e celebrada no prazo máximo
de 90 dias a contar da data em que a gerência da sociedade tenha
conhecimento do facto que a permite e produzirá efeitos a partir dessa
deliberação.

3 � O preço da amortização será o valor da quota determinado no
último balanço aprovado, ao qual deverão ser acrescidas, de acordo
com os elementos constantes dos livros de escrituração, as
importâncias correspondentes aos créditos ou suprimentos que o sócio
tenha, porventura, a haver da sociedade e deduzidas as importâncias
que o sócio, porventura, lhe dever.

4 � O pagamento do preço da amortização acrescido e/ou deduzi-
do das importâncias referidas no número anterior, será efectuado na
sede social, de uma só vez ou em várias prestações sem juros, conforme
seja deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Gerência

7.º

Gerência

1 � A gerência será exercida por três ou cinco membros, os quais
serão nomeados pela assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme seja
deliberado em assembleia geral.

3 � À gerência da sociedade compete exercer todos os poderes
necessários à prossecução do respectivo objecto social, designada-
mente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, quer activa quer
passivamente;

b) Representar a sociedade na constituição de outras sociedades
comerciais, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas, associações, consórcios ou
outras quaisquer entidades e bem assim na cessão da respectiva parti-
cipação nas mesmas;

c) Representar a sociedade nas assembleias gerais de quaisquer pes-
soas colectivas em cujo capital ou património social a sociedade par-
ticipe, exercendo todos os direitos que aquela couberem;

d) Celebrar em nome da sociedade quaisquer contratos que se reve-
lem necessários à prossecução da respectiva actividade comercial;

e) Admitir e despedir trabalhadores e/ou prestadores de serviços,
negociando as condições dos respectivos contratos;

f) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias de que a socie-
dade seja titular, bem como contrair, em nome desta, empréstimos
necessários para a prossecução do respectivo objecto social;

g) Constituir advogados e/ou procuradores, passando as respectivas
procurações com poderes gerais ou especiais.

4 � À gerência é expressamente vedado assinar em nome da so-
ciedade fianças e abonações, prestar avales, aceitar letras de favor e
demais negócios estranhos à sociedade, sob pena de o ou os
contraventores responderem e terem de indemnizar a sociedade, pes-
soal e solidariamente, pelos prejuízos eventualmente causados.

5 � A coberto do disposto no n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais , a gerência poderá nomear procuradores ou
mandatários para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

8.º

Forma de vincular a sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, ou com a
assinatura de um único mandatário, nos termos e limites do corres-
pondente mandato.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral e deliberações sociais

9.º

Convocação da assembleia geral

1 � A convocação da assembleia geral compete a qualquer dos
gerentes e deve ser feita por meio de carta registada com aviso de

recepção ou por meio de telefax, dirigidos a cada um dos sócios e
expedidos com a antecedência mínima de 16 dias, a não ser que a lei
exija outra formalidade ou estabeleça prazo diferente.

2 � A forma de convocação da assembleia geral estabelecida no nú-
mero anterior, pode ser dispensada sempre que todos os sócios se encon-
trem reunidos e pretendam deliberar sobre determinado assunto.

3 � A assembleia geral deve ser convocada quando qualquer dos
sócios o requerer por escrito a qualquer dos gerentes, indicando com
precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e justificando a neces-
sidade de reunião da assembleia.

10.º

Deliberações da assembleia geral

1 � As deliberações da sociedade serão tomadas por maioria sim-
ples dos votos emitidos.

2 � As deliberações relativas à alteração do pacto social, aumento
do capital social, fusão, cisão, transformação e dissolução da socie-
dade, alienação de imóveis, destituição de gerentes e todas aquelas
que a lei e/ou o presente contrato exijam maioria qualificada, terão
de ser tomadas por maioria de 80% dos votos correspondentes ao
capital social.

3 � os sócios que sejam pessoas colectivas devem designar um
seu representante nas assembleias gerais para as quais forem con-
vocados. A representação voluntária de um sócio nas deliberações
sociais que admitam tal representação, pode ser confiada a qual-
quer pessoa, bastando, para o efeito, o envio de simples carta di-
rigida à sociedade.

4 � O disposto nos números anteriores não prejudica a faculdade,
concedida por lei, de as deliberações serem tomadas por escrito.

CAPÍTULO V

Distribuição de lucros

11.º

Distribuição de lucros

A assembleia geral poderá, por deliberação tomada por maioria de
¾ dos votos correspondentes ao capital social, determinar a não dis-
tribuição dos lucros de qualquer exercício, bem como deliberar sobre
a criação de reservas e percentagens dos lucros a distribuir.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 13471490

KPMG PORTUGAL II � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 817/20001222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505123991; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20001222.

Certifico que por KPMG � Auditores, S. A.; KPMG Madeira
Auditores e Consultores � Sociedade Unipessoal, L.da; e KPMG
Madeira (II) Management � Sociedade Unipessoal, L.da, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de KPMG Portugal II �
SGPS, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida da Praia da Vitória, 71-A,
11.º piso, na freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa,
podendo o conselho de administração deslocá-la para outro local
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.
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CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 150 000 euros, representado por
150 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma, e
encontra-se totalmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O conselho de administração pode elevar o capital social até
300 000 euros, por entradas em dinheiro, na época que considerar
mais conforme aos interesses sociais.

3 � A autorização concedida no número anterior dura por cinco
anos a contar da data desta escritura e apenas respeita a acções ordi-
nárias.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis a requerimento e à custa do accionista.

2 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000, e 10 000 ac-
ções.

3 � Os títulos serão assinados por quem tenha poderes para obri-
gar a sociedade, podendo as assinaturas ser apostas por chancela ou
reproduzidas por meios mecânicos.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição
de novas acções, salvo se a assembleia geral decidir o contrário por
deliberação tomada pela mesma maioria necessária para o próprio
aumento de capital.

2 � O direito de preferência referido no número anterior terá
eficácia real nos termos do artigo 421.º do Código Civil, desde que se
refira a acções nominativas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá recorrer a financiamentos internos ou
externos, designadamente sob a forma de contratos de empréstimo
ou de emissão de obrigações, ficando as respectivas operações sujei-
tas aos requisitos exigidos pela legislação em vigor.

2 � Os credores de uma mesma emissão de obrigações podem
reunir-se em assembleia de obrigacionistas nos termos da lei.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração é composto por um presidente
e dois ou quatro vogais, eleitos por períodos de quatro anos reelegí-
veis por uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral pode eleger um administrador suplente.
3 � Os membros do conselho de administração podem ser ou não

accionistas e podem ser dispensados de caução pela assembleia geral
que os eleger.

4 � No caso de impedimento ou falta definitiva de qualquer dos
seus membros, e se não houver administrador suplente, o conselho
deverá dentro de 60 dias, conforme preferir, ou cooptar um novo
membro ou providenciar pela convocação da assembleia geral para a
respectiva eleição.

5 � A cooptação deve ser submetida a confirmação da assembleia
geral anual seguinte.

ARTIGO 9.º

Compete ao conselho de administração gerir e representar a socie-
dade com os mais amplos poderes que a lei lhe confere.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração não pode reunir sem estar
presente ou representada pelo menos a maioria dos seus mem-
bros.

2 � O presidente do conselho de administração terá voto de qua-
lidade, no caso de empate.

3 � As sociedades e demais pessoas colectivas são representadas
por uma pessoa singular que exercerá o cargo em nome próprio.

4 � É permitida a representação entre os administradores e o voto
por escrito, designadamente por via telegráfica.

5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por simples maioria dos votos correspondentes ao conjunto dos seus
membros presentes ou representados e dos que votem por escrito.

ARTIGO 11.º

1 � Perante terceiros, e salvas as excepções legais, a sociedade
fica obrigada pela assinatura do presidente do conselho de adminis-
tração ou pelas assinaturas de dois administradores.

2 � O disposto no número anterior não impede a constituição de
mandatários da sociedade para a prática de actos ou categorias de actos
especificados nas respectivas procurações.

ARTIGO 12.º

O conselho de administração reúne normalmente uma vez por mês, e
sempre que seja convocado pelo presidente, quer por iniciativa quer a
pedido de dois administradores, do director-geral e do conselho fiscal.

ARTIGO 13.º

Os administradores terão ou não direito a uma remuneração men-
sal conforme a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que terá um
suplente, sendo ambos eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

O mandato do fiscal único e do suplente terá a duração de quatro
anos, findos os quais poderão ser reeleitos.

CAPÍTULO IV

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 16.º

1 � As assembleias gerais dos accionistas são convocadas sempre
que a lei o determine, ou o conselho de administração e o fiscal único
entendam conveniente.

2 � A assembleia geral pode ainda ser convocada a requerimento
de um ou mais accionistas que possuam acções correspondentes a,
pelo menos, 5% do capital social.

3 � A convocatória faz-se por meio de anúncios publicados no
jornal oficial e num dos jornais mais lidos de Lisboa, com a antece-
dência mínima de um mês.

ARTIGO 17.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos entre os accionistas ou outras pessoas, por quatro
anos, e reelegíveis.

ARTIGO 18.º

1 � A cada 50 acções corresponde 1 voto.
2 � Apenas têm direito de estar presentes na assembleia geral e aí

discutirem e votarem todos os accionistas com direito a voto desde
que as respectivas acções estejam averbadas ou depositadas em seu
nome, pelo menos 10 dias antes daquele em que a assembleia deva
reunir em primeira convocação.

3 � O depósito das acções ao portador pode ser feito na sede da
sociedade ou em instituição de crédito com estabelecimento em ter-
ritório nacional.

4 � Os accionistas podem fazer-se representar em qualquer assem-
bleia geral pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por um mem-
bro do conselho de administração ou por outro accionista com direito
de estar presente, bastando, para a prova do mandato, uma carta diri-
gida pelo mandante ao presidente da mesa da assembleia geral, fazendo
referência expressa à reunião em que o mandato deve produzir efeitos.

5 � As deliberações serão tomadas pela maioria simples de votos
dos accionistas presentes representados, salvo nos casos em que a lei
ou os estatutos exigirem maioria especial.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 19.º

1 � Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas ac-
tas, devidamente assinadas por um dos membros presentes, das quais
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constarão as deliberações tomadas e as declarações de voto discor-
dantes.

2 � As actas da assembleia geral são assinadas apenas pelo presi-
dente e pelo secretário.

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o ano civil, devendo, pelo menos, ser
dado um balanço e apurados os resultados em referência a 31 de De-
zembro de cada ano.

ARTIGO 21.º

1 � Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para
o fundo de reserva legal, serão distribuídos pelo modo que a assem-
bleia geral deliberar.

2 � Sob proposta do conselho de administração, assembleia ge-
ral ponderará a conveniência e oportunidade de serem constituídas,
reforçadas ou diminuídas reservas destinadas à estabilização de divi-
dendos.

ARTIGO 22.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia
a qualquer outra.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade só se dissolve nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação tomada em assembleia geral por maioria represen-
tativa de mais de 50% do capital.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-
dação do património, em consequência da dissolução da sociedade,
será feita extrajudicialmente através de uma comissão liquidatá-
ria, constituída pelos membros em exercício do conselho de admi-
nistração.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12195774

INOI � SOCIEDADE DE GESTÃO CLÍNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 818/20001222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505242010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20001222.

Certifico que por Bernardino Gonçalves Cristóvão, Centro Clínico
da Igreja Nova � Sociedade Médica, L.da, Maria Eduarda Pedroso
Franco Cristóvão, António Manuel Duarte Vale Quaresma e Olga Maria
Gonçalves dos Santos Vale Quaresma, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação INOI � Sociedade de Gestão
Clínica, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem sede no Campo Grande, 35, 8.º A, freguesia
do Campo Grande, concelho de Lisboa, podendo ser transferida den-
tro do mesmo concelho por simples deliberação do órgão de adminis-
tração da Sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social,
no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social consiste na gestão e exploração de clínicas,
unidades hospitalares, de equipamentos e meios auxiliares de diag-
nóstico, bem como a prestação de serviços clínicos e de saúde em
geral.

2 � A Sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e
alienar participações em sociedades com objecto similar, comple-
mentar ou diferente do referido no artigo 3.º, em sociedades regula-
das por leis especiais, bem como associar-se com outras pessoas ju-
rídicas, para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares
de empresas, novas sociedades, consórcios e associações em partici-
pação.

ARTIGO 4.º

A Sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 900 000 euros e é representado por
900 000 acções ordinárias, cada uma com o valor nominal de 1 euro,
encontrando-se integralmente subscrito e realizado em 30%, deven-
do os restantes 70% serem realizados no prazo máximo de cinco anos,
sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 � Não obstante o prazo fixado no número anterior para as
entradas de capital, o conselho de administração, quando entenda,
poderá antecipar o vencimento de todo ou parte do remanescente,
devendo interpelar os accionistas para, no prazo máximo de 30 dias,
o realizarem.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas podendo ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções ou
revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e
acções sem direito a voto que confiram direito a um dividendo
prioritário a fixar pelo órgão da Sociedade que deliberar a
emissão.

3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número an-
terior, poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deliberar,
pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio.

4 � A Sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles quais-
quer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na transmissão de
acções nominativas.

2 � O accionista que pretenda transmitir todas ou parte das
respectivas acções deverá comunicá-lo previamente e por escri-
to ao conselho de administração, indicando o número de acções,
o preço, o nome do comprador e as demais condições da trans-
missão.

3 � O conselho de administração, nos cinco dias seguintes à re-
cepção referida no número anterior, transmiti-la-á aos demais accio-
nistas, os quais deverão declarar por escrito, nos 30 dias úteis poste-
riores ao recebimento dessa comunicação, se pretendem exercer o
direito de preferência, entendendo-se que a ele renunciam se não fi-
zerem essa declaração atempadamente.

4 � Sendo vários os accionistas que exerçam a preferência, serão
as acções em venda adjudicadas na proporção do número de acções
que cada um possuir.

5 � O conselho de administração, dentro dos 10 dias posteriores
ao termo do último prazo estabelecido no n.º 3, deverá comunicar ao
transmitente e aos preferentes os resultados do exercício do direito
de preferência e do eventual rateio.

6 � Caso as declarações de preferência não abranjam a totalidade
das acções, a venda das remanescentes é livre, mas deverá ser efec-
tuada nos 30 dias imediatos ao recebimento da comunicação referida
no número anterior, sob pena de ter de ser novamente oferecida
preferência.

7 � Em caso de transmissão de acções a título gratuito, a prefe-
rência será exercida pelo valor que para as acções resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

1 � Depende do consentimento da Sociedade a transmissão de
acções por morte dos accionistas, salvo se o herdeiro ou legatário
for descendente ou ascendente em linha recta ou cônjuge do fale-
cido.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 32 � 7 de Fevereiro de 20012878

2 � A deliberação da assembleia geral sobre a prestação do con-
sentimento deverá ser tomada dentro dos 180 dias subsequentes ao
pedido formulado pelos herdeiros do accionista ou ao pedido dos
mesmos para averbamento das acções em seu nome.

3 � É livre a transmissão das acções se a sociedade não se pro-
nunciar dentro do prazo referido no número anterior.

4 � Caso a Sociedade recuse o consentimento, poderá amortizar,
adquirir ou fazer adquirir as acções por outro accionista ou por ter-
ceiro.

5 � A amortização será feita pelo valor referido no n.º 4 do ar-
tigo 8.º

6 � A aquisição pela Sociedade, por outro accionista ou por ter-
ceiro não poderá ser feita por valor inferior ao referido no número
anterior.

ARTIGO 9.º

1 � A Sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à So-

ciedade e com prejuízo desta ou de algum accionista as informa-
ções obtidas através do exercício do direito de informação que lhes
assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou
administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienadas independentemente da sua
vontade;

c) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, salvo
se ele já for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral, por
maioria qualificada, dentro do prazo de 90 dias a contar do conheci-
mento que o conselho de administração tenha do facto determinante
dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correcção
dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida da
amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar da
data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 10.º

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro, será atribuído aos
accionistas direito de preferência na subscrição das novas acções, salvo
deliberação em contrário da assembleia geral, tomada por dois terços
dos votos emitidos.

ARTIGO 11.º

A Sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrrants, incluindo warrants sobre valores mobi-
liários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem estabe-
lecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

ARTIGO 13.º

1 � Os membros dos órgãos sociais enumerados no artigo anterior
são eleitos pelo período de quatro anos, podendo ser reeleitos por
uma ou mais vezes e manter-se-ão em funções, para além do termo
dos respectivos mandatos, até à tomada de posse de novos membros.

2 � Compete à assembleia geral fixar as remunerações dos
membros dos órgãos sociais podendo excluí-la ou referir o res-
pectivo montante a uma percentagem dos lucros do exercício não
superior a 5%.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos accio-
nistas com direito a voto.

2 � São possuidores de direito a voto os accionistas que detiveram
acções ou títulos de subscrição que as substituam, registadas ou depo-
sitadas em seu nome até 15 dias antes da data designada para a reu-
nião da assembleia geral.

3 � A cada acção corresponde 1 voto.
4 � Sem prejuízo das limitações legais relativas ao limite de re-

presentações, os accionistas poderão fazer-se representar na assem-
bleia geral, contanto que o representante seja um membro do conse-
lho de administração da Sociedade, o cônjuge, ascendente ou
descendente do accionista ou outro accionista, sendo pessoa singular,
ou, tratando-se de pessoa colectiva, por qualquer pessoa designada pelo
órgão competente.

5 � Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
dirigida ao presidente da mesa da qual conste a identificação do re-
presentante.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral considera-se regularmente constituída e poderá
validamente deliberar, em primeira convocação, quando se encontrem
presentes ou representados accionistas com direito a voto que dete-
nham mais de 50% do capital social.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente nos três primei-
ros meses de cada ano e, nos termos e condições previstos na lei, a
requerimento do conselho de administração, do fiscal único ou de
accionistas titulares de acções correspondentes a, pelo menos, 5% do
capital social.

2 � As formalidades relativas à convocatória da assembleia
geral, nomeadamente o aviso prévio, podem ser dispensadas desde
que todos os accionistas estejam presentes ou devidamente re-
presentados.

SECÇÃO III

Administração

ARTIGO 17.º

1 � A Sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três, cinco ou sete membros, eleitos em assembleia geral.

2 � Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia
geral que os eleger.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes de
gestão e representação da Sociedade, competindo-lhe efectuar todas
as operações relativas ao objecto social, incluindo:

a) Representar a Sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens;

b) Constituir mandatários para a prática de determinados actos
ou categorias de actos, definindo a extensão dos respectivos man-
datos.

2 � Dentro dos limites legais, o conselho de administração po-
derá delegar num ou mais administradores a gestão corrente da So-
ciedade.

ARTIGO 19.º

1 � As reuniões do conselho de administração têm lugar, pelo
menos, uma vez em cada trimestre e sempre que o respectivo presi-
dente ou outros dois administradores as convoquem.

2 � O conselho de administração pode deliberar validamente desde
que esteja presente a maioria dos seus membros, sendo as delibera-
ções tomadas por maioria absoluta de votos e cabendo ao presidente
voto de qualidade.

ARTIGO 20.º

A Sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) Um só administrador se o acto estiver compreendido dentro dos

poderes que nele hajam sido delegados por deliberação do conselho
consignada em acta.
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SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 21.

1 � A fiscalização da Sociedade compete ao fiscal único, que deve
ser um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente que também será Re-
visor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

3 � O fiscal único e o suplente são eleitos em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Lucros

ARTIGO 22.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros de cada exercício, depois de deduzidas as parcelas

que por lei se devam destinar à formação da reserva legal, terão a
aplicação que a assembleia geral destinar por maioria simples dos votos
emitidos, podendo deliberar distribuí-los ou afectá-los a reservas, to-
tal ou parcialmente em qualquer percentagem.

3 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

Conselho de administração e fiscal único para o quadriénio de 2000/
2003:

Conselho de administração: presidente � António Manuel Duarte
Vale Quaresma, casado, residente na Rua de São Gabriel, 3-B, Alto do
Lagoal, Caxias, Oeiras; vogal: Bernardino Gonçalves Cristóvão, ca-
sado, residente na Rua do 1.º de Maio, 26, Igreja Nova, Mafra;
vogal: Maria Eduarda Pedroso Franco Cristóvão, casada, residente com
o anterior.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e
Associados, S.R.O.C., com sede na Rua do General Firmino Miguel,
3, Torre 2, 1.º B, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14056615

FINALÍSSIMA 2 � EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 819/20001227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505272172; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20001227.

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

1.º

A sociedade adopta a firma FINALÍSSIMA 2 � Eventos, L.da, com
sede na Rua de Pascoal de Melo, 138, rés-do-chão, esquerdo,
1000-237 Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes e, do mesmo modo, poderá a sociedade abrir
agências, sucursais e filiais em qualquer zona do país ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a organização de eventos; congres-
sos; convenções; exposições; produção; importação e exportação de
brindes promocionais; concepção e produção de material promocio-
nal; concepção e produção de stands; concepção e produção de
embalagens; promoções ponto de venda; projectos multimédia e
páginas web.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota de 2600 euros, pertencente à sócia Susana Teresa

de Almeida Fialho; uma quota de 2400 euros, pertencente ao sócio
Helder Manuel Francisco Marques.

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares do
capital social até ao montante global correspondente ao quíntuplo do
capital social, desde que deliberado por unanimidade por todos os sócios
que representem a totalidade do capital social subscrito e realizado.

2 � Depende igualmente de deliberação dos sócios a celebração de
contratos de suprimento entre a sociedade e os sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, ficará a
cargo dos sócios ou de não sócios, de acordo com o que for delibe-
rado em assembleia geral de sócios.

2 � Desde já, a partir da celebração deste contrato de sociedade,
ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é só necessária a assinatura de um só gerente.

4 � A remuneração da gerência será decidida em reunião da as-
sembleia geral que poderá consistir, total ou parcialmente, em mera
participação nos lucros da sociedade.

5.º

A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações e letras
de favor e outros instrumentos, actos e contratos estranhos ao objecto
social.

6.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.

7.º

1 � A divisão e cessão de quotas, no seu todo ou em parte das
mesmas, é livremente permitida entre os sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência na aquisição, o
qual se difere aos sócios não cedentes na proporção das suas quotas.

8.º

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

a) De acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em grupo, 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 do sócio, a quem não sucedam herdeiros

legítimos;
e) Quando, um partilha duas quotas, e uma for adjudicada a quem

não seja sócio;
f) Por interdição ou por inabilitação de quaisquer sócios;
g) Por exoneração ou por exclusão de um dos sócios;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente seja dividida em uma ou várias quotas,
destinada a serem alienadas a um ou alguns sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do valor no-
minal da quota.

9.º

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14153602

JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 822/20001227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505015854; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20001227.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação José Ferreira de Almeida &
Associados � Consultores, L.da e tem a sua sede na Rua do Marquês
de Fronteira, 8, 2.º, lado direito, na freguesia de São Sebastião da
Pedreira, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de consultoria
nas áreas da gestão e administração de sociedades e de serviços
genéricos de apoio administrativo a empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, inteiramente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes, cada uma, a cada um dos
sócios José Manuel Barris Ferreira de Almeida e Maria Helena Pestana
do Nascimento.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigíveis
prestações suplementares de capital até um valor equivalente a cinco
vezes o valor do capital social no momento da deliberação e na pro-
porção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gestão e administração da sociedade compete a um gerente,
obrigando-se perante terceiros e em todos os seus actos e contratos
pela respectiva assinatura.

2 � Fica nomeado gerente o sócio José Manuel Barris Ferreira de
Almeida.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14127504

INCONTORNÁVEL � COMPRA, VENDA
E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 823/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505009846; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20001228.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação INCONTORNÁVEL �
Compra, Venda e Gestão de Imóveis, L.da e tem a sua sede na Rua de
Jorge Castilho, 14, 3.º, esquerdo, freguesia do Alto do Pina, concelho
de Lisboa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, administração, ven-
da e compra de bens imóveis, bem como troca e revenda dos adqui-
ridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de cinco quotas, duas de 250 euros cada,
uma de cada um dos sócios Francisco José Costa Martins e Maria da
Graça dos Santos Simão Costa Martins e três de 1500 euros cada, uma
de cada uma das sócias Marta Simão Costa Martins, Mariana Simão
Costa Martins e Carolina Simão Costa Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Francisco José
Costa Martins, desde já nomeado gerente por direito especial.

2 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
do referido gerente, o qual poderá, designadamente, constituir
mandatários da sociedade para a prática de determinados actos ou

categorias de actos, confessar, desistir ou transigir em qualquer acção,
adquirir, onerar, alienar e permutar bens móveis ou imóveis, adquirir,
onerar, alienar, locar e trespassar estabelecimentos, celebrar contra-
tos de leasing, constituir penhores mercantis, decidir e levar a efeito,
o previsto no artigo 9.º destes estatutos e alienar ou onerar partici-
pações no capital social de outras sociedades.

ARTIGO 5.º

1 � As transmissões de quotas entre sócios ou a terceiros, quer a
título oneroso quer a título gratuito, quer por amortização de quota
prevista no artigo 8.º, n.º 1, carecem do consentimento da sociedade,
o qual, todavia, não poderá ser dado sem o voto favorável dos sócios
Francisco José Costa Martins e Maria da Graça dos Santos Simão
Costa Martins.

2 � Nos casos de cessão onerosa de quotas, os sócios Francisco
José Costa Martins e Maria da Graça dos Santos Simão Costa Mar-
tins, em primeiro lugar, a sociedade, em segundo lugar e os sócios
não cedentes, em terceiro lugar, têm o direito de preferência, a exer-
cer nos termos gerais.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quota de um sócio falecido aos seus sucessores fica
também dependente do consentimento da sociedade com observância
do disposto no artigo 225.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as per-
centagens legalmente fixadas para reservas e a remuneração da ge-
rência, será dado o destino que vier a ser deliberado pela unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social.

2 � Os sócios participam nos lucros e nas perdas da sociedade na
proporção de uma quinta parte para cada um.

ARTIGO 8.º

1 � Além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amortizar
quotas nas seguintes hipóteses:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se a quota for empenhada, penhorada, arrestada ou por qualquer

motivo sujeita a venda ou apreensão judiciais;
c) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular;

d) Por falência do sócio titular;
e) Quando por falecimento de um sócio, não seja consentida a

transmissão da quota a favor dos seus sucessores;
f) Quando for excluído de sócio o titular da quota.
2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço.
3 � No caso previsto no número anterior poderão, por delibera-

ção posterior dos sócios, ser criadas uma ou várias quotas que perfa-
çam o valor nominal da quota amortizada, destinadas a serem alie-
nadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

4 � A sociedade poderá deliberar, no caso de exclusão de qualquer
sócio que o valor da quota do excluído não seja superior a metade do
valor que para a mesma resultaria da aplicação dos critérios definidos
para o caso de amortização, e que tal valor seja pago em prestações
até ao número de 10.

ARTIGO 9.º

É permitida a participação da sociedade em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em sociedades com objecto dife-
rente, ou reguladas por lei especial e inclusivamente como sócia de
responsabilidade ilimitada, e o estabelecimento, com outras socieda-
des, de qualquer forma de associação não proibida por lei.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios, desde que os sócios
Francisco José Costa Martins e Maria da Graça dos Santos Simão
Costa Martins votem favoravelmente.

ARTIGO 11.º

O contrato de sociedade só pode ser alterado, no todo ou em par-
te, com o voto favorável dos sócios Francisco José Costa Martins e
Maria da Graça dos Santos Simão Costa Martins.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14204258
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JANEIRO � SISTEMA DE CINEMA A BORDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 824/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505241269; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20001228.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação JANEIRO � Sistema de Cine-
ma a Bordo, L.da, e tem sede na Rua do Alferes Malheiro, 3, 2.º, es-
querdo, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá, nos ter-
mos da lei, mudar a sua sede, criar, transferir ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a assistência técnica, fornecimento,
montagem e reparação de sistemas de vídeo em aviões.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode associar-se livremente a quaisquer pessoas singu-
lares ou colectivas, bem como adquirir participações em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e, em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, da seguinte maneira:

1 � Ao sócio Joaquim Pereira Alves Janeiro, uma quota de
2500 euros;

2 � À sócia Maria Isilda Dias Vieira Janeiro, uma quota de 2500 eu-
ros.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio que desejar ceder a sua quota, deverá comunicar ex-
pressamente, tanto à sociedade quanto aos demais sócios, o valor da
quota a ceder, o preço, as condições de pagamento e o eventual ad-
quirente;.

2 � Tanto a sociedade como o sócio não cedente deverão
pronunciar-se sobre o assunto, comunicando a respectiva decisão, quanto
ao exercício do direito de preferência, no prazo máximo de 30 dias,
sendo o silêncio interpretado literalmente como desinteresse e recusa
na aquisição da quota a negociar, ficando assim liberado o sócio ce-
dente para negociá-la livremente com o eventual interessado.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral poderá deliberar que a sociedade amortize quotas
detidas por sócios designadamente no caso seguinte:

1 � Sempre que o titular da quota, por decisão de autoridade judicial
ou administrativa dela não possa dispor livremente e não tenha
deduzido oposição procedente;

2 � A gerência comunicará por escrito aos referidos quotistas a
intenção de proceder à amortização da sua quota, nos termos aqui
previstos e convocará a assembleia geral para fixação das condições
necessárias àquela aquisição;

3 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da
quota, salvo deliberação da assembleia geral ou regime imperativo
diverso.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de 10 000 euros e qualquer dos sócios poderá

fazer suprimentos à sociedade nos termos e condições que forem es-
tabelecidos em assembleia geral deliberativa sobre a matéria.

ARTIGO 9.º

A cessão de quota para uma sociedade em que o sócio cedente te-
nha, directa ou indirectamente acções com direito a voto, ou quota,
é livre, não estando sujeita a qualquer direito de preferência.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência social, será exercida pelos sócios Joaquim Pereira
Alves Janeiro e Maria Isilda Dias Vieira Janeiro e pela não sócia, Tânia
Vieira Alves Janeiro Rosa, casada, residente na Rua da Azinhaga da
Cidade, lote A, bloco A 3, 4.º A, em Lisboa.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, salvo
o disposto no artigo seguinte.

4 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � Em todos os actos e contratos que representem aumento ou
diminuição do património social, são necessárias, além da assinatura
de um dos gerentes, a aprovação expressa dos sócios, devidamente
consignada em acta de assembleia convocada para o efeito.

2 � É vedado a qualquer dos sócios e gerentes o uso da socie-
dade em actos e contratos estranhos aos interesses da mesma, res-
pondendo aquele que der causa, pelos danos ou prejuízos que pro-
vocar.

CAPÍTULO IV

Das assembleias gerais

ARTIGO 12.º

A representação voluntária dos sócios para qualquer deliberação não
proibida por lei, pode ser conferida a qualquer pessoa física, à sua
escolha.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 13.º

A sociedade, quando dissolvida, entrará imediatamente em liquida-
ção, sendo desde já nomeadamente liquidatários, os gerentes que ao
tempo estiverem em exercício.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14204266

IMOULLAN � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 825/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505241471; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20001228.

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

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade anónima com a firma IMOULLAN �
Sociedade Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social fica instalada na Avenida de Afonso III, 101, 3.º,
Lisboa, podendo a administração deslocá-la livremente dentro do
mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 3.º

1 � A Sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, a explo-
ração de imóveis, a gestão dos seus imóveis próprios, a compra e ven-
da de prédios rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � A Sociedade poderá realizar operações de compra, venda e alu-
guer de equipamento.

3 � A Sociedade poderá, ainda, participar noutras sociedades
reguladas por leis especiais ou com objecto diverso e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e divide-se em 50 000 ac-
ções de valor nominal de 1 euro cada.

2 � Os fundadores subscrevem as acções da seguinte forma: os
accionistas Fernando Jorge Marques Vieira e Eunice Maria Ullán
Gomes Marques Vieira subscrevem 24 950 acções cada; a accionista
Maria da Graça de Jesus Marques subscreve 98 acções; os accionistas
Daniel José Ullán Gomes e Sara Isabel Ullán Gomes subscrevem uma
acção cada.

3 � Os fundadores realizam as suas entradas do seguinte modo: os
accionistas Maria da Graça de Jesus Marques, Daniel José Ullán Gomes
e Sara Isabel Ullán Gomes em dinheiro, totalmente nesta data; os
accionistas Fernando Jorge Marques Vieira subscreve hoje uma entrada
em dinheiro de 7500 euros e obriga-se a entrar com os restantes
17 450 euros, também em dinheiro, no prazo de cinco anos a contar
da presente data; a accionista Eunice Maria Ullán Gomes Marques
Vieira subscreve hoje uma entrada em dinheiro de 7500 euros e
obriga-se a entrar com os restantes 17 450 euros, também em
dinheiro, no prazo de cinco anos a contar da presente data.

4 � As acções serão nominativas ou ao portador, podendo estas
ser convertidas em acções nominativas e vice-versa.

5 � Haverá títulos de 1, 50, 100, 1000, 10 000 e mais acções.
6 � O capital poderá ser elevado até ao limite de 200 000 euros,

por deliberação do conselho de administração, nos termos legais,
7 � A transmissão de acções a terceiros não sócios está sujeita ao

exercício de direito de preferência dos sócios na proporção das suas
participações.

ARTIGO 5.º

1 � A Sociedade pode emitir, nos termos legais e nas condições
estabelecidas pela assembleia geral, obrigações de qualquer espécie
permitidas por lei.

2 � Os accionistas poderão nos termos a definir pela assembleia
geral fazer prestações acessórias à Sociedade a título voluntário os
quais poderão ser submetidos a regime idêntico ao das prestações
suplementares.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

Constituem órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham pelo menos 50 acções registadas em seu nome ou, tratando-se
de acções ao portador não registadas, as mesmas estejam depositadas
em instituição de crédito, ou na sede social com a antecedência míni-
ma de cinco dias relativamente à data da assembleia.

2 � A cada grupo de 50 acções corresponde 1 voto.
3 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta, salvo

quando a lei estabelecer uma maioria qualificada.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em secção ordinária no primeiro trimestre de cada ano.
b) Em secção extraordinária sempre que o conselho de administra-

ção ou o fiscal único o julguem conveniente ou quando requerida por

accionistas que representem, pelo menos, o mínimo do capital social
imposto pela lei para esse efeito.

ARTIGO 9.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário que poderão ou não ser accionistas, eleitos bienalmente
e sempre reelegíveis.

2 � A eleição para estes e outros cargos sociais será feita por
maioria de votos.

ARTIGO 10.º

Será proibida a representação dos accionistas, salvo se documenta-
da em procuração autêntica e conferida a um accionista ou ao admi-
nistrador, ao cônjuge ou a um descendente ou ascendente do repre-
sentado.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 11.º

O conselho de administração será constituído por um administra-
dor único, dispensado de caução, eleito bienalmente e sempre reele-
gível, o qual exercerá as suas funções até ser substituído, sem prejuízo
no disposto na lei sobre destituição, renúncia ou destituição judicial.

ARTIGO 12.º

Compete à administração, qualquer que seja a sua forma de repre-
sentação, sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei
e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, incluindo acções, obrigações e outras participações noutras
sociedades;

c) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categoria de actos definida a extensão dos respec-
tivos mandatos;

d) Representar a Sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passi-
vamente.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 13.º

A fiscalização da Sociedade competirá a um fiscal único sempre
reelegível e por um suplente que serão Revisores Oficiais de Contas
ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas.

CAPÍTULO IV
Disposições finais

ARTIGO 14.º

Todas as questões emergentes deste contrato, designadamente quanto
à validade das respectivas cláusulas e ao exercício de direitos sociais,
entre os accionistas e a Sociedade, ou entre ela e os membros dos
seus órgãos ou liquidatários, devem ser dirimidas por um tribunal ar-
bitral a criar, funcionar e decidir nos termos da lei portuguesa da ar-
bitragem voluntária, Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto, salvo se os liti-
gantes, por comum acordo, decidirem recorrer aos tribunais comuns.

CAPÍTULO V
Disposições transitórias

ARTIGO 15.º

Fica desde já autorizado o administrador único a proceder ao levan-
tamento da importância depositada correspondente às entradas reali-
zadas pelos accionistas, a fim de custear às despesas de constituição e
aquisição de bens e equipamentos necessários ao início de actividade.

ARTIGO 16.º

Para o biénio compreendido entre 2000 e 2002, a assembleia ge-
ral, o administrador único e o fiscal único ficam compostos da se-
guinte forma:

Assembleia geral: Maria da Graça de Jesus Marques, presidente; Sara
Isabel Ullán Gomes, secretário.
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Conselho de administração (administrador único): Eunice Maria
Ullán Gomes Marques Vieira.

Conselho fiscal (fiscal único): efectivo: Álvaro Falcão & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 62, representado
por Armindo dos Santos Pinho, ROC n.º 90, residente na Rua de
Alexandre Herculano, 51, 4.º D, 1250-010 Lisboa; suplente: António
Magalhães e Carlos Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, n.º 53, representada por António Monteiro Magalhães, ROC
n.º 179, residente na Rua de Campo Alegre, 606, 2.º, sala 201,
4100 Porto.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13469851

LAC � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 826/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505259770; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20001228.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LAC � Sociedade Imobiliária, L.da,
e tem sede na Rua de Alexandre Braga, 4 A, na freguesia de São Jorge
de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá mudar a sede dentro do concelho de Lisboa
ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá também criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da Sociedade é:
a) A promoção, execução e desenvolvimento de projectos imobi-

liários e turísticos.
b) A elaboração, de conta própria ou alheia, de estudos e projectos

urbanísticos, imobiliários, turísticos e económico-financeiros.
c) A prestação de serviços de consultadoria e gestão com excepção

dos próprios das profissões liberais.
d) A compra e venda de imóveis, incluindo a modalidade de

compra-revenda dos adquiridos para esse fim.
e) A construção, por meios próprios ou empreitada, e a venda de

unidades integrantes dos projectos imobiliários e turísticos.
f) Arrendamento de imóveis próprios e de terceiros.

ARTIGO 3.º

A Sociedade poderá adquirir participações como sócia e sociedades
com objecto diferente do seu ou em sociedades reguladas por leis es-
peciais e ou agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

2 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
19 952 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 9976 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
António José Rodrigues Antunes de Carvalho e Luís Fernando Mo-
reira Amaral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da Sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de dois ou mais ge-
rentes, sócios ou não, com ou sem remuneração conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � Os gerentes podem delegar entre si a competência para deter-
minados negócios ou espécies de negócios, nos termos do n.º 2 do
artigo 261.º do Código das Sociedades Comerciais e à sociedade é
facultado constituir mandatários para os fins consignados no ar-
tigo 256.º do Código Comercial.

ARTIGO 6.º

À gerência é permitido:
a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis;
b) Decidir sobre a participação da Sociedade no capital social de

outras sociedades e sobre a associação da sociedade com quaisquer

pessoas jurídicas ou quaisquer agrupamentos complementares de empresa,
salvo a celebração de contratos de associação em participação ou con-
sórcio, podendo participar na sua administração ou fiscalização;

c) Adquirir, alienar, onerar ou locar qualquer estabelecimento, co-
mercial ou industrial;

d) Nomear procuradores ou mandatários da Sociedade.

ARTIGO 7.º

Para vincular a Sociedade é necessária e suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 8.º

Depende do consentimento prévio e escrito da Sociedade, a cessão
total ou parcial de quotas a terceiro que não seja sócio, cônjuge, as-
cendente ou descendente do cedente.

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios têm direito à amortização compulsiva das quotas:
a) Quando os titulares forem julgados falidos ou insolventes.
b) Quando a quota for arrestada ou penhorada e o sócio, por meio

de caução, não requerer o levantamento das providências no prazo
máximo de um mês ou logo que a Sociedade lho exija.

c) Quando o sócio prejudicar dolosamente ou, pela sua conduta,
desacreditar de forma notória a Sociedade.

d) Quando o sócio ceder a sua quota sem observância do disposto
no artigo anterior.

e) Quando o titular da quota exerça actividade concorrencial com
a Sociedade, pessoalmente ou como gerente de uma outra sociedade,
seja ou não sócio da mesma, salvo prévio consentimento da assem-
bleia geral.

f) Quando falecer o titular da quota.

ARTIGO 10.º

1 � A Sociedade deverá exercer o seu direito à amortização com-
pulsiva da quota no prazo de 180 dias a contar do conhecimento, por
algum dos gerentes, do facto que permite amortização.

2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que
resultar de um balanço especial elaborado para o efeito, salvo nos
casos das alíneas c), d) e e) do artigo anterior, hipóteses em que o
valor será o nominal.

ARTIGO 11.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a Sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em fianças, avais
ou outros semelhantes sob pena de os infractores serem responsá-
veis, pessoal e ilimitadamente pelos actos em que intervierem, sendo,
além disso, responsáveis para com a Sociedade, pelos prejuízos que,
com essa actuação, lhe causarem.

ARTIGO 12.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por carta regis-
tada ou protocolada, enviada, com pelo menos, 15 dias de antece-
dência.

ARTIGO 13.º

Por deliberação válida da assembleia geral, poderão ser derrogados
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 14.º

1 � Para todos os efeitos, o ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros da Sociedade, depois de aprovadas as contas em

assembleia geral:
a) 5%, para a constituição da Reserva Legal e, sendo caso disso, à

sua reintegração e até que a reserva referencie a quinta parte do ca-
pital social.

b) A parte restante, para a constituição de reservas livres ou
dividendos, nas percentagens que forem decididas em assembleia
geral.

ARTIGO 15.º

Sendo um sócio excluído da Sociedade por sentença judicial, o va-
lor da quota será o valor nominal.

ARTIGO 16.º

No caso de um sócio pagar dívidas sociais, tem ele direito de re-
gresso contra a Sociedade e contra os outros sócios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 32 � 7 de Fevereiro de 20012884

ARTIGO 17.º

Para as questões emergentes deste contrato, fica estipulado o foro
da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Gerentes designados: os sócios.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13469860

LARDORIAN � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 827/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505164582; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20001228.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação LARDORIAN � Investi-
mentos Imobiliários, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua dos
Lusíadas, 10 A/B, freguesia de Alcântara, em Lisboa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda,
construção, reconstrução, administração, aluguer ou arrendamento e
investimentos de móveis ou imóveis, incluindo a aquisição de parti-
cipações sociais.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis espe-
ciais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos comple-
mentares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em dinhei-
ro e corresponde à quota única de 5000 euros da sócia Dorian Limited.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, activa ou pas-
sivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, dispensada
de caução, e com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � É gerente da sociedade o não sócio Jorge António Ferreira

Matias, casado, residente no Casal do Relvas, na cidade da Batalha.
4 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-

tos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência

ainda que não tenha atingindo a fase judicial.
5 � É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade através

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.

6 � Os actos praticados contra o estabelecido no número anterior
importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência e a
obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis em
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sócia única e a sociedade
ficam desde já autorizados, nos termos do artigo 270.º-F do Código
das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14074303

LIZTREZ � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 847/20001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505140969; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
20001229.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação LIZTREZ � Comércio
de Materiais de Construção, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Almirante Gago Coutinho, 56, 10.º, direito, freguesia de Alvalade,
concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção em qualquer ponto do país ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de materiais de
construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
7 500 000$, pertencente à sócia Lizmontagens � Empresa de Mon-
tagens Termo Industriais, L.da, uma de 2 000 000$, pertencente ao
sócio Carlos Rodrigues de Freitas, e uma de 500 000$, pertencente
ao sócio Jorge Manuel Vieira Tavares.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento prévio da

sociedade, a qual tem o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
de dois gerentes, sócios ou não, a eleger em assembleia geral.

2 � Para que a sociedade se considere obrigada em todos os actos
e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes ou de um gerente
e um procurador com poderes para tal, sendo sempre obrigatória a
assinatura de um gerente designado pela sócia Lizmontagens �
Empresa de Montagens Termo Industriais, L.da

3 � A sociedade poderá nomear mandatários nos termos do ar-
tigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � A gerência poderá ainda adquirir, alienar, dar ou tomar de
arrendamento bens imóveis, bem como adquirir veículos automóveis.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Acordo do respectivo titular;
b) Insolvência ou falência do titular, judicialmente decretada;
c) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de

apreensão forçada, judicial ou extrajudicial.
2 � Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior, a amor-

tização será feita pelo valor contabilístico do último balanço aprovado em
assembleia geral, devendo esse valor ser pago no prazo de três anos, e em
seis prestações.

ARTIGO 7.º

1 � A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente
e deve ser feita por meio de carta registada dirigida a cada um dos só-
cios e expedida com a antecedência mínima de 15 dias, a não ser que
a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

2 � A representação voluntária de um sócio nas deliberações dos sócios
que admita tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 8.º
Transitório

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social a que se encontra depositado, a fim de
suportar as despesas de constituição e registo e outras inerentes à
própria actividade da sociedade.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14140721
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LISBOA � 3.A SECÇÃO

RIJO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 228/621011; identificação de pessoa colectiva n.º 500920753;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 43/001228.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros, fincado assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas, uma no valor nominal de
3333,34 euros e outra de valor nominal de 1666,66 euros, e perten-
ce uma a cada um dos sócios, Arnaldo Manuel dos Santos Beatriz e
Rosa Maria Pereira Alves Beatriz, respectivamente.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, Carlos Alberto de Almeida
Homem. 14326221

TÁXIS SOLFÉRIAS BRACARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 131/680315; identificação de pessoa colectiva
n.º 500422508; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/001229.

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

Deslocação de sede: Rua de Santo Amaro à Estrela, 22-B, freguesia
de Santa Isabel, Lisboa.

Pela inscrição n.º 5, apresentação n.º 30/001229 � Foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo da sociedade, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas de 2500 euros cada uma pertencente uma
a cada um dos sócios António Maria Marques da Silva e Maria Na-
zaré da Silva Gouveia e Marques Silva.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, Carlos Alberto de Almeida
Homem. 12493490

TITO & CAMPOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 162/720308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500285250; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 22/
001228.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 55 000 000$ para 100 000 000$, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de
100 000 000$ dividido em 100 000 acções com o valor nominal de
1000$ cada uma.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, Carlos Alberto de Almeida
Homem. 14148846

TÁXIS TRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 895/890713; identificação de pessoa colectiva n.º 500454183;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 63/001229.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação do capi-
tal para euros, fincado assim alterado parcialmente o contrato, quanto
aos artigos 1.º, 3.º e 5.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Táxis Trigo, L.da e tem a
sua sede na Rua do Padre Américo, 4-A, freguesia de Carnide, conce-
lho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, e corresponde à soma
de cinco quotas, duas iguais do valor nominal de 997, 60 euros cada uma,
ambas tituladas em comum e sem determinação de parte ou direito a favor
deles outorgantes e três iguais do valor nominal de 1001,60 euros cada
uma, tituladas uma em nome de cada um dos sócios Maria de Jesus Este-
ves, Luís José Dias Esteves e Carlos Manuel Dias Esteves.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � São gerentes os sócios Maria de Jesus Esteves, Luís José Dias
Esteves e Carlos Manuel Dias Esteves, já designados.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, Carlos Alberto de Almeida
Homem. 14140381

ORTAPIM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8081; identificação de pessoa colectiva n.º 504039628; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12092118

TORNEIRAS REVOLTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 675; identificação de pessoa colectiva n.º 500286116; data
da apresentação: 000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12092045

3K HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 235; identificação de pessoa colectiva n.º 500820643; data
da apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12028371
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3K PORTUGUESA � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE MÓVEIS, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500426694; data
da apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12028380

TRANSPORTES NÉLSON MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7983; identificação de pessoa colectiva n.º 504011847; data da
apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13709313

TRANSPORTES MANGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 187; identificação de pessoa colectiva n.º 500289069; data
da apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12028363

R. I. C. F. PORTUGUESA � PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9181; identificação de pessoa colectiva n.º 504594362; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13728741

ROGÉRIO FERNANDES FERREIRA, ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 694; identificação de pessoa colectiva n.º 500235180; data
da apresentação: 000704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12525197

ROMÃO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 789; identificação de pessoa colectiva n.º 500480605; data
da apresentação: 000704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12525200

ROSABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 121; identificação de pessoa colectiva n.º 500998744; data
da apresentação: 000704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12028010

VIVÊNCIA, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO,
PROJECTOS E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1092; identificação de pessoa colectiva n.º 502225076; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13683411

VAMOSACONTAS � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4367; identificação de pessoa colectiva n.º 503002810; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12028029

SOCIEDADE HOTELEIRA SEOANE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 346; identificação de pessoa colectiva n.º 501768580; data
da apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12028525

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO ARNEIRINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1891; identificação de pessoa colectiva n.º 502445726; data da
apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13699300

TURISMO CLUBE BAÍA DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3223; identificação de pessoa colectiva n.º 500427100; data da
apresentação: 000628.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12028452

TRANSPORTES CONSTANTINO DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500912750; data
da apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13699237

TRACTIL � TRACTORES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 839; data da apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13696009

TERESA & ADRIANO, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6242; identificação de pessoa colectiva n.º 503501565; data da
apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13695983

3 K CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 112; identificação de pessoa colectiva n.º 500375763; data
da apresentação: 000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12028398

ORLACAR � TRANSITÁRIOS, TRANSPORTES
E AGENTES DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7139; identificação de pessoa colectiva n.º 503758353; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12092193

O JOÃO � PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5229; identificação de pessoa colectiva n.º 503234826; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 10791426

VIMATUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula n.º 4682;
identificação de pessoa colectiva n.º 503078310; data da apresenta-
ção: 000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
12092304

OCEANO LIARTE � EDITORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula n.º 6985;
identificação de pessoa colectiva n.º 503731838; data da apresenta-
ção: 000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 06921140

ORVAS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula n.º 290; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502088834; data da apresentação: 000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12094544

LISBOA � 4.A SECÇÃO

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 295, de
23 de Dezembro de 2000, a p. 27 069, saiu com inexactidão a publica-
ção relativa à sociedade CSM Portugal � Produtos de Padaria e
Pastelaria, S. A. Assim, no artigo 3.º, onde se lê «produtos de padaria e
pastelaria» deve ler-se «produtos de padaria e pastelaria e para padaria
e pastelaria», no n.º 6 do artigo 4.º, onde se lê «distribuídos na propor-
ção» deve ler-se «distribuídos aos accionistas na proporção», na
alínea b) do n.º 5 do artigo 6.º, onde se lê «totalidade, nos termos do
número anterior equivale à renúncia a este direito.» deve ler-se «tota-
lidade das acções a transmitir.»

Deve ser inserido um n.º 6 no artigo 6.º, com a seguinte redacção:
«6 � A falta de declaração atempada de exercício do direito de

preferência efectuada nos termos do número anterior equivale à re-
núncia a este direito.»

Na alínea b) do n.º 7 do artigo 6.º, onde se lê «n.º 5 do presidente
artigo» deve ler-se «n.º 5 do presente artigo». 19-1-5443

PORTALEGRE
PORTALEGRE

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 235, de 11 de Outubro de 2000, a p. 21 672-(189), bem como
na rectificação publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 294, de
22 de Dezembro de 2000, saiu com inexactidão a publicação relativa à
sociedade JAMILLA � Produção e Comercialização de Azeite, L.da

Assim, no artigo 5.º, n.º 1, do pacto social, deve ler-se «A socie-
dade pode adquirir quotas do seu próprio capital nos termos legais».

19-1-5447
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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.
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