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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Instituto de Navegabilidade do Douro

Anúncio

Concurso n.º 2/2001/NTC � Concurso público para adju-
dicação da empreitada de concepção/projecto e constru-
ção do cais fluvial de Escamarão.

1 � A entidade adjudicante é o Instituto de Navegabilidade
do Douro, sito na Rua dos Camilos, 90, 2.º, 5050-272 Peso da
Régua (telefone: 254320020; telefax: 254320023; e-mail:
ind@mail.telepac.pt).

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 � cais fluvial de Escamarão, locali-
zado a montante da barragem de Crestuma, ao quilómetro 53 da via
navegável.

b) Designação da empreitada � concurso público para adjudica-
ção da empreitada de concepção/projecto e construção do cais flu-
vial de Escamarão.

Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição � código
45241111-9

Características gerais da obra � o empreendimento tem a seguin-
te finalidade: concepção, projecto e construção de cais acostável
para embarcações de recreio e de turismo.

Preço base do concurso � 100 000 000$ (498 797,90 euros),
com exclusão do IVA.

c) A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concor-
rentes contemplar a totalidade dos trabalhos discriminados.

d) A empreitada inclui a elaboração por parte do adjudicatário
da concepção/projecto das obras.

Os projectos relativos às soluções estruturais das obras propos-
tas devem ser acompanhados dos necessários elementos justificati-
vos das soluções propostas.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de cinco meses, nas
condições do caderno de encargos.

5 � a) O processo de concurso pode ser examinado na sede da
entidade indicada no n.º 1, durante as horas normais de expediente
(das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas
e 30 minutos).

Podem ser pedidas cópias autenticadas dos elementos acima re-
feridos à entidade indicada no n.º 1.

Os elementos acima referidos devem ser pedidos por escrito,
desde a data deste anúncio até ao fim do segundo terço do prazo
para a apresentação das propostas, sendo fornecidos no prazo de

cinco dias contados a partir da data na recepção do respectivo pe-
dido escrito, na entidade indicada no n.º 1.

b) O custo dos elementos acima referidos é de 50 000$ (249,40
euros) por exemplar, a que acrescerá o IVA, e a pagar em numerá-
rio ou cheque passado à ordem da entidade indicada no n.º 1.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do 52.º
dia contado a partir do dia seguinte à data de publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues na secretaria da entidade
indicada no n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, tendo em atenção o
artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições
do programa de concurso.

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

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, na sede
da entidade indicada no n.º 1.

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

9 � A empreitada é por preço global.
10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-

clarem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Os concorrentes deverão ser possuidores do alvará do
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas con-
tendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de
Março, e Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho): da 1.ª ou 2.ª sub-
categoria da 4.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua
proposta.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiro aprovados, nos ter-
mos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

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

13 � Precedendo a análise das propostas apresentadas a concurso
será, em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira, económica
e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra esta-
belecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Serão excluídos os concorrentes que não apresentem experiência
comprovada na concepção e projecto de obras do mesmo tipo e
valor equivalente ou superior. Os concorrentes aptos passam à fase
seguinte em condições de igualdade, sendo então analisadas as pro-
postas 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 subfactores de
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apreciação das propostas e respectiva ponderação, por ordem decres-
cente de importância:

1) Qualidade e adequabilidade da solução proposta (30 %);
2) Garantia de qualidade de execução (factor de pondera-

ção � 30 %):

Processos construtivos propostos (20 %);
Plano de trabalhos e meios humanos e materiais a afectar

à obra (10 %);

3) Preços (factor de ponderação � 30 %):

Preço total (20 %);
Credibilidade e coerência dos preços unitários (5 %);
Plano de pagamentos (5 %);

4) Prazos (factor de ponderação � 10 %):

Prazo total (5 %);
Prazos parcelares e programação proposta (5 %).

14 � É admitida a apresentação de propostas variantes.
15 � Outras informações � nada a assinalar.
16 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Não foi publicado anúncio no Jornal Oficial das Comuni-

dades Europeias.

5 de Fevereiro de 2001. � O Director, Mário Fernandes.
10-2-121 686

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direcção-Geral de Infra-Estruturas

Direcção de Serviços de Infra-Estruturas e Comunicações

Anúncio

Concurso público n.º 2/2001

1 � O Ministério da Defesa Nacional (MDN), Direcção-Geral
de Infra-Estruturas, Direcção de Serviços de Infra-Estruturas e
Comunicações (DSIEC), Avenida da Ilha da Madeira, 1, edifício
do Ministério da Defesa Nacional, 1400-204 Lisboa [telefone:
213010001 (ext. 4487); fax: 213013419], promove um concurso
público com a classificação «NATO RESTRICTED».

2 � Modalidade do concurso � concurso público, por preço
global, nos termos do artigo 9.º e n.º 2 do artigo 47.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da empreitada � depósito POL
NATO de Lisboa.

b) Designação da empreitada � «RESTORE CATHODIC
PROTECTION OF TANKS AND PIPELINES IN ZONE II �
RESTORE IMPERMEABLE TOP COATING ROOF OF TANK 2.3».

c) Preço base do concurso � 26 000 000$, sem IVA.
d) Natureza, extensão dos trabalhos e sua descrição com referên-

cia à Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA),
a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/
98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998, e características gerais
da obra � beneficiação do sistema de protecção catódica nos tan-
ques e pipelines da Zona II do DPNL; designação � trabalhos de
desmontagem do sistema existente e sua substituição por um siste-
ma novo, incluindo equipamentos mecânicos e eléctricos e ainda
substituição de um tecto de reservatório; categoria: 45.25.4, subca-
tegoria 45.26.42; CPC 51550.2.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 320 dias, cor-
rendo seguidamente.

5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na secreta-
ria da Direcção de Serviços de Infra-Estruturas e Comunicações
(DSIEC), no 4.º piso, sala 461, no endereço indicado no n.º 1, onde
os documentos que o constituem podem ser examinados, durante as
horas normais de expediente (entre as 9 horas e 30 minutos e as
12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e as 17 horas e 30 mi-
nutos), por pessoal devidamente mandatado pela firma e portador
da credenciação de segurança OTAN do mesmo grau ou superior
à classificação de segurança da presente empreitada.

b) A aquisição de cópia dos elementos referidos na alínea an-
terior pode ser feita na secretaria da Direcção de Serviços de
Infra-Estruturas e Comunicações (DSIEC), no 4.º piso do ende-
reço indicado no n.º 1, a partir do 5.º dia útil, contado a partir
da data do pedido de reserva do processo de concurso, median-
te o pagamento de 20 000$, em dinheiro ou através de cheque
visado passado à ordem da Secretaria-Geral do Ministério da
Defesa Nacional.

6 � a) As propostas terão de dar entrada no serviço referido no
n.º 1, entregues pessoalmente ou remetidas por correio, sob registo
e com aviso de recepção, até às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia
posterior à publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
são obrigatoriamente redigidas em língua portuguesa.

7 � a) Podem assistir ao acto do concurso todas as pessoas in-
teressadas e intervir as devidamente credenciadas elas firmas con-
correntes e portadoras de  credenciação de segurança OTAN míni-
ma de «NATO RESTRICTED».

b) O acto público do concurso terá lugar no dia útil que se se-
guir ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas,
nas instalações do serviço indicado no n.º 1.

8 � O valor da caução será de 5 % do preço total da adjudica-
ção e será prestada pelo concorrente preferido no prazo de seis dias
após a notificação da adjudicação.

9 � O tipo de empreitada é por preço global. O financiamento
terá como fonte verbas dos Fundos Comuns OTAN.

10 � Caso se apresentem a concurso empresas ou grupos de
empresas não associadas juridicamente e lhes venha a ser adjudi-
cada a empreitada, exige-se que, antes da celebração do contrato,
tais empresas ou grupos se associem nas modalidades de consórcio
de empresas, sob a forma de consórcio externo ou de agrupamento
complementar de empresas � sempre em regime de responsabili-
dade solidária �, nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

11.1 � As firmas concorrentes devem ser possuidoras de creden-
ciação industrial OTAN, no grau de «NATO RESTRICTED» ou
superior, e fazer prova do mesmo no acto de levantamento do pro-
cesso de concurso.

11.2 � Os concorrentes deverão ser possuidores dos seguintes
certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas, titu-
lando autorizações nas seguintes categorias e classes (regime do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e da Portaria n.º 412-I/99,
de 4 de Junho): das 2.ª, 4.ª e 5.ª subcategorias da 4.ª categoria e
das 5.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta.

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

13 � A adjudicação, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 105.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será feita à proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes critérios,
por ordem decrescente da sua importância: condições mais vanta-
josas de preço, prazo de execução da obra, custo de utilização, ren-
dibilidade e valia técnica da proposta.

14 � Anúncio de informação prévia � não houve publicação
prévia de concurso.

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

16 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, S. A., em 12 de Fevereiro de 2001.

12 de Fevereiro de 2001. � O Director-Geral, Manuel da Cunha
Rêgo. 03-2-42 966

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete de Estudos e de Planeamento

de Instalações

Anúncio

Abertura de concurso público para remodelação dos ele-
vadores do edifício da Rua de Martins Ferrão, 11, em
Lisboa.

1 � Concurso promovido pelo Gabinete de Estudos e de Plane-
amento de Instalações, do Ministério da Administração Interna
(GEPI/MAI), Rua de Martens Ferrão, 11, 1.º, 1050-159 Lisboa (te-
lefone: 351-213184600; fax: 351-213533409).
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2 � Objecto do concurso público:

a) Concurso público para a remodelação dos elevadores do
edifício da Rua de Martens Ferrão, 11, em Lisboa;

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

3 � Local da prestação de serviços e entrega de equipamento �
Rua de Martens Ferrão, 11, Lisboa.

4 � Prazo de realização dos trabalhos e entrega do equipamen-
to � 45 dias (incluindo sábados, domingos e feriados).

5 � Habilitações profissionais, técnicas e económicas dos con-
correntes � os concorrentes farão prova destas habilitações, desig-
nadamente, juntando lista dos principais fornecimentos e prestações
de serviços relativos aos do objecto do presente concurso, efectua-
dos nos últimos três anos, respectivos montantes, datas e destina-
tários, e outros documentos constantes do programa do concurso.

6 � Os concorrentes deverão designar, nominalmente, o respon-
sável pela direcção técnica da prestação de serviços e fornecimen-
to, indicando a sua qualificação técnica e se o mesmo pertence ou
não ao quadro técnico do concorrente.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte do fornecimen-
to objecto do concurso.

8 � Não são admitidas variantes ou condições divergentes.
9 � Com vista à avaliação da capacidade financeira e técnica dos

concorrentes, estes devem apresentar os documentos exigidos no
n.º 1 dos artigos 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

10 � Os concorrentes podem apresentar-se a concurso individu-
almente ou em agrupamento, o qual deverá assumir a forma jurídi-
ca exigida quando lhe for adjudicado o contrato e aquela forma seja
necessária à boa execução do mesmo.

11 � Entidade a quem pode ser pedido o programa de concurso
e respectivo prazo:

11.1 � O processo de concurso encontra-se patente para consulta
no Gabinete de Estudos e de Planeamento de Instalações, no ende-
reço referido no n.º 1, onde pode ser consultado nos dias úteis, das
9 horas e 30 minutos às 12 horas e das 14 horas às 16 horas e 30
minutos.

11.2 � Poderão ser adquiridas cópias do processo do concurso
na firma Fernando Cardoso, L.da, Rua de Amélia Rey Colaço, 3-
-G,1050 Lisboa (telefone: 217607203), durante a primeira metade
do prazo fixado para a entrega das propostas.

12 � a) As propostas devem ser entregues ou dar entrada no
GEPI/MAI, no endereço referido no n.º 1.

b) Data limite de apresentação das propostas � até às 17 horas
do dia 6 de Março de 2001.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa. Os
documentos que acompanham as propostas podem ser redigidos em
língua portuguesa ou em língua estrangeira, desde que sejam acom-
panhados por tradução autenticada por notário.

13 � O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia
7 de Março de 2001, no GEPI (ver n.º 1), podendo nele intervir as
pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas.

14 � O critério de adjudicação das propostas visará a proposta
economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores,
por ordem decrescente da sua importância:

14.1 � Adequação e qualidade dos produtos às características e
condições expressas no caderno de encargos.

14.2 � Preço e condições de pagamento.
14.3 � Entrega e conclusão da instalação do equipamento.
14.4 � Capacidade técnica dos concorrentes.
14.5 � Assistência pós-venda.
15 � Prazo mínimo de manutenção da proposta, contado da data

da sessão de abertura das propostas � 90 dias.
16 � Caução e modalidades de pagamento:
16.1 � Para admissão ao concurso não é exigida caução. Poste-

riormente, o adjudicatário prestará caução no valor de 5 % do con-
trato a celebrar.

16.2 � Os concorrentes deverão propor as condições de paga-
mento, as quais terão que estar sempre associadas a entregas de
componentes do projecto.

16.3 � Poderá ser concedido um adiantamento, de acordo com
as condições propostas pelo adjudicatário, desde que estejam de
acordo com a legislação em vigor, por requerimento efectuado à
entidade contratante, mediante prestação de garantia bancária à pri-
meira solicitação, incondicional.

17 � Não foi feita publicação de anúncio indicativo.

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

República � 7 de Fevereiro de 2001.
20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 7 de Fevereiro de 2001.

30 de Janeiro de 2001. � O Director do Gabinete de Estudos e de
Planeamento de Instalações, (Assinatura ilegível.) 03-2-42 950

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa

e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Setúbal

Anúncio

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

1 � Entidade adjudicante � Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, Rua
de José Pereira Martins, 25, 5.º (telefone: 265546900; fax:
265546907), 2900-438 Setúbal.

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 � Gaveto da Rua das Flores com a
Rua dos Gatos, Miratejo, Seixal.

b) Designação da empreitada � construção da Extensão de Saúde
de Miratejo, concelho do Seixal.

Natureza dos trabalhos � construção, instalações eléctricas e
mecânicas, elevadores e arranjos exteriores.

CPA � 500090 � Construções e obras públicas n. e.
Preço base � 210 000 000$ (1 047 475,58 euros), com exclusão

do IVA.
4 � Prazo de execução � 330 dias incluindo sábados, domin-

gos e feriados.
5 � O processo relativo à empreitada encontra-se patente, onde

poderá ser consultado nas horas normais de expediente, na morada
indicada no n.º 1.

As cópias do processo de concurso poderão ser solicitadas à
ENCEP, Engenheiros, Consultores Estudos e Projectos, L.da, Coro-
nel Eduardo Galhardo, 34, 1.º, direito, 1170-105 Lisboa (telefone:
218131966; fax: 218130797; horário: das 10 às 12 horas e das 15
às 17 horas), mediante o pagamento de 48 000$, acrescido do IVA.

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

b) As propostas serão enviadas pelo correio, registadas e com
aviso de recepção, ou entregues, contra recibo, na Rua de José
Pereira Martins, 25, 5.º, 2900 Setúbal, sendo da responsabilidade
do concorrente todos os atrasos que possam advir do envio pelo
correio.

c) Os documentos de habilitação dos concorrentes deverão ser
redigidos na língua portuguesa.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pes-
soas que estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes,
nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de formação da
Sub-Região de Saúde de Setúbal, sita na Rua de Luís Gonzaga do
Nascimento, 7-C 2900 Setúbal, e realizar-se-á pelas 10 horas e 30
minutos do 1.º dia útil seguinte à data limite para entrega das pro-
postas.

8 � Caução � antes da celebração do contrato, o concorrente a
quem for adjudicada a empreitada deverá prestar uma caução de
valor correspondente a 5 % do preço total da adjudicação, de acordo
com a legislação em vigor.

9 � Tipo de empreitada:

a) A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e tem como fon-
tes de financiamento o OGE, através do PIDDAC, e fun-
dos comunitários provenientes do FEDER;

b) Na presente empreitada não há lugar à concessão de adi-
antamento ao empreiteiro;

c) O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluídos no
contrato far-se-á por medição, com observância do disposto
nos artigos 182.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
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10 � a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de
empresas, sem que entre eles exista qualquer modalidade jurídica
de associação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as disposições relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas, nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

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

11 � Admissão dos concorrentes:

a) Só são admitidos a concurso os concorrentes que satisfa-
çam os requisitos estabelecidos no artigo 54.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, contendo as autorizações da
natureza e da classe correspondentes ao valor da sua pro-
posta, de acordo com o estipulado na Portaria n.º 412-G/
99, de 4 de Junho, como segue:

Categoria 1 � edifícios, empreiteiro geral de edifícios, da
classe correspondente ao valor total da proposta;

Categoria 1, subcategorias 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14,
da classe correspondente ao valor dos trabalhos que lhe
correspondem;

Categoria 3, subcategorias 1, 2 e 3, da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos que lhe correspondem:

Categoria 5, subcategorias 1, 5, 6, 7, 8 e 10, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos que lhe corres-
pondem;

Categoria 6, subcategorias 13 e 14, da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos que lhe correspondem, nos
termos Decreto-Lei n.º 56/99, de 2 de Março;

b) Condições técnicas e económicas a satisfazer pelos concor-
rentes � as obtidas a partir da análise dos documentos
constantes do ponto 14 do programa de concurso.

11.1 � Capacidade económica e financeira � os concorrentes
deverão garantir a capacidade financeira suficiente para a execução
da empreitada, devendo para isso apresentar os seguintes indicado-
res de capacidade financeira, dados obtidos do modelo 22 e seus
anexos, dos últimos três anos:

Índices Intervalo de variação Valores Rácios

Solvibilidade ............................................................... < 1.29 04 Activo líquido total
1.30-1.49 08 Total passivo
1.50-1.79 12
1.80-1.99 16

> 2.00 20

Liquidez geral ............................................................ < 1.29 04 Activo circulante

1.30-1.79 08 Passivo curto prazo
1.80-2.39 12
2.40-2.99 16

> 3.00 20

Rentabilidade das vendas ........................................... < 0.59  % 04 Res. liq. exercício

0.60  %-1.09  % 08 Vendas + pret. serviços
1.10  %-1,59  % 12
1.60  %-1.99  % 16

> 2.00  % 20

Rentabilidade dos capitais próprios .......................... < 1.99  % 04 Res. liq. exercício

2.00  %-4.99  % 08 Capital próprio
5.00  %-7.99  % 12
8.00  %-10.99  % 16

> 11.00  % 20

Rentabilidade do activo ............................................. < 1.99  % 04 Res. liq. exer. + enc. fin.
2.00  %-4.99  % 08 Total activo
5.00  %-7.49  % 12
7.50  %-9.99  % 16

> 10.00  % 20

Grau de autonomia ..................................................... < 19.99  % 04 Total capital próprio

20.00  %-29.99  % 08 Total activo
30.00  %-39.99  % 12
40.00  %-49.99  % 16

> 50.00  % 20

Para verificação da aptidão económica e financeira dos concor-
rentes serão usados os índices descritos no quadro acima, sendo a
pontuação final obtida pela média aritmética dos valores obtidos
para cada índice nos três últimos anos. Os concorrentes que tive-
rem pontuação inferior a 9 valores serão considerados como não
tendo aptidão suficiente para a realização da obra e as suas propos-
tas serão por tal facto excluídas.

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

11.2.1 � Execução (concluídas ou em curso) de três obras da
natureza pública e do mesmo tipo da obra posta a concurso (con-
sideram-se obras do mesmo tipo da obra posta a concurso as reali-
zadas para o sector da saúde e ou outras de carácter social), inici-
adas nos últimos cinco anos, acompanhadas de certificados de boa

execução, passados pelo dono da obra, nos termos do artigo 14.º do
programa de concurso. Os certificados devem referir o montante,
data, prazo e local de execução das obras e se as mesmas foram ou
estão a ser executadas de acordo com as regras da arte. Os certifi-
cados que não contenham estes elementos poderão ser considera-
dos nulos ou alvo de pedido de esclarecimento e confirmação.

11.2.2 � O valor de uma das obras referidas no n.º 11.2.1 de-
verá ser igual ou superior à da base de licitação ou ao do preço
da proposta do concorrente, conforme o que for de valor mais
baixo.

11.2.3 � O valor de uma das obras referidas no n.º 11.2.1 de-
verá ser igual ou superior a 60 % da base de licitação ou ao do
preço da proposta do concorrente, conforme o que for de valor mais
baixo. As restantes, superiores a 40 % dos valores atrás referidos.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas terão a
validade de 66 dias úteis.
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13 � Critério de apreciação das propostas para a adjudicação de
empreitada � a adjudicação será feita à proposta mais vantajosa,

de acordo com os critérios constantes do ponto 22 do programa de
concurso e que a seguir se reproduzem:

Factores
Critérios de Subcritérios Pontuação Fórmula

ponderação

1 � Preço (P) ................................ 70  % 100 pontos Pontuação aplicada de forma decrescente e
proporcional, com 100 pontos para a de
valor mais baixo.

2 � Valia técnica da proposta ...... 30  % 1 � Trabalhos preparatórios 100 pontos Pontuação aplicada de forma decrescente e
(TPA) (será considerado o proporcional, com 100 pontos para o
custo proposto para esta- valor mais baixo.
leiro e a sua adequação à
obra).

2 � Qualidade técnica da pro- 100 pontos Serão ponderados a documentação técnica,
posta (QTP). o rigor, o programa de trabalhos e o cro-

nograma financeiro, com uma nota má-
xima de 25 pontos cada.

3 � Meios humanos e equi- 100 pontos Serão ponderados os meios humanos pró-
pamentos afectos à obra prios e os equipamentos próprios a afectar
(MHE). à obra, através dos planos respectivos,

sendo pontuados com uma nota máxima
de 50 pontos cada.

4 � Prazo de garantia da obra 100 pontos Pontuação aplicada de forma decrescente
(PG). e proporcional, com 100 pontos para o

prazo de garantia mais alargado.

Nota. � A pontuação final será a média das pontuações obtidas.

A classificação final de cada proponente será calculada de acordo
com a seguinte fórmula

CF =
 0,7 * p + 0,3 *  (TPA + QTP + MHE + PG)

4

14 � Variantes � não são admitidas propostas variantes nem
alternativas.

15 � Esclarecimentos � os pedidos de esclarecimentos deverão
ser apresentados à entidade que preside ao concurso, indicada no
n.º 1, no 1.º terço do prazo fixado para a apresentação das propostas.

Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão pres-
tados no decurso do 2.º terço do mesmo prazo.

8 de Fevereiro de 2001. � O Coordenador Sub-Regional, Rui
Monteiro. 03-2-42 959

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Amato Lusitano � Castelo Branco

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 180001/2001, para realização
de exames de análises clínicas

1 � Entidade contratante � Hospital Amato Lusitano � Cas-
telo Branco, Avenida de Pedro Álvares Cabral, 6000-085 Castelo
Branco (telefone: 272322133; fax: 272321145).

2 � a) A esta prestação de serviços corresponde a categoria
85.11.1, conforme a Classificação Estatística de Produtos por Ac-
tividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16
de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, de 22 de Junho de 1998.

b) [...]
c) [...]
d) Constitui objecto do presente concurso a prestação de serviços

para a realização de exames de análises clínicas.
3 � Local da prestação do serviço � as amostras deverão ser

levantadas no Laboratório de Análises Clínicas (LAC) do HAL e
os resultados entregues no mesmo.

4 � Duração do contrato � o contrato será válido até 31 de
Dezembro de 2001.

5 � Os concorrentes terão de fazer prova, nos termos definidos
no caderno de encargos, de possuir as habilitações legais exigíveis.

6 � Habilitações profissionais � será exigido ao adjudicatário
a indicação das habilitações profissionais e nomes dos responsáveis
pela prestação do serviço.

7 � Apenas são admitidas propostas para a totalidade do serviço.
8 � Não são permitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos nem propostas variantes.
9 � [...]
10 � [...]
11 � a) O processo de concurso encontra-se patente no Serviço

de Aprovisionamento (Sector do Património), Avenida de Pedro
Álvares Cabral, piso 1, 6000-085 Castelo Branco, onde pode ser
examinado, nas horas normais de expediente, desde a data da pu-
blicação do anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
levantados na morada indicada no n.º 11, alínea a), ou solicitados
à cobrança pelo fax 272321145, até à data limite para apresenta-
ção das propostas e no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 16
horas.

12 � As propostas devem ser entregues, até às 17 horas e 30
minutos do dia 19 de Março de 2001, pelos concorrentes ou seus
representantes na morada indicada no n.º 11, alínea a), contra reci-
bo, ou remetidos pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

13 � As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sen-
do, devem ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada
e em relação à qual o concorrente declara aceitar a prevalência.

14 � A abertura das propostas terá lugar no dia útil imediato à
data limite para a apresentação das mesmas, na morada indicada no
n.º 11, alínea a), pelas 10 horas, podendo assistir à sessão os con-
correntes ou seus representantes devidamente credenciados.

15 � A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, atendendo aos seguintes critérios, por ordem decres-
cente da sua importância:

1.º Rapidez de resposta para a totalidade das análises objecto
deste concurso;

2.º Garantia de controlo da qualidade da actividade do labo-
ratório concorrente;

3.º Preço;
4.º Experiência profissional.

16 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 60 dias contados da data limite para a sua en-
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trega. O prazo de manutenção das propostas considera-se prorro-
gado por iguais períodos para os concorrentes que nada requerem
em contrário.

17 � O concorrente a quem seja adjudicado o contrato prestará
uma caução de 5 % do total do fornecimento, com exclusão do IVA.

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

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, 3.ª série, em 5 de Fevereiro de 2001.

A Administradora-Delegada, Maria do Rosário Soares Franco
Beirão. 5-2-22 997

Anúncio

Concurso público n.º 180002/2001, para realização
de exames de tomografia computorizada (TAC)

1 � Entidade contratante � Hospital Amato Lusitano � Cas-
telo Branco, Avenida de Pedro Álvares Cabral, 6000-085 Castelo
Branco (telefone: 272322133; fax: 272321145).

2 � a) A esta prestação de serviços corresponde a categoria
85.11.1, conforme a Classificação Estatística de Produtos por Ac-
tividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16
de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, de 22 de Junho de 1998.

b) [...]
c) [...]
d) Constitui objecto do presente concurso a prestação de serviços

para a realização de exames de tomografia computorizada (TAC).
3 � Local da prestação do serviço � endereço indicado no n.º 1.
4 � Duração do contrato � o contrato será válido até 31 de

Dezembro de 2001.
5 � Os concorrentes terão de fazer prova, nos termos definidos

no caderno de encargos, de possuir as habilitações legais exigíveis.
6 � Habilitações profissionais � será exigido ao adjudicatário

a indicação das habilitações profissionais e nomes dos responsáveis
pela prestação do serviço.

7 � Apenas são admitidas propostas para a totalidade do serviço.
8 � Não são permitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos nem propostas variantes.
9 � [...]
10 � [...]
11 � a) O processo de concurso encontra-se patente no Serviço

de Aprovisionamento (Sector do Património), Avenida de Pedro
Álvares Cabral, piso 1, 6000-085 Castelo Branco, onde pode ser
examinado, nas horas normais de expediente, desde a data da pu-
blicação do anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser le-
vantados na morada indicada no n.º 11, alínea a), ou solicitados à co-
brança pelo fax 272321145, até à data limite para apresentação das
propostas e no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

12 � As propostas devem ser entregues, até às 17 horas e 30
minutos do dia 19 de Março de 2001, pelos concorrentes ou seus
representantes na morada indicada no n.º 11, alínea a), contra reci-
bo, ou remetidos pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

13 � As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sen-
do, devem ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada
e em relação à qual o concorrente declara aceitar a prevalência.

14 � A abertura das propostas terá lugar no dia útil imediato à
data limite para a apresentação das mesmas, na morada indicada no
n.º 11, alínea a), pelas 11 horas, podendo assistir à sessão os con-
correntes ou seus representantes devidamente credenciados.

15 � A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, atendendo aos seguintes critérios, por ordem decres-
cente da sua importância:

1.º Experiência profissional;
2.º Grau de disponibilidade (preferencialmente de segunda-

-feira a sexta-feira, no horário de expediente);
3.º Preço.

16 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 60 dias contados da data limite para a sua en-
trega. O prazo de manutenção das propostas considera-se prorro-
gado por iguais períodos para os concorrentes que nada requerem
em contrário.

17 � O concorrente a quem seja adjudicado o contrato prestará
uma caução de 5 % do total do fornecimento, com exclusão do IVA.

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

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, 3.ª série, em 5 de Fevereiro de 2001.

A Administradora-Delegada, Maria do Rosário Soares Franco
Beirão. 5-2-22 996

Hospital de Garcia de Orta

Anúncio

Concursos públicos para 2001 (n.º 1 do artigo 87.º
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 � Concursos públicos para fornecimento de bens, conforme
quadro seguinte:

Número
Data e hora limite Data e hora de abertura

Preço
do Designação

de recepção das propostas das propostas
do caderno

concurso de encargos

2.033/2001 Cateteres endovenosos e outro material para aneste- 20 de Março de 2001, até às 21 de Março de 2001, às 8000$00
sia (grupo 33.1, categoria 33.10.1 e subcategoria 17 horas e 30 minutos. 10 horas e 30 minutos.
33.10.15 do Regulamento CE n.º 1232/98).

2.034/2001 Material de electromedicina (grupo 33.1, categoria 20 de Março de 2001, até às 21 de Março de 2001, às 8000$00
33.10.1 e subcategoria 33.10.15 do Regulamento 17 horas e 30 minutos. 11 horas e 30 minutos.
CE n.º 1232/98).

2.035/2001 Sacos para colheita de sangue (grupo 25.2, categoria 20 de Março de 2001, até às 21 de Março de 2001, às 8000$00
25.22.1 e subcategoria 25.22.15 do Regulamento 17 horas e 30 minutos. 14 horas.
CE n.º 1232/98).

2.036/2001 Próteses parciais da anca (unipolares) e cimentada to- 20 de Março de 2001, até às 21 de Março de 2001, às 8000$00
tais/híbridas (grupo 33.10, categoria 33.10.1 e sub- 17 horas e 30 minutos. 15 horas e 30 minutos.
categoria 33.10.18 do Regulamento CE n.º 1232/98).

2.037/2001 Próteses totais da anca (revisão) (grupo 33.10, cate- 21 de Março de 2001, até às 22 de Março de 2001, às 8000$00
goria 33.10.1 e subcategoria 33.10.18 do Regu- 17 horas e 30 minutos. 14 horas.
lamento CE n.º 1232/98).

2.038/2001 Próteses do joelho (grupo 33.10, categoria 33.10.1 21 de Março de 2001, até às 22 de Março de 2001, às 8000$00
e subcategoria 33.10.18 do Regulamento CE 17 horas e 30 minutos. 15 horas e 30 minutos.
n.º 1232/98).

2.039/2001 Próteses mamárias e expansores (grupo 33.10, cate- 22 de Março de 2001, até às 23 de Março de 2001, às 8000$00
tegoria 33.10.1 e subcategoria 33.10.18 do Regu- 17 horas e 30 minutos. 10 horas e 30 minutos.
lamento CE n.º 1232/98).

2.040/2001 Películas radiográficas ............................................... 22 de Março de 2001, até às 23 de Março de 2001, às 8000$00
................................................................................... 17 horas e 30 minutos. 11 horas e 30 minutos.
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Número
Data e hora limite Data e hora de abertura

Preço
do Designação

de recepção das propostas das propostas
do caderno

concurso de encargos

2.041/2001 Produtos de drenagem (grupo 33.10, categoria 33.10.1 22 de Março de 2001, até às 23 de Março de 2001, às 8000$00
e subcategoria 33.10.15 do Regulamento CE 17 horas e 30 minutos. 14 horas.
n.º 1232/98).

2.042/2001 Cateteres, introdutores, electrocateteres e kit de mo- 22 de Março de 2001, até às 23 de Março de 2001, às 8000$00
nitorização de pressão com transductor (grupo 17 horas e 30 minutos. 15 horas e 30 minutos.
33.10, categoria 33.10.1 e subcategoria 33.10.15
do Regulamento CE n.º 1232/98).

2.043/2001 Lentes intraoculares (grupo 33.4, categoria 33.40.1 26 de Março de 2001, até às 27 de Março de 2001, às 8000$00
e subcategoria 33.40.11 do Regulamento CE 17 horas e 30 minutos. 10 horas e 30 minutos.
n.º 1232/98).

2.044/2001 Misturas nutrientes para alimentação parentérica 26 de Março de 2001, até às 27 de Março de 2001, às 8000$00
(grupo 24.4 e categoria 24.42.1 do Regulamento 17 horas e 30 minutos. 11 horas e 30 minutos.
CE n.º 1232/98).

2.045/2001 Radiofármacos (grupo 24.4, categoria 24.42.1 e sub- 26 de Março de 2001, até às 27 de Março de 2001, às 8000$00
categoria 24.42.23 do Regulamento CE n.º 1232/98). 17 horas e 30 minutos. 14 horas.

2.046/2001 Gases medicinais e misturas laboratoriais ................ 26 de Março de 2001, até às 27 de Março de 2001, às 8000$00
................................................................................... 17 horas e 30 minutos. 15 horas e 30 minutos.

prestados esclarecimentos necessários à compreensão e interpreta-
ção dos elementos patenteados, tendo os mesmos sido juntos em
cópia às peças patentes a concurso.

Fevereiro de 2001. � O Presidente, Luís Ferreira Calado.
03-2-42 960

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Centro Regional de Saúde

Anúncio

Concurso público internacional n.º INCP2001000002 �
Medicamentos � planeamento familiar durante o ano de
2001.

1 � Entidade contratante � Centro Regional de Saúde, Rua das
Pretas, 1, 9004-515 Funchal (telefone: 291232021; fax: 291228998).

2 � Objecto do concurso � medicamentos � planeamento fa-
miliar:

Artigo Quantidade

Linestrenol 0,5 mg, drageias (séries) ............................. 4 000 un.
Gestodene 0,075 mg e etinilestradiol 0,020 mg ............ 10 000 un.
Gestodene e etinilestradiol trifásico .............................. 20 000 un.
Gestodene 0,075 mg e etinilestradiol 0,030 mg ............ 35 000 un.
Desogestrel 0,15 mg e etinilestradiol 0,02 mg .............. 9 000 un.
Etinilestradiol + levonorgestrel (contracepção de emergência) 120 cx.
Levonorgestrel 0,0750 mg (contracepção de emergência) 120 cx.

Categoria segundo a Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alte-
rado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de
22 de Junho de 1998. Categoria 24.42.2, subcategoria 24.42.22.

3 � Local de entrega � armazém de farmácia do Centro Regio-
nal de Saúde, sito à Rua do Seminário, 23, 9050-022 Funchal.

4 � Duração do contrato � o contrato tem início após a assi-
natura do mesmo por ambas as partes ou após o visto da Secção
Regional do Tribunal de Contas, consoante o valor ou situação, e
vigora até Dezembro de 2001.

5 � O fornecimento destes bens não está reservado a quaisquer
profissões específicas.

6 � São admitidas propostas globais/parciais dos bens postos a
concurso.

7 � São admitidas propostas variantes e com alterações de cláu-
sulas do caderno de encargos.

8 � Os processos do concurso (programa do concurso e cader-
no de encargos) poderão ser levantados todos os dias úteis, das 9
às 12 horas e das 14 às 16 horas, no Departamento de Aprovisio-

2 � Quantidades � de acordo com o estabelecido nas cláusu-
las especiais do caderno de encargos.

3 � Local de entrega � indicado no n.º 1.
4 � Duração do contrato � até ao final de 2001.
5 e 6 � [...]
7 � São admitidas propostas parciais.
8 � Não são aceites propostas que apresentem alterações de cláu-

sulas de caderno de encargos, bem como de propostas variantes.
9 e 10 � [...]
11 � a) Os programas dos concursos e os cadernos de encargos

podem ser solicitados ao Serviço de Aprovisionamento da entida-
de 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 14 de Março de 2001.
c) Os documentos referidos na alínea a) serão fornecidos mediante

o pagamento prévio do valor indicado no quadro, 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 admi-
nistração da entidade indicada no n.º 1.

b) Data e hora limite de apresentação das propostas � de acordo
com o referido no quadro.

c) As propostas devem ser redigidas em português.
13 � Os actos públicos de abertura de propostas terão lugar nos

dias e horas indicados no quadro, no Serviço de Aprovisionamen-
to da entidade mencionada no n.º 1, podendo assistir todas as pes-
soas interessadas.

14 � Critério de adjudicação � conforme o n.º 9 dos respecti-
vos programas dos concursos.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as condições das
suas propostas no prazo mínimo de 90 dias contados a partir da data
do acto público de abertura.

16 � O pagamento será efectuado no prazo máximo de 150 dias
após a data de cada facturação.

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

República � 9 de Fevereiro de 2001.
20 � Data de recepção deste anúncio, para publicação, na Im-

prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 9 de Fevereiro de 2001.

8 de Fevereiro de 2001. � A Administradora Hospitalar, Ana
Paula Oliveira. 03-2-42 967

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto Português do Património Arquitectónico

Direcção Regional de Coimbra

Aviso

Concurso público n.º 66/IPPAR-C/E/00, para adjudicação da
empreitada de «Cortina de contenção periférica do Mos-
teiro de Santa Clara-a-Velha � projecto e construção».

No âmbito do concurso público supra-referenciado, e nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, leva-se ao conhecimento dos interessados que foram
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namento, Secção de Aquisições, sito à Rua das Pretas, 1, 2.º, no
Funchal, até à data de apresentação das propostas, mediante o pa-
gamento prévio de 1000$00, acrescido de IVA à taxa em vigor.

9 � As propostas deverão ser dirigidas e dar entrada na Repar-
tição de Aprovisionamento, Secção de Aquisições, sita à Rua das
Pretas, 1, 2.º, 9004-515 Funchal, do Centro Regional de Saúde, até
às 17 horas do 52.º dia subsequente à data de envio para publica-
ção no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

10 � O acto público de abertura das propostas terá lugar no 1.º
dia útil seguinte ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas
15 horas, na Departamento de Aprovisionamento, Secção de Aqui-
sições, sito à Rua das Pretas, 1, 2.º, no Funchal, podendo assistir
os concorrentes, representados cada um por uma ou duas pessoas
devidamente credenciadas.

11 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias a contar
da data de abertura, considerando-se prorrogado por igual período
se o concorrente nada disser em contrário.

12.1 � Ao Centro Regional de Saúde reserva-se o direito de pre-
ferir a proposta que julgue mais vantajosa aos seus interesses, para
o que terá em conta a conjugação dos seguintes critérios, a ponde-
rar por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade (60 %);
b) Preço (40 %).

12.2 � Poderá adjudicar-se o fornecimento dos bens postos a
concurso a mais de um fornecedor.

13 � Poderá ser exigido ao adjudicatário a prestação de caução
no valor de 5 % do total da adjudicação, com exclusão do IVA.

14 � O pagamento será efectuado a 90 dias contados da entre-
ga da mercadoria ou da emissão da factura, consoante o que for
posterior.

15 � Não foi publicado anúncio da informação prévia.
16 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo so-

bre Contratos Públicos de Aprovisionamento, aprovado pela Deci-
são n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias externo, n.º L336, de 23
de Dezembro de 1994.

17 � Data de envio deste anúncio para publicação no Diário da
República � 6 de Fevereiro de 2001.

18 � Data de envio para publicação deste anúncio no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias � 6 de Fevereiro 2001.

19 � Data de recepção do anúncio, para publicação, no Serviço
de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias � 8 de Feve-
reiro 2001.

6 de Fevereiro 2001. � O Director Regional de Saúde Pública,
José Carlos Perdigão. 10-2-121 687

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO
DO PLANALTO BEIRÃO

Anúncio

1 � Concurso público n.º 1/2001, realizado pela Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão, sita no Vale da
Margunda, Borralhal, 3465 Barreiro de Besteiros (telefone:
232870000; fax: 232870005).

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

3 � Local de execução � freguesia do Mundão, concelho e dis-
trito de Viseu.

a) Designação da empreitada � recuperação ambiental e selagem
da lixeira de Mundão.

b) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � selagem da lixeira, drenagens, captação e armazenagem de
lixiviados, vala de drenagem, tanque de armazenamento, drenagem
de águas pluviais, drenagem e captação do biogás, arruamento,
vedação.

4 � O prazo de execução da obra é de 150 dias.
5 � a) O projecto, caderno de encargos, os programas e do-

cumentos complementares podem ser examinados no edifício sede
da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, nas
horas normais de expediente.

Podem ser solicitadas cópias dos elementos referidos no n.º 5,
alínea a), na Associação de Municípios da Região do Planalto Bei-

rão, a partir do dia da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública.

b) Os elementos patentes a concurso estão em suporte informá-
tico (CD�s), cujo preço é de 200 000$, com IVA incluído.

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

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Associação
de Municípios da Região do Planalto Beirão, sita no Vale da
Margunda, Borralhal, 3465 Barreiro de Besteiros.

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

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

b) O acto público realizar-se-á na sede da Associação de Muni-
cípios da Região do Planalto Beirão, pelas 10 horas, no 1.º dia útil
posterior à data para a entrega das propostas.

8 � Não é exigido qualquer depósito provisório.
9 � Tipo de empreitada, nos termos da alínea a) do artigo 8.º do

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março � a presente empreitada é
realizada por preço global. É financiada pelos fundos comunitários
(III QCA) e os pagamentos são feitos mensalmente de acordo com
os autos de medição.

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

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

a) 4.ª, 8.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe
correspondente ao valor total da proposta e 2.ª, 9.ª e 14.ª
subcategorias da 6.ª categoria e das classes corresponden-
tes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que
lhes respeitem, consoante a parte que a cada um desses
trabalhos cabe na proposta;

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

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigi-
das na alínea a), indicará, em documento anexo à propos-
ta, os subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos
quais ficará vinculado por contrato para a execução dos
trabalhos que lhe respeitem.

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

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, sendo factores a ponderar para o efeito de adjudicação, por
ordem decrescente de importância:

Qualidade técnica da proposta � 45 %;
Preço � 30 %;
Prazo de execução � 25 %.

14 � É admitida a apresentação de propostas que envolvam al-
terações das cláusulas do caderno de encargos no que se refere ao
prazo de execução.

15 � Em tudo o omisso observar-se-á o disposto no Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e restante legislação em vigor aplicável.

29 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Afonso Sequeira Abrantes. 5-1-31 856

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Anúncio

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

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Cantanhede
(CMC), Praça Marquês de Marialva, 3060 Cantanhede, Portugal
(telefone: 231410100; fax: 231410199).
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2 � Procedimento de adjudicação � concurso público, nos ter-
mos dos artigos 59.º e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � concelho de Cantanhede, distrito
de Coimbra.

b) Designação da empreitada � ampliação da Escola do 1.º CEB
de Cordinhã. Esta empreitada insere-se na categoria 45211530-3 do
Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado
no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º S169, de 3 de Setembro de 1996.

b1) Natureza da obra � ampliação da Escola do 1.º CEB de
Cordinhã.

b2) Características gerais da obra � remodelação do edifício
existente e sua ampliação, em que se inclui betão armado, alvena-
rias, acabamentos, rede eléctrica, abastecimento de água, saneamento
e arranjos exteriores.

b3) Preço base � o preço base do concurso é de PTE 55 000 000,
com exclusão do IVA.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � Prazo de execução da obra � 240 dias, incluindo sábados,

domingos e feriados.
5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e os

documentos complementares devem ser pedidos à Câmara Munici-
pal de Cantanhede (CMC), Praça Marquês de Marialva, 3060 Can-
tanhede (telefone: 231410100; fax: 231410199), onde se encontram
patentes, para consulta, durante as horas normais de expediente, até
20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República.

b) Pagamento � o custo do processo e documentos complemen-
tares é de PTE 30 000 (IVA excluído à taxa de 17 %), a pagar em
dinheiro ou por cheque passado a favor do tesoureiro da Câmara
Municipal de Cantanhede (CMC), acrescido de portes de correio em
caso de envio por esta via.

6 � a) Data e hora limites de recepção das propostas � até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia contado do dia seguinte à publi-
cação do anúncio no Diário da República.

b) Endereço � as propostas devem ser entregues, contra recibo,
ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para
a Câmara Municipal de Cantanhede (CMC), Praça Marquês de
Marialva, 3060 Cantanhede, Portugal.

c) Língua � as propostas devem ser redigidas em língua portu-
guesa, bem como os restantes documentos que as acompanham,
respeitando-se o disposto no artigo 71.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas admitidas a intervir no acto público de abertura
das propostas � podem intervir as pessoas devidamente credencia-
das pelos concorrentes para esse efeito.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � edifício dos
Paços do Concelho, pelas 10 horas do 1.º dia útil que se seguir ao
término do prazo para entrega das propostas.

8 � Cauções e garantias � será exigida uma caução de 5 % do
valor da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de
pagamento � o tipo de empreitada é por série de preços, nos ter-
mos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os
trabalhos serão pagos nos termos do artigo 21.º do mesmo diplo-
ma. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara
Municipal de Cantanhede.

10 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer em-
presas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na moda-
lidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria.

11 � Condições mínimas � podem ser admitidos a concurso os
titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha:

a1) Das 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª, e 14.ª sub-
categorias da 1.ª categoria e das 1.ª e 10.ª subcategorias da
5.ª categoria (artigo 1.º da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de
Junho, a que se refere o n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março), ou equivalentes;

a2) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigi-
das nos termos da alínea anterior e desde que não seja
posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em do-

cumento anexo, os empreiteiros possuidores dessa autori-
zação, aos quais ficará vinculado por contrato para a exe-
cução dos trabalhos que lhes respeitem;

b1) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas ou equivalentes, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), que apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequa-
do à obra posta a concurso e emitido por uma das autori-
dades competentes mencionadas no anexo VIII do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacida-
de financeira e económica e à capacidade técnica que per-
mitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista;

b2) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas ou equivalente, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem os documentos relativos à compro-
vação da idoneidade, capacidade financeira, económica e
técnica para execução da obra posta a concurso, indicados
nos n.os 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 do programa de concurso;

c) Qualificação dos concorrentes:
c1) Serão excluídos os concorrentes que não cumpram pelo

menos um dos seguintes requisitos:

Apresentem uma autonomia financeira média dos últimos
três anos inferior a 20 %, aferida pela seguinte fórmula:

AF = SL (CP)/AL > 20 %
em que:

AF = autonomia financeira;
SL = situação líquida (capital próprio);
AL = activo líquido;

Que não apresentem declarações bancárias abonatórias da
capacidade financeira em que o valor aí garantido seja
igual ou superior ao valor da sua proposta;

c2) Serão também excluídos os concorrentes que não cumpram
pelo menos um dos seguintes requisitos:

Que não tenham executado pelo menos uma obra de na-
tureza pública similar à obra em concurso de valor igual
ou superior ao preço base; ou

Que não tenham iniciado ou executado nos últimos cin-
co anos cinco obras de natureza pública também simi-
lar à obra em concurso cujo valor médio seja superior
a 50 % do seu preço base; ou

Que não tenham declarado que afectam à direcção da obra
um técnico com a categoria mínima de engenheiro téc-
nico civil e com experiência em acompanhamento e
direcção de obras de natureza pública da mesma índo-
le da obra em concurso.

12 � Prazo de validade da proposta � 66 dias úteis a contar da
data da abertura das propostas.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta mais vantajosa, determinando-se esta pela apreciação dos fac-
tores a seguir indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua
incidência na ponderação e ordenados por grau decrescente de im-
portância:

a) Preço � 60 %;
b) Valia técnica da proposta � 30 %;
c) Prazo � 10 %.

14 � Variantes � não são aceites variantes, salvo no que se
refere ao prazo de execução.

15 � (Não aplicável.)
16 � Data de publicação da pré-informação � não foi publica-

do anúncio de pré-informação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

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

26 de Janeiro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, João
dos Reis Alegre de Sá. 5-1-31 859
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Anúncio

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

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Cantanhede
(CMC), Praça Marquês de Marialva, 3060 Cantanhede, Portugal
(telefone: 231410100; fax: 231410199).

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

3 � a) Local de execução � concelho de Cantanhede, distrito
de Coimbra.

b) Designação da empreitada � beneficiação da estrada Corti-
ceiro/EN 234 (incluindo a drenagem de águas residuais do Corti-
ceiro). Esta empreitada insere-se na categoria 45230000-8 do Vo-
cabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado no
suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169,
de 3 de Setembro de 1996.

b1) Natureza e extensão da obra:

Terraplenagens;
Drenagem;
Saneamento;
Obras acessórias;
Pavimentação;
Sinalização;
A extensão da obra é de 4 km.

b2) Características gerais da obra � consta a empreitada essen-
cialmente de alargamento, regularização do pavimento existente e
execução do colector de águas residuais domésticas, drenagem e si-
nalização.

b3) Preço base � o preço base do concurso é de PTE 156 372 146,
com exclusão do IVA.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � Prazo de execução da obra � 360 dias, incluindo sábados,

domingos e feriados.
5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e os

documentos complementares devem ser pedidos à Câmara Munici-
pal de Cantanhede (CMC), Praça Marquês de Marialva, 3060 Can-
tanhede (telefone: 231410100; fax: 231410199), onde se encontram
patentes, para consulta, durante as horas normais de expediente, até
20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República.

b) Pagamento � o custo do processo e documentos complemen-
tares é de PTE 25 000 (IVA excluído à taxa de 17 %), a pagar em
dinheiro ou por cheque passado a favor do tesoureiro da Câmara
Municipal de Cantanhede (CMC), acrescido de portes de correio em
caso de envio por esta via.

6 � a) Data e hora limites de recepção das propostas � até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia contado do dia seguinte à publi-
cação do anúncio no Diário da República.

b) Endereço � as propostas devem ser entregues, contra recibo,
ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para
a Câmara Municipal de Cantanhede (CMC), Praça Marquês de
Marialva, 3060 Cantanhede, Portugal.

c) Língua � as propostas devem ser redigidas em língua portu-
guesa, bem como os restantes documentos que as acompanham,
respeitando-se o disposto no artigo 71.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas admitidas a intervir no acto público de abertura
das propostas � podem intervir as pessoas devidamente credencia-
das pelos concorrentes para esse efeito.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � edifício dos
Paços do Concelho, pelas 10 horas do 1.º dia útil que se seguir ao
término do prazo para entrega das propostas.

8 � Cauções e garantias � será exigida uma caução de 5 % do
valor da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de
pagamento � o tipo de empreitada é por série de preços, nos ter-
mos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os
trabalhos serão pagos nos termos do artigo 21.º do mesmo diplo-
ma. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara
Municipal de Cantanhede.

10 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer em-
presas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na moda-
lidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria.

11 � Condições mínimas � podem ser admitidos a concurso os
titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha:

a1) Das 1.ª, 3.ª, 4.ª e 9.ª subcategorias da 3.ª categoria e das
2.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria (artigo 1.º da
Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, a que se refere o n.º 2
do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março),
ou equivalentes;

a2) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigi-
das nos termos da alínea anterior e desde que não seja
posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em do-
cumento anexo, os empreiteiros possuidores dessa autori-
zação, aos quais ficará vinculado por contrato para a exe-
cução dos trabalhos que lhes respeitem;

b1) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas ou equivalente, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), que apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequa-
do à obra posta a concurso e emitido por uma das autori-
dades competentes mencionadas no anexo VIII do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacida-
de financeira e económica e à capacidade técnica que per-
mitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista;

b2) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas ou equivalente, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem os documentos relativos à compro-
vação da idoneidade, capacidade financeira, económica e
técnica para execução da obra posta a concurso, indicados
nos n.os 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 do programa de concurso;

c) Qualificação dos concorrentes:
c1) Serão excluídos os concorrentes que não cumpram pelo

menos um dos seguintes requisitos:

Apresentem uma autonomia financeira média dos últimos
três anos inferior a 20 %, aferida pela seguinte fórmula:

AF = SL (CP)/AL > 20 %
em que:

AF = autonomia financeira;
SL = situação líquida (capital próprio);
AL = activo líquido;

Que não apresentem declarações bancárias abonatórias da
capacidade financeira em que o valor aí garantido seja
igual ou superior ao valor da sua proposta;

c2) Serão também excluídos os concorrentes que não cumpram
pelo menos um dos seguintes requisitos:

Que não tenham executado pelo menos uma obra de na-
tureza pública similar à obra em concurso de valor igual
ou superior ao preço base; ou

Que não tenham iniciado ou executado nos últimos cin-
co anos cinco obras de natureza pública também simi-
lar à obra em concurso cujo valor médio seja superior
a 50 % do seu preço base; ou

Que não tenham declarado que afectam à direcção da obra
um técnico com a categoria mínima de engenheiro téc-
nico civil e com experiência em acompanhamento e
direcção de obras de natureza pública da mesma índo-
le da obra em concurso.

12 � Prazo de validade da proposta � 66 dias úteis a contar da
data da abertura das propostas.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta mais vantajosa, determinando-se esta pela apreciação dos fac-
tores a seguir indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua
incidência na ponderação e ordenados por grau decrescente de im-
portância:

a) Preço � 60 %;
b) Valia técnica da proposta � 30 %;
c) Prazo � 10 %.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 44 � 21 de Fevereiro de 2001 4007

Após análise das propostas, a Câmara Municipal manifestará a
intenção de adjudicação da empreitada em simultâneo com a sua
candidatura ao QCA III.

À Câmara Municipal fica reservado o direito de não contra-
tualizar a empreitada, no caso de esta não vir a ser financiada no
âmbito do QCA III.

14 � Variantes � não são aceites variantes, salvo no que se re-
fere ao prazo de execução.

15 � (Não aplicável.)
16 � Data de publicação da pré-informação � não foi publica-

do anúncio de pré-informação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

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

29 de Janeiro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, João
dos Reis Alegre de Sá. 5-1-31 857

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Chaves, Largo
de Camões, 5400 Chaves (telefone: 276340500; fax: 276327724).

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

3 � a) Local de execução � concelho de Chaves.
b) Designação da empreitada � pavimentação da Estrada Muni-

cipal Redial e Pereira de Selão.
Natureza e extensão dos trabalhos � pavimentação, drenagem de

águas residuais pluviais, execução de muros e sinalização e segu-
rança.

Os códigos da Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
são os seguintes: 45.11.11, 45.11.12, 45.11.24 e 45.23.12.

O preço base do concurso, excluindo o IVA, é de 50 755 000$.
c) A presente empreitada não se divide em partes.
d) A presente empreitada não inclui a elaboração de projectos.
4 � O prazo de execução da obra é de 150 dias, incluindo do-

mingos e feriados, contados a partir da consignação.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados na Divisão de Obras Municipais da Câma-
ra Municipal de Chaves, sita no Largo de Camões, 5400 Chaves,
nos dias úteis e no horário normal de expediente.

Podem ser pedidas cópias do processo até cinco dias úteis antes
da data limite para a entrega das propostas.

b) O custo do processo de concurso completo ou parte do mesmo
será obtido mediante a aplicação dos seguintes preços unitários:

1) Processo completo � 3345$ (IVA não incluído);
2) Fotocópias A4 � 30$ (un.); fotocópias A3 � 35$ (un.);

ozalide � 600$/m2 ou fracção (IVA não incluído).

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
dia 10 de Abril de 2001.

b) Local de entrega e envio das propostas � Secção de Expedi-
ente da Câmara Municipal de Chaves, Largo de Camões, 5400
Chaves.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no dia 11 de Abril de
2001, pelas 15 horas, na Divisão de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Chaves.

8 � Não é exigida a prestação de caução provisória. O concor-
rente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução de
valor correspondente a 5 % do preço total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços,
nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
As modalidades de pagamento são as previstas no artigo 210.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento da obra é
suportado pelo orçamento da Câmara Municipal de Chaves.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � a em-
preitada pode ser adjudicada a uma empresa única ou a empresas
agrupadas em regime de responsabilidade solidária.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e forma-
lidades necessárias à avaliação das condições mínimas de carácter
económico, financeiro e técnico que o empreiteiro deva preencher:

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio, correspondente às seguintes autorizações:

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

Da 12.ª subcategoria da 3.ª categoria e das 2.ª, 8.ª e 9.ª
subcategorias da 6.ª categoria correspondentes, cada
uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhe res-
peitam;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista de empreiteiros
aprovados, bem como os concorrentes nacionais dos Esta-
dos signatários do Acordo sobre Contratos Públicos da
Organização Mundial do Comércio, farão prova da sua ido-
neidade e das suas classificações legais com base no dispos-
to no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes não detentores de certificado de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados de Estado pertencente ao espaço económico
europeu farão prova da sua idoneidade e das suas qualifi-
cações legais com base no cumprimento do disposto no
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Só serão apreciadas as propostas dos concorrentes que até
à data da sua entrega respeitem, cumulativamente, as con-
dições mínimas que a seguir se exigem, sob pena de se-
rem excluídos:

i) Capacidade económica e financeira � a avaliação da
capacidade económica e financeira será efectuada com
base nos valores das declarações do IRC/IRS do con-
corrente, sendo considerados como aptos todos os que
obtiverem os valores mínimos de aceitação a seguir
indicados:

Índices
Valores mínimos

de aceitação

Liquidez geral ................................ > 95
Autonomia financeira .................... > 15
Solvibilidade .................................. > l25

ii) Capacidade técnica � a capacidade técnica será ava-
liada em função das obras realizadas, devendo pelo
menos uma delas ter valor superior a 70 % do preço
base do concurso e a outra superior a 50 %.

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

13 � Critério de adjudicação � o critério no qual se baseia a
adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, im-
plicando a ponderação dos seguintes factores, por ordem decrescente
da sua importância:

a) Preço � 97 %;
b) Prazo de execução � 3 %.

14 � Não é admitida proposta variante.
15 � É admitida proposta condicionada ao prazo de execução.
16 � Não houve lugar a publicação do anúncio de informação

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

Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
18 � (Não aplicável.)

5 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Altamiro da
Ressurreição Claro. 10-1-105 174

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Chaves, Largo
de Camões, 5400 Chaves (telefone: 276340500; fax: 276327724).
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2 � Modalidade de concurso � público, nos termos do ar-
tigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � concelho de Chaves.
b) Designação da empreitada � pavimentação da Estrada Casas

Novas, Redondelo, Rebordondo, Anelhe, Souto Velho e Praia de
Vidago.

Natureza e extensão dos trabalhos � pavimentação, drenagem de
águas residuais pluviais e sinalização e segurança.

Os códigos da Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do
concelho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
são os seguintes: 45.11.11, 45.11.12, 45.11.24 e 45.23.12.

O preço base do concurso, excluindo o IVA, é de 98 464 660$.
c) A presente empreitada não se divide em partes.
d) A presente empreitada não inclui a elaboração de projectos.
4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias, incluindo do-

mingos e feriados, contados a partir da consignação.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados na Divisão de Obras Municipais da Câma-
ra Municipal de Chaves, sita no Largo de Camões, 5400 Chaves,
nos dias úteis e no horário normal de expediente.

Podem ser pedidas cópias do processo até cinco dias úteis antes
da data limite para a entrega das propostas.

b) O custo do processo de concurso completo ou parte do mes-
mo será obtido mediante a aplicação dos seguintes preços unitários:

1) Processo completo � 16 000$ (IVA não incluído);
2) Fotocópias A4 � 30$ (un.); fotocópias A3 � 35$ (un.);

ozalide � 600$/m2 ou fracção (IVA não incluído).

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
dia 17 de Abril de 2001.

b) Local de entrega e envio das propostas � Secção de Expedi-
ente da Câmara Municipal de Chaves, Largo de Camões, 5400
Chaves.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no dia 18 de Abril de
2001, pelas 15 horas, na Divisão de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Chaves.

8 � Não é exigida a prestação de caução provisória. O concor-
rente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução de
valor correspondente a 5 % do preço total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços,
nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
As modalidades de pagamento são as previstas no artigo 210.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento da obra é
suportado pelo orçamento da Câmara Municipal de Chaves.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � a em-
preitada pode ser adjudicada a uma empresa única ou a empresas
agrupadas em regime de responsabilidade solidária.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e forma-
lidades necessárias à avaliação das condições mínimas de carácter
económico, financeiro e técnico que o empreiteiro deva preencher:

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio, correspondente às seguintes autorizações:

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

Das 10.ª, 12.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e das
1.ª, 2.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria corresponden-
tes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que
lhe respeitam;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista de empreiteiros
aprovados, bem como os concorrentes nacionais dos Esta-
dos signatários do Acordo sobre Contratos Públicos da
Organização Mundial do Comércio, farão prova da sua
idoneidade e das suas classificações legais com base no
disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

Os concorrentes não detentores de certificado de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas que apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados de Estado pertencente ao espaço económico
europeu farão prova da sua idoneidade e das suas qualifi-
cações legais com base no cumprimento do disposto no
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Só serão apreciadas as propostas dos concorrentes que até
à data da sua entrega respeitem, cumulativamente, as con-
dições mínimas que a seguir se exigem, sob pena de se-
rem excluídos:

i) Capacidade económica e financeira � a avaliação da
capacidade económica e financeira será efectuada com
base nos valores das declarações do IRC/IRS do con-
corrente, sendo considerados como aptos todos os que
obtiverem os valores mínimos de aceitação a seguir
indicados:

Índices
Valores mínimos

de aceitação

Liquidez geral ................................ > 95
Autonomia financeira .................... > 15
Solvibilidade .................................. > l25

ii) Capacidade técnica � a capacidade técnica será ava-
liada em função das obras realizadas, devendo pelo
menos uma delas ter valor superior a 70 % do preço
base do concurso e a outra superior a 50 %.

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

13 � Critério de adjudicação � o critério no qual se baseia a
adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, im-
plicando a ponderação dos seguintes factores, por ordem decrescente
da sua importância:

a) Preço � 97 %;
b) Prazo de execução � 3 %.

14 � Não é admitida proposta variante.
15 � É admitida proposta condicionada ao prazo de execução.
16 � Não houve lugar a publicação do anúncio de informação

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

Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
18 � (Não aplicável.)

5 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Altamiro da
Ressurreição Claro. 10-1-105 175

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Concurso público para arranjo paisagístico da Avenida
das Forças Armadas � circuito pedonal, nos termos
dos artigos 48.º e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

José Pereira da Cunha, presidente da Câmara Municipal do Entron-
camento:

Por despacho de 5 de Fevereiro de 2001 decidiu suspender a
publicação do anúncio do concurso público referente à empreitada
de arranjo paisagístico da Avenida das Forças Armadas � circui-
to pedonal, publicação essa prevista para o dia 9 de Fevereiro de
2001 no Diário da República, 3.ª série, n.º 34 (n.º 10-1-104 230),
pelo que o referido anúncio se considera sem efeito.

7 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Pereira
da Cunha. 10-1-105 177

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Anúncio

Concurso público de empreitada

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Guima-
rães, Largo Cónego José Maria Gomes, 4810 Guimarães (telefone:
253421200; telefax: 253515134).
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2 � O concurso é público, nos termos do artigo 80.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,

3 � a) O local de execução da obra é na freguesia de Lordelo,
concelho de Guimarães.

b) A empreitada tem a designação de «Ampliação da Escola EBI
de Lordelo � Samar 3» e consta dos seguintes trabalhos:

Ampliação de edifício escolar para posterior utilização como
pré-escolar, incluindo acabamentos, instalações eléctricas e
telefónicas, redes de abastecimento de água, esgotos e gás,
arranjos exteriores e todos os trabalhos complementares con-
forme projecto de execução patente a concurso (grupo 45.2,
classe 45.21, categoria 45.21.1, subcategoria 45.21.15; gru-
po 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.4, subcategoria
45.21.41; grupo 45.3, classe 45.31, categoria 45.31.1, sub-
categoria 45.31.13, da Classificação Estatística de Produtos
por Actividade, a que se refere o Regulamento da CEE
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro).

c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.

4 � O prazo de execução da obra é de 210 dias, incluindo sá-
bados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res e as cópias autenticadas dessas peças podem ser examinados
ou pedidos nos serviços do Departamento de Obras Municipais
da Câmara Municipal de Guimarães, nos dias úteis, das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 mi-
nutos.

b) Os pedidos referidos na alínea anterior podem ser feitos até ao
8.º dia útil que antecede o prazo para apresentação das propostas,
mediante o pagamento, para a totalidade das peças, de 93 337$, que
inclui o IVA à taxa de 17 %.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia após a data de publicação do
anúncio, nos termos do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

b) As propostas documentadas deverão ser entregues ou envia-
das aos serviços do Departamento de Obras Municipais da Câma-
ra Municipal de Guimarães.

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

7 � a) Só poderão intervir as pessoas que para o efeito estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes, conforme o
n.º 5.2 do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre do
edifício dos Paços do Concelho, pelas 11 horas do 1.º dia útil se-
guinte ao termo do prazo para apresentação das propostas.

8 � O valor da caução para garantia do contrato de empreitada
será de 5 % do preço total da adjudicação, prestada nos termos do
artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é em regime misto, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os trabalhos serão pa-
gos à medição, de acordo com o artigo 21.º do referido diploma. O
financiamento é assegurado pelo orçamento da Câmara Municipal
de Guimarães.

10 � Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam
as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e que manifestem a intenção de se associa-
rem, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio
em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebra-
ção do contrato.

11 � a) Só serão admitidos a concurso os titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas contendo as se-
guintes autorizações:

Da 1.ª categoria, da classe correspondente à respectiva pro-
posta;

Das 1.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, corres-
pondente ao valor dos trabalhos especializados que lhes res-
peitam.

b) Os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua proposta dos
documentos referidos no n.º 14 do programa de concurso, que per-
mitirão a avaliação da sua aptidão técnica, económica e financeira
para a execução da obra.

c) A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica
dos concorrentes será efectuada com base nos seguintes indica-
dores:

i) Capacidade económico-financeira:

i1) Autonomia financeira (deverá ser igual ou superior
a 0.1):

Capitais próprios
�������

Activo líquido

i2) Rentabilidade económica (deverá ser igual ou superi-
ora 0.01):

Meios libertos brutos de exploração
�������������

Vendas líquidas

i3) Dimensão económica (deverá ser igual ou superior
a 1):

Prestação de serviços
���������

365
�������

Valor da proposta
����������

Prazo de execução (dias)

ii) Capacidade técnica � será avaliada pela demonstração de
pelo menos três obras de natureza pública e do mesmo tipo
da obra em concurso, iniciadas ou executadas nos últimos
três anos; o montante de cada uma das obras referidas
deverá ser superior a 50 % do valor da proposta do con-
corrente e deve ser acompanhada de certificados de boa
execução ou de adjudicação passados pelos donos de
obra.

Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes não
possuem capacidade financeira e económica e capacidade técnica
para a execução da obra em causa, o mesmo ou mesmos serão ex-
cluídos, não sendo consideradas as suas propostas na fase seguin-
te, nos termos do n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias
contados da data do acto público do concurso,

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas para ad-
judicação da empreitada são os estabelecidos no artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo à ponderação dos
seguintes factores:

1.º Preço � com peso de 70 %;
2.º Valia técnica da proposta � com peso de 30 %.

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

25 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 10-1-105 179

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Anúncio

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

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Idanha-a-
-Nova, Praça do Município, 6060 Idanha-a-Nova (telefones:
277202130-277202147; fax: 277202723).

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 Alcafozes.
b) Designação da empreitada � Centro Cultural e Recreativo do

Povo de Alcafozes.
Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da

obra � movimentos de terras, betão armado, revestimentos, serra-
lharias e alumínios, cantarias, carpintarias, equipamento sanitário,
infra-estruturas e outros trabalhos complementares.

Descrição com referência ao Vocabulário Comum para os Con-
tratos Públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de
1996 � 45211513-8 � Teatros, auditórios e outros edifícios
culturais ou de diversão, n. e.
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O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 49 860 000$.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
d) (Nada a referir.)
4 � O prazo de execução da obra será de 210 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos na Divisão Técnica de Obras e
Urbanismo, sita na Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, nos dias
úteis, no horário de expediente

As cópias do processo poderão ser solicitadas, no ou para o en-
dereço referido no n.º 1, até ao final do 2.º terço do prazo para a
apresentação das propostas e serão fornecidas no prazo de cinco dias
úteis após a sua liquidação, nos termos da alínea seguinte.

b) O custo de cada exemplar do processo de concurso é de
25 000$, mais IVA, a liquidar em numerário, vale postal ou em che-
que à ordem da entidade adjudicante no acto da aquisição.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
12 horas do dia 27 de Março de 2001, contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob o registo e com aviso de recepção.

b) As propostas documentadas deverão ser enviadas ou entregues
na Divisão Técnica de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal
de Idanha-a-Nova.

c) As propostas documentadas deverão ser redigidas em língua
portuguesa.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas
pelos concorrentes.

b) Esse acto terá lugar no dia útil que se seguir ao termo do pra-
zo para entrega das propostas, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são mensais.

10 � Podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que en-
tre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa
única entidade, ou modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � a) Só serão admitidos a concurso os concorrentes deten-
tores de certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas que contenha as seguintes autorizações:

1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 1.ª categoria e
da classe correspondente ao valor da sua proposta.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas ou que não apresentem certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem
como os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio,
devem fazer prova da sua idoneidade e das suas qualificações le-
gais de acordo com o indicado no artigo 67.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 que apresentem certificados de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado perten-
centes ao espaço económico europeu devem fazer prova da sua
idoneidade e das suas qualificações legais de acordo com o indica-
do no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) (Nada a referir.)
12 � O prazo de validade da proposta será de 66 dias úteis con-

tados da sua abertura.
13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta

mais economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos
seguintes factores:

a) Valor técnico da proposta (60 %);
b) Preço mais reduzido (40 %).

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

15 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas condicionantes.

16 � (Nada a referir.)
17 � (Nada a referir.)
18 � (Nada a referir.)

12 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Sousa Baptista. 03-1-32 487

Anúncio

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

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Idanha-a-
-Nova, Praça do Município, 6060 Idanha-a-Nova (telefones:
277202130-277202147; fax: 277202723).

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 Segura.
b) Designação da empreitada � adaptação de edifícios da anti-

ga fronteira de Segura � reabilitação do antigo edifício do posto
da GNR, agência bancária e zona envolvente em Segura para pos-
to de turismo.

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � estaleiro, demolições, alvenarias, revestimentos, pavimen-
tos, carpintarias, cobertura, loiças sanitárias, movimentos de terras,
betão armado, instalações e equipamento eléctrico, instalações e
equipamento de águas e esgotos, infra-estruturas telefónicas e equi-
pamentos mecânicos.

Descrição com referência ao Vocabulário Comum para os Con-
tratos Públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de
1996 � 45211511-4 � Galerias de arte, centros de exposições,
museus, bibliotecas e edifícios semelhantes.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 25 730 000$.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
d) (Nada a referir.)
4 � O prazo de execução da obra será de 150 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos na Divisão Técnica de Obras e
Urbanismo, sita na Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, nos dias
úteis, no horário de expediente

As cópias do processo poderão ser solicitadas, no ou para o en-
dereço referido no n.º 1, até ao final do 2.º terço do prazo para a
apresentação das propostas e serão fornecidas no prazo de cinco dias
úteis após a sua liquidação, nos termos da alínea seguinte.

b) O custo de cada exemplar do processo de concurso é de
25 000$, mais IVA, a liquidar em numerário, vale postal ou em che-
que à ordem da entidade adjudicante no acto da aquisição.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
12 horas do dia 27 de Março de 2001, contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob o registo e com aviso de recepção.

b) As propostas documentadas deverão ser enviadas ou entregues
na Divisão Técnica de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal
de Idanha-a-Nova.

c) As propostas documentadas deverão ser redigidas em língua
portuguesa.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas
pelos concorrentes.

b) Esse acto terá lugar no dia útil que se seguir ao termo do pra-
zo para entrega das propostas, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são mensais.

10 � Podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que en-
tre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa
única entidade, ou modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Só serão admitidos a concurso os concorrentes deten-
tores de certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas que contenha as seguintes autorizações:

1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 1.ª categoria e da classe
correspondente ao valor da sua proposta.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas ou que não apresentem certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem
como os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio,
devem fazer prova da sua idoneidade e das suas qualificações le-
gais de acordo com o indicado no artigo 67.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 que apresentem certificados de ins-
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crição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado perten-
centes ao espaço económico europeu devem fazer prova da sua
idoneidade e das suas qualificações legais de acordo com indicado
no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) (Nada a referir.)
12 � O prazo de validade da proposta será de 66 dias úteis con-

tados da sua abertura.
13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta

mais economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos
seguintes factores:

a) Valor técnico da proposta (60 %);
b) Preço mais reduzido (40 %).

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

15 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas condicionantes.

26 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Sousa Baptista. 03-1-32 488

Anúncio

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

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Idanha-a-
-Nova, Praça do Município, 6060 Idanha-a-Nova (telefones:
277202130-277202147; fax: 277202723).

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 Segura.
b) Designação da empreitada � adaptação de edifícios da anti-

ga fronteira de Segura � reabilitação do antigo edifício do posto
da Guarda Fiscal e zona envolvente em Segura para núcleo
museológico.

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � estaleiro, demolições, alvenarias, revestimentos, pavimen-
tos, carpintarias, cobertura, loiças sanitárias, movimentos de terras,
betão armado, instalações e equipamento eléctrico, instalações e
equipamento de águas e esgotos, infra-estruturas telefónicas e equi-
pamentos mecânicos.

Descrição com referência ao Vocabulário Comum para os Con-
tratos Públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de
1996 � 45211511-4 � Galerias de arte, centros de exposições,
museus, bibliotecas e edifícios semelhantes.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 30 555 948$.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
d) (Nada a referir.)
4 � O prazo de execução da obra será de 150 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos na Divisão Técnica de Obras e
Urbanismo, sita na Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, nos dias
úteis, no horário de expediente

As cópias do processo poderão ser solicitadas, no ou para o en-
dereço referido no n.º 1, até ao final do 2.º terço do prazo para a
apresentação das propostas e serão fornecidas no prazo de cinco dias
úteis após a sua liquidação, nos termos da alínea seguinte.

b) O custo de cada exemplar do processo de concurso é de
25 000$, mais IVA, a liquidar em numerário, vale postal ou em che-
que à ordem da entidade adjudicante no acto da aquisição.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
12 horas do dia 27 de Março de 2001, contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob o registo e com aviso de recepção.

b) As propostas documentadas deverão ser enviadas ou entregues
na Divisão Técnica de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal
de Idanha-a-Nova.

c) As propostas documentadas deverão ser redigidas em língua
portuguesa.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas
pelos concorrentes.

b) Esse acto terá lugar no dia útil que se seguir ao termo do pra-
zo para entrega das propostas, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são mensais.

10 � Podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que en-
tre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa
única entidade, ou modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Só serão admitidos a concurso os concorrentes deten-
tores de certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas que contenha as seguintes autorizações:

1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 1.ª categoria e da classe
correspondente ao valor da sua proposta.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas ou que não apresentem certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem
como os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio,
devem fazer prova da sua idoneidade e das suas qualificações le-
gais de acordo com o indicado no artigo 67.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 que apresentem certificados de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado perten-
centes ao espaço económico europeu devem fazer prova da sua
idoneidade e das suas qualificações legais de acordo com indicado
no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) (Nada a referir.)
12 � O prazo de validade da proposta será de 66 dias úteis con-

tados da sua abertura.
13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta

mais economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos
seguintes factores:

a) Valor técnico da proposta (60 %);
b) Preço mais reduzido (40 %).

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

15 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas condicionantes.

26 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Sousa Baptista. 03-1-32 489

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 5/2001

Concurso público n.º 2/02 � Vigilância e controlo do edi-
fício da Câmara Municipal de Leiria, sito nos Paços do
Concelho, pelo período de um ano; findo este prazo
poderá a Câmara recorrer a ajuste directo, nos termos
do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Leiria, Lar-
go da República, 2414-006 Leiria (telefone: 244839500; fax:
244839556; e-mail: cmleiria@cm-leiria.pt; site: www.cm-leiria.pt).

2 � Objecto do concurso � vigilância e controlo do edifício da
Câmara Municipal de Leiria.

a) Equipamento constante da Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade � 74.60.15, a que se refere o Regulamento
(CCE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L342, de 31 de
Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98,
do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local da prestação de serviço � edifício da Câmara Muni-
cipal de Leiria.

4 � Prazo de execução � a prestação de serviço tem a duração
de um ano a contar da data da adjudicação. Findo este prazo a
Câmara poderá recorrer a ajuste directo, nos termos da alínea g) do
n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

5 � Forma jurídica e qualificação dos candidatos � não podem
apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma
das seguintes situações:

a) Previstas na alínea b) (modelo constante do anexo I do
diploma n.º 197/99, de 8 de Junho) do artigo 96.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Não possuam alvará de exercício da actividade de presta-
ção de serviços de segurança privada passado pelo Minis-
tério da Administração Interna;
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c) Recebam trabalho prestado por cidadãos estrangeiros em
situação ilegal.

7 � É proibida a apresentação de alterações às cláusulas do ca-
derno de encargos, bem como a entrega de propostas variantes.

8 � O processo de concurso pode ser solicitado no Serviço de
Aprovisionamento, na morada indicada no n.º 1, todos os dias úteis,
das 9 às 12 horas e das 14 horas às 15 horas e 30 minutos, medi-
ante pagamento de 695$ (3,47 euros), com IVA incluído, e serão
satisfeitos no prazo máximo de quatro dias subsequentes após a
recepção do pedido.

11 � As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa
ou acompanhadas de tradução legalizada e dirigidas à Câmara
Municipal de Leiria, Serviço de Aprovisionamento, Largo da Re-
pública, 2414-006 Leiria.

12 � As propostas serão apresentadas ou enviadas até às 17
horas do dia 21 de Março de 2001, na morada indicada no número
anterior.

13 � Abertura das propostas � dia 22 de Março de 2001, às 10
horas e 30 minutos, no Salão Nobre do edifício dos Paços do
Município, na morada indicada no n.º 1, perante o júri nomeado
para o efeito, podendo ao mesmo assistir qualquer interessado, mas
apenas podendo intervir os concorrentes ou as pessoas que para se
apresentem devidamente credenciados para o efeito.

14 � A adjudicação será feita à proposta considerada mais van-
tajosa, atendendo aos seguintes critérios, por ordem decrescente da
sua importância: meios humanos, meios de contrato e preço.

15 � O prazo de validade das propostas será de 60 dias conta-
dos a partir da data do acto público.

16 � O adjudicatário prestará uma caução correspondente a 5 %
do total da adjudicação, com exclusão do IVA.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República  � 6 de Fevereiro de 2001.

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Fevereiro de 2001.

5 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Isabel Da-
masceno Campos. 10-1-105 181

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 6/CP/DCCA/DAG/2001

Concurso Público para a realização da «Empreitada n.º 8/
2000/GLACC � obras de alterações e de beneficiação
geral no edifício municipal sito na Rua das Escolas
Gerais, 25/29, Alfama (Processo n.º 6/CP/2001).

1. Concurso Público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa - Direcção Municipal de Reabilitação Urbana - Divisão de
Programação e Controlo Financeiro, Rua Alexandre Herculano,
n.º 25, 3.º 1250-008 LISBOA - Telefone: 21 353 55 34 - Fax:
21 357 09 56

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: Alfama;
b) Empreitada n.º 8/2000/GLACC � obras de alterações e de

beneficiação geral no edifício municipal sito na Rua das Escolas
Gerais, 25/29 - Alfama

c) Preço base do concurso: 73 584 441$00 (setenta e três mi-
lhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e
um escudos), 367.073,64 Euros, com exclusão do IVA;

d) A empreitada não se encontra dividida por lotes;
e) O objecto da empreitada não inclui a elaboração de projectos.
4. O prazo máximo total para a execução da empreitada é de 52

semanas.
5. a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser consultados, todos os dias úteis, no Centro de Documen-
tação do Edifício Municipal, Campo Grande, n.º 25 - 1.º piso,
bloco F (entrada pela porta principal) - 1749-099 LISBOA, das 9,00
às 16,00 horas. Pode ainda ser adquirido e/ou consultado na Divi-
são de Programação e Controlo Financeiro, Rua Alexandre Her-
culano, n.º 25-3º - 1250-008 LISBOA;

b) Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos, por es-
crito, à Comissão designada para proceder à abertura do concurso,
sita no Edifício Municipal do Campo Grande, n.º 25 - 1.º piso,
bloco B - 1749-099 LISBOA;

c) Data limite para fazer o pedido do processo: 6 dias antes do
termo do prazo para entrega das propostas;

d) O preço do processo de concurso é de 29.250$00, incluindo
o IVA, sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque
dirigido ao Tesoureiro Chefe do Município de Lisboa.

6. a) As propostas têm de ser apresentadas até às 16.00 horas do
dia 29 de Março de 2001.

b) As propostas têm de ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes no Centro de Documentação do Edifício Municipal
do Campo Grande, n.º 25 - 1.º piso, bloco F, 1749-099 LISBOA
(entrada pela porta principal) contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção das 9.00 às 16.00 horas;

Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, os concor-
rentes serão os únicos responsáveis pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipó-
tese da entrega dos documentos ocorrer já depois de esgotado o
prazo de entrega das propostas.

c) As propostas são obrigatoriamente redigidas em língua portu-
guesa.

7. a) Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente mandatados para o efeito;

b) O acto público do concurso terá lugar na Sala de Concursos
do Edifício Municipal do Campo Grande, n.º 25 � 1.º piso, bloco F,
a partir das 10.00 horas do dia 30 de Março de 2001.

8. O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
9. A empreitada é por série de preços e os pagamentos serão

processados mensalmente com base nos autos de medição.
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no

Orçamento da Câmara Municipal de Lisboa.
10. a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-

presas sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam
condições legais adequadas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de Obras Públicas;

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão solida-
riamente responsáveis perante a CML pela manutenção da sua pro-
posta com as legais consequências;

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

11. Serão admitidos a concurso :
11.1 Os concorrentes titulares de certificado de classificação de

empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que
contenham as seguintes autorizações:

a) De empreiteiro geral na 1ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

b) Das 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e 14ª subcategorias da 1ª cate-
goria e das 1ª, 6ª, 10ª e 11ª subcategorias da 5ª categoria
e 1ª subcategoria da 6ª categoria correspondendo, cada
uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respei-
tem, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe
na proposta, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigi-
das na alínea b), e sem prejuízo do disposto no n.º 3 do ar-
tigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indi-
cará, em documento anexo à proposta, os subempreiteiros
possuidores dessas autorizações, aos quais ficará vincula-
do por contrato para a execução dos trabalhos que lhe res-
peitem;

d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexa-
das à proposta, as declarações de compromisso subscritas
pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das
quais conste o nome deste, seu endereço, a titularidade do
certificado ou alvará contendo as autorizações exigidas no
concurso e, bem assim, o valor total dos trabalhos a que
respeitem. As declarações de compromisso devem ser
acompanhadas dos certificados de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, ou alvará de empreiteiro de obras
públicas, ou respectivas fotocópias autenticadas.

11.2 Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário que apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das autorida-
des competentes mencionadas no anexo III do Programa de Con-
curso, o qual indicará os elementos de referência relativos à ido-
neidade; à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
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que permitem aquela inscrição e justifique a classificação atribuí-
da nessa lista

11.3 Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, ou que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, desde que apresentem os documentos relativos à comprova-
ção da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica
para a execução da obra posta a concurso, indicados no n.º 13.1 do
Programa de Concurso.

11.4 Para além dos documentos exigidos pelos artigos 67.º, 68.º
e 69.º, conforme o caso do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março,
os concorrentes deverão apresentar:

1) Cópias autenticadas da penúltima e antepenúltima decla-
rações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou
IRC, nas quais se contenha o carimbo de «recibo» e, se for
o caso, documentos equivalentes apresentados para efeitos
fiscais no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar
de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia
autenticada da respectiva declaração;

2) Cópias autenticadas dos relatórios e contas dos últimos três
exercícios com os respectivos balanços, demonstração de
resultados e demonstrações financeiras complementares;

3) Discriminação de cada rubrica dos custos de demonstração
de resultados, em fixos e variáveis para os três últimos
anos;

4) Discriminação dos acréscimos e diferimentos por rubricas
e indicação do respectivo montante, assim como indicação
se são de curto ou de médio/longo prazo.

12. Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo período de 66 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável por 44 dias, por consentimento tácito dos con-
correntes que nada requeiram em contrário.

13. Critérios de Apreciação das Propostas:
13.1 O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta

economicamente mais vantajosa, com a ponderação dos seguintes
factores:

a) Preço da proposta (95 %)
b) Prazo de execução (5 %)

Publique-se em Diário da República, em Boletim Municipal e
num Jornal Diário.

6 de Fevereiro de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6467

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Anúncio

Concurso público internacional para prestação de servi-
ço de segurança/vigilância nos diversos edifícios muni-
cipais.

1 � Câmara Municipal de Oeiras, Divisão Administrativa, Lar-
go Marquês de Pombal, 2784-501 Oeiras (telefone: 214408406; fax:
214408738).

2 � Prestação de serviços de segurança/vigilância nos diversos
edifícios municipais.

3 � A prestação de serviços será: Real Quinta de Caxias, ofici-
nas municipais, Departamento de Habitação, Edifício Paço de Ar-
cos, Fábrica da Pólvora, Centro Comunitário, Centro da Juventu-
de, aterro sanitário, Paços do Concelho e parque municipal.

4 � O presente concurso tem por objecto a prestação de serviços
de segurança e vigilância.

5 � Não são permitidas variantes às condições expressas no
caderno de encargos.

6 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
pedidos ao Sector de Aprovisionamento e Economato da Câmara
Municipal de Oeiras, Rua 7 de Junho, 2784-501 Oeiras.

6.1 � Estarão patentes desde o dia da primeira publicação até
ao dia e hora da abertura do acto público do concurso.

6.2 � Os documentos devem ser pagos em dinheiro ou em che-
que à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Oeiras, no valor
de 3943$, com IVA incluído.

7 � As propostas são dirigidas ao Sector de Aprovisionamento da
Câmara Municipal de Oeiras, Rua 7 de Junho, 2784-501 Oeiras.

8 � As propostas serão apresentadas até às 17 horas do dia 3
de Abril de 2001, no Sector de Expediente da Câmara Municipal
de Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-501 Oeiras.

9 � O acto público do concurso terá lugar no dia útil a seguir
ao fim do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, na sala
das sessões dos Paços do Concelho de Oeiras, só podendo intervir
as pessoas que para tal efeito estiverem devidamente credenciadas
pelos concorrentes.

10 � As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa,
bem como todos os elementos que as acompanham.

11 � Os concorrentes deverão preencher os requisitos do pro-
grama de concurso e do caderno de encargos.

12 � A adjudicação é feita unicamente segundo o critério do
mais baixo preço.

13 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o período de pelo menos 90 dias contados da data limite
para a sua entrega.

14 � A caução a prestar, nos termos do artigo 69.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, será de valor correspondente a 5 %
do preço total da adjudicação, com exclusão do IVA.

15 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública no dia 7 de Fevereiro de 2001.

16 � O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., em 7 Fevereiro de 2001.

17 � O anúncio foi enviado para publicação no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias em 7 de Fevereiro de 2001.

7 de Fevereiro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 03-1-32 468

CÂMARA MUNICIPAL DO SARDOAL

Anúncio

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal do Sardoal, Pra-
ça da República, 2230 Sardoal (telefone: 241850000; fax:
241855684).

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 � localidades de Casal Pedro da
Maia, Chã Grande e Fontelas.

b) Designação da empreitada � beneficiação do CM 1246 e ar-
ruamentos de Casal Pedro da Maia, Chã Grande e um arruamento
de Fontelas.

Natureza, extensão e características gerais da obra � a emprei-
tada refere-se a trabalhos de pavimentação de arruamentos, numa
extensão e área de 3650 m e 18 750 m2, respectivamente. Prevê-se
a abertura de caixa, aplicação de camada de fundação em tout-
-venant simples e com cimento, aplicação de massas asfálticas, ca-
mada de regularização e de desgaste (com inertes de basalto), apli-
cação de sinalização horizontal e vertical, execução de valetas
revestidas a betão, construção de aquedutos, adaptação das cotas das
tampas das caixas de visita às cotas do novo pavimento e pintura
do depósito de água elevado de Casal Pedro da Maia.

O preço base para execução da obra é de 57 000 000$, a que
acresce o IVA à taxa legal em vigor.

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

4 � Prazo para execução da obra � o prazo máximo para a
execução da obra é de 120 dias seguidos.

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 Secção de
Obras da Câmara Municipal do Sardoal, Rua Mestre de
Sardoal, 5, durante as horas normais de expediente, desde
a data do respectivo anúncio até ao último dia para entre-
ga das propostas;

b) Podem ser solicitadas cópias do processo à Câmara Mu-
nicipal do Sardoal até quatro dias úteis antes da data li-
mite para entrega das propostas;

c) Os processos serão fornecidos no prazo máximo de dois
dias úteis após a sua solicitação;

d) O custo do processo é de 50 000$, a que acresce o IVA à
taxa legal em vigor.

6 � Data limite da entrega das propostas:

a) As propostas serão entregues até às 17 horas do 30.º dia
que se seguir à publicação deste anúncio no Diário da
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República, incluindo-se na contagem do prazo sábados,
domingos 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 Câmara
Municipal do Sardoal, contra recibo, ou enviadas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção, sendo o con-
corrente, neste último caso, o único responsável por atra-
sos 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 59/99, de
2 de Março � acompanhados de tradução devidamente
legalizada, em relação à qual o concorrente declare acei-
tar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, so-
bre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

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

b) O acto público do concurso terá lugar no edifício dos Pa-
ços do Concelho da Câmara Municipal do Sardoal e rea-
lizar-se-á no 1.º dia útil que se seguir à data limite para
entrega das propostas, pelas 15 horas;

c) Não é exigível qualquer caução ou garantia nesta fase do
concurso.

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 modalidade de pagamento � a em-
preitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu pagamento será efectua-
do, nos termos do artigo 21.º do mesmo diploma, em situações
mensais, conforme a medição dos trabalhos realizados.

10 � Forma jurídica de agrupamento � podem concorrer em-
presas ou grupos de empresas, nos termos do artigo 57.º do Decre-
to-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 qualquer modalidade ju-
rídica de associação, mas em caso de adjudicação da empreitada
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária, observando, no entanto, que uma das empresas
deverá ter, obrigatoriamente, alvará da classe correspondente ao va-
lor total da empreitada.

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

certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas, emi-
tido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares
e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha a(s) seguinte(s) auto-
rização(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 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor total da sua proposta;

b) Da 4.ª subcategoria da 3.ª categoria e das classes corres-
pondentes aos valores dos trabalhos especializados que lhe
respeitem, consoante a parte que a cada um desses traba-
lhos cabe na proposta e que será indicado em documento
anexo àquela;

c) Em substituição dos documentos referidos nas alíneas a) e
b), os concorrentes poderão apresentar os alvarás de em-
preiteiro de obras públicas concedidos ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 100/88, de 23 de Março, que, nos termos
da Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto, correspondam aos
certificados solicitados.

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, con-
tudo, prorrogado por mais 44 dias por consentimento tácito dos
concorrentes que nada requeiram em contrário, nos termos do ar-
tigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Avaliação/critérios de adjudicação:
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
concorrentes que obtenham em cada um destes índices uma classi-
ficação 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 uma classificação inferior a 5, numa
escala de 1 a 10.

13.2 � Critérios de adjudicação/análise das propostas � os con-
correntes aptos passam à fase seguinte em condições de igualdade.
A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais van-
tajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, atendendo-se aos seguintes factores de apreciação das pro-
postas, por ordem decrescente de importância:

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

13.2.1 � Pontuação dos factores � a fim de se fazer intervir
estes factores na classificação final dos concorrentes, será atribuí-
da aos mesmos a pontuação:

a) Preço � 60 %;
b) Valia técnica da proposta � 30 %;
c) Prazo de execução � 10 %;

a) Preço � à proposta de mais baixo preço será atribuída a clas-
sificação de 10, obtendo-se as restantes classificações por propor-
ção inversa, sendo, por conseguinte, constante o produto do valor
de cada proposta pela respectiva classificação.

b) Prazo de execução � à proposta de mais baixo prazo (quan-
do razoável) será atribuída a classificação de 10, obtendo-se as res-
tantes classificações por proporção inversa, sendo, por conseguin-
te, 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 7 de Fevereiro de 2001.

7 de Fevereiro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Luís
Manuel Gonçalves. 10-1-105 191

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Anúncio

Concurso público para fornecimento de uma varredora/
aspiradora mecânica com capacidade de 3,5 m3 a 4,5 m3

1 � Câmara Municipal de Tomar, Praça da República, 2300-550
Tomar (telefone: 249329800; fax: 249329801).
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2 � Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, para adjudicação do fornecimento de uma
varredora/aspiradora com capacidade de 3,5 m3 a 4,5 m3.

3 � Local de entrega � parque de viaturas da Câmara Munici-
pal de Tomar (FAI).

4 � Prazo de entrega � prazo indicado pelo concorrente adju-
dicado, com início contado desde a data de comunicação do visto
do Tribunal de Contas no contrato.

5 � a) O programa de concurso e caderno de encargos podem
ser pedidos na Divisão dos Serviços Urbanos, sito na Avenida Ge-
neral Bernardo Faria, 9, 2300-535 Tomar.

b) Esses pedidos devem ser feitos por escrito até 10 dias antes
do termo do prazo fixado para entrega das propostas, sendo o res-
pectivo fornecimento efectuado no prazo de 5 dias contados da data
de recepção dos mesmos. Os processos deverão ser levantados pe-
los interessados na Divisão dos Serviços Urbanos da Câmara Mu-
nicipal de Tomar, nos dias úteis e no horário de expediente (das 9
horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30
minutos).

c) Preço do grupo das colecções � 3360$, mais IVA.
6 � As propostas devem ser dirigidas à Câmara Municipal de

Tomar, com sede na Praça da República, 2300-550 Tomar.
7 � As propostas e documentos que as acompanham devem dar

entrada no Gabinete de Apoio da Câmara Municipal de Tomar até
às 16 horas do 15.º dia a contar da data de publicação no Diário
da República, incluindo sábados, domingos e feriados.

8 � O acto público do concurso terá lugar no dia útil imediato
à data limite da apresentação das propostas, pelas 10 horas, na sala
de sessões da Câmara Municipal de Tomar. São autorizados a in-
tervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas.

9 � O critério de adjudicação será o da proposta mais vantajo-
sa, implicando a ponderação dos seguintes factores, por ordem de-
crescente de importância: características técnicas, assistência técnica,
preço, prazo de entrega e garantia.

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

11 � A caução a exigir para garantia do contrato é de 5 % so-
bre o valor total de adjudicação. A modalidade da aquisição será
pelo sistema de leasing, a contratar junto de uma empresa da espe-
cialidade.

12 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diá-
rio da República em 6 de Fevereiro de 2001.

13 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 8 de
Fevereiro de 2001.

6 de Fevereiro de 2001. � O Vereador, Carlos Carrão.
10-1-105 198

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Anúncio n.º 12/01

Concurso público para fornecimento de uma viatura pe-
sada de passageiros (artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho).

1 � Entidade adjudicante � o presente concurso é promovido
pela Câmara Municipal de Torres Vedras, Avenida 5 de Outubro,
2560-270 Torres Vedras (telefones: 261310400/261310424; telefax:
261320716).

2 � Objecto do concurso público � concurso público, nos ter-
mos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para
o fornecimento de uma viatura pesada de passageiros, com a cate-
goria 34.10.30 da Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16
de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local de entrega � pretende-se que a viatura seja entregue
no parque automóvel desta Câmara Municipal, sendo o transporte
da responsabilidade do adjudicatário.

4 � O prazo de entrega será o indicado na proposta aprovada e
a sua contagem inicia-se a partir do dia imediato ao da data da
assinatura do contrato; porém, não são considerados prazos supe-
riores a 90 dias.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)

7 � (Não aplicável.)
8 � (Não aplicável.)
9 � Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos

no programa de concurso.
10 � (Não aplicável.)
11 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Secção

de Aprovisionamento e Armazém, onde pode ser examinado durante
as horas de expediente, nos dias úteis, no horário compreendido
entre as 9 e as 16 horas, na morada indicada no n.º 1.

b) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso até
quatro dias antes da data do acto público do concurso.

c) A reprodução das cópias do processo do concurso têm o cus-
to de 9700$, excluindo o IVA, a liquidar em dinheiro ou cheque
no acto da aquisição.

12 � a) As propostas devem ser entregues ou enviadas à enti-
dade referida no n.º 1 até às 16 horas do dia 27 de Março de 2001.

b) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução legalizada e em relação à qual o con-
corrente declare aceitar a prevalência.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação
das pessoas que a ela podem assistir:

a)  O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que
se seguir ao termo do prazo para apresentação das propos-
tas, pelas 14 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal,
na morada indicada no n.º 1;

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

14 � Critérios de adjudicação � é o da proposta economicamen-
te mais vantajosa, por ordem decrescente de importância:

a) Características técnicas;
b) Prazo de entrega;
c) Preço total;
d) Garantia;
e) Assistência técnica.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas du-
rante 60 dias contados da data limite para a sua entrega, conside-
rando-se este prazo prorrogado por iguais períodos se os concor-
rente nada requererem em contrário.

16 � O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento de-
verá apresentar caução no valor de 5 %, em conformidade com a
legislação em vigor.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo previsto no ar-
tigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

18 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo so-
bre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CEE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Envio do anúncio para publicação � este anúncio foi en-
viado para publicação no Diário da República, 3.ª série, em 7 de
Fevereiro de 2001.

20 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

21 � O presente anúncio foi recepcionado pela Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias em 7 de Fevereiro de 2001.

22 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Jacinto An-
tónio Franco Leandro. 03-1-32 463

CÂMARA MUNICIPAL DE VALPAÇOS

Anúncio

Concurso público para a obra de pavimentação da entra-
da de Deimãos ao cruzamento de Vales (artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Valpaços,
Avenida D. Maria do Carmo Carmona, 5430-469 Valpaços (tele-
fone: 278710130; fax: 278711135).

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

3 � a) Local da execução � freguesia de Vales (concelho de
Valpaços).
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b) Designação da empreitada � pavimentação da estrada de
Deimãos ao cruzamento de Vales.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � a obra consiste, essen-
cialmente, nos trabalhos que se transcrevem resumidamente: movi-
mento de terras � 45.23.11, drenagem � 45.24.14, pavimentação
em betão betuminoso � 45.23.12, sinalização � 45.23.15, obras
acessórias e diversos (montagem e desmontagem do estaleiro) �
45.11.12, descritos 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, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993.

O preço base para efeitos de concurso é de 33 605 500$, com
exclusão do IVA.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 90 dias (inclu-
indo sábados, domingos e feriados).

5 � a) O processo de concurso, documentação complementar e
a obtenção de cópias dessas peças poderão ser examinados ou pe-
didos na Divisão de Obras Municipais da Câmara Municipal de
Valpaços, durante todos os dias úteis e no horário de expediente,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos, após a publicação deste anúncio no Diário da Repú-
blica e até ao fim do segundo terço do prazo para apresentação das
propostas.

b) O montante e as modalidades de pagamento das importâncias
fixadas para o fornecimento do processo e documentação comple-
mentares são os seguintes: 5000$, mais IVA, pagos no acto de
entrega em dinheiro ou em cheque visado.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas do 30.º dia consecutivo, incluindo sábados, domingos
e feriados, a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio
no Diário da República (n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março), e enviadas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, ou entregues em mão, contra recibo.

b) Na Secção de Expediente da Câmara Municipal de Valpaços.
c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua

portuguesa, conforme refere o artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

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

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se
seguir ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 9 horas
e 30 minutos, na sala de reuniões da Divisão de Obras Municipais
da Câmara Municipal de Valpaços.

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

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

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que de entre elas exista qualquer modalidade de associa-
ção, desde que todas as empresas do agrupamento possuam condi-
ções legais adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de
obras públicas, nomeadamente que respeitem o disposto no ar-
tigo 57.º Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. No caso de a adjudi-
cação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade
de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, ten-
do em vista a celebração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e infor-
mações e formalidades necessárias à avaliação das condições mí-
nimas de carácter económico e técnico que o empreiteiro deva pre-
encher, designadamente:

a) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
classificação de empreiteiros de obras públicas, emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Parti-
culares e do Imobiliário, com as seguintes autorizações: das
1.ª e 4.ª subcategorias da 3.ª categoria, 2.ª, 8.ª e 9.ª subca-
tegorias da 6.ª categoria e da classe correspondente ao valor
da sua proposta, conforme definido na Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, com a redacção dada pela Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto.

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

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

sob pena de exclusão (artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março):

Capacidade económica e financeira � para verificação da
capacidade económica e financeira dos concorrentes
serão usados os índices descritos no quadro que se se-
gue. Os concorrentes que em qualquer dos índices
apresentarem valores de rácios inferiores aos referen-
ciados serão excluídos:

Valor
Índices de referência Fórmula de cálculo

(percentagem)

Liquidez geral > 104,77 Existências + disponibilidades +
+ dívidas de terceiros a curto
prazo/passivo a curto prazo.

Autonomia fi- > 9,12 Capitais próprios/activo líqui-
nanceira. do total.

Grau de cober- < 108,55 Capitais permanentes/imobili-
tura do imo- zado líquido.
bilizado

A fim de determinar o valor dos rácios, os concorren-
tes deverão apresentar, juntamente com o documento exi-
gido na alínea i) do artigo 14.1.1.1 do programa de con-
curso, o balanço que serviu de base ao preenchimento da
última declaração para efeitos de IRS ou IRC.

Capacidade técnica � face às certidões abonatórias/decla-
rações apresentadas nos termos da alínea n) do ponto
14.1.1.1 do programa de concurso, passadas pelo dono
da obra, sendo tais obras de natureza pública e execu-
tadas nos últimos três anos, deverá pelo menos uma das
obras ser superior a 70 % do preço base do concurso e
a outra superior a 50 %.

Serão consideradas como não tendo aptidão técnica para a execu-
ção da obra as empresas que não obedeçam ao parâmetro anterior.

12 � O prazo máximo durante o qual os concorrentes são obriga-
dos a manter as propostas é de 66 dias a contar da sessão de abertura
das mesmas, considerando-se prorrogado por mais 44 dias se os con-
correntes nada requererem em contrário, nos termos do n.º 3 do ar-
tigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada � a adjudicação será feita ao concorrente que apresen-
tar a proposta globalmente mais vantajosa, onde serão considera-
dos os seguinte factores, por ordem decrescente, aos quais é atri-
buída a ponderação a seguir indicada:

Preço � 80 %;
Prazo de execução � 20 %.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto (ou parte dele).

15 � É admitida a apresentação de propostas que envolvam
unicamente alteração da seguinte cláusula do caderno de encargos:
prazo de execução da obra.

Caso os concorrentes exerçam essa faculdade, não ficam dispen-
sados de apresentar proposta base.

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

22 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara em exercí-
cio, Augusto Francisco Sequeira Lage. 10-1-104 753

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E SANEAMENTO DO PORTO

Anúncio

Concurso público para a empreitada de «Colector geral
da Zona Norte � troço montante»

Concurso público internacional aberto a concorrentes dos Esta-
dos membros da Comunidade Europeia para adjudicação da emprei-
tada de «Colector geral da Zona Norte � troço montante».
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1 � Entidade adjudicante � Serviços Municipalizados de Águas
e Saneamento do Porto, com sede na Rua Barão de Nova Sintra,
285, 4300 Porto.

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

3 � a) Local da execução � freguesia de Paranhos, concelho do
Porto.

b) Objecto do concurso � a empreitada em título consiste na:

Instalação de colectores gravíticos de 400 mm de diâmetro na Rua
Dr. Roberto Frias, numa extensão de 475 m, instalação de
10 câmaras de visita completas e adaptação de uma existente;

Instalação de colectores gravíticos de 600 mm de diâmetro nas
Ruas Dr. António Bernardino Almeida e Dr. Plácido da Cos-
ta e Estrada da Circunvalação, numa extensão de 807 m,
instalação de 23 câmaras de visita completas e adaptação de
uma existente;

Instalação de colectores gravíticos de 600 mm de diâmetro, sem
abertura de vala, na Rua Dr. António Bernardino Almeida
e Estrada da Circunvalação, numa extensão de 465 m.

c) Preço base � o preço base do concurso é 156 659 650$, mais
IVA.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução é de 300
dias de calendário.

5 � Consulta do preço e pedido de documentos:

a) O processo de concurso e documentos complementares
poderão ser examinados ou solicitados na secretaria da sede
dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do
Porto;

b) Os pedidos para fornecimento de cópias do processo de
concurso e demais documentos complementares terão que
ser apresentados por escrito até 8 de Maio de 2001, e se-
rão fornecidas aos concorrentes no prazo de cinco dias
úteis após a sua solicitação;

c) O processo será fornecido mediante o pagamento em di-
nheiro ou cheque passado a favor do tesoureiro dos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Por-
to, sendo o respectivo custo de 50 000$, acrescido do im-
posto sobre o valor acrescentado.

6 � Apresentação das propostas:

a) As propostas devem ser enviadas, podendo sê-lo pelo cor-
reio, sob registo, ou entregues em mão, na secretaria da
sede dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento
do Porto, Rua Barão de Nova Sintra, 285, 4300 Porto;

b) As proposta terão de ser apresentadas até as 17 horas do
dia 15 de Maio de 2001;

c) As propostas serão redigidas em português ou, quando, de
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 79.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pela própria natureza ou
origem, estes documentos estiverem redigidos noutra lín-
gua, deverão os concorrentes fazê-los acompanhar de tra-
dução devidamente legalizada ou em relação à qual decla-
ra aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos,
sobre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Só poderão intervir no acto público de concurso os repre-
sentantes dos concorrentes desde que devidamente creden-
ciados;

b) O acto público do concurso terá lugar na sede dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto, sala de
sessões, pelas 10 horas do dia 16 de Maio de 2001.

8 � Caução e garantias � não são exigidas caução provisória
ou garantia na fase de apresentação da proposta. O adjudicatário
garantirá, por caução no valor de 5 % do preço total da adjudica-
ção, o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato.

9 � Modo de retribuição do empreiteiro:

a) O regime da empreitada é por série de preços;
b) O seu pagamento será efectuado em função de autos de

medição mensais em prestações, nos termos do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Tipo de concorrentes admitidos � a empreitada pode ser
adjudicada a um agrupamento de empresas que declarem, inequi-

vocamente, a intenção de se constituírem juridicamente numa úni-
ca entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabili-
dade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Qualificação dos concorrentes:

a) Os concorrentes estabelecidos em Portugal deverão possuir
os seguintes alvarás de empreiteiros de obras públicas, em
conformidade com o disposto nos artigos 19.º e 26.º do
Decreto-Lei n.º 61/99 e das Portarias n.os 412-I/99 e 660/
99, de 17 de Agosto, e demais legislação aplicável: 9.ª
e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos especializados respec-
tivos;

b) No caso de um concorrente cuja sede se situe noutro Es-
tado membro da União Europeia, e que não possua os al-
varás exigidos neste concurso, deverá fazer prova da sua
inscrição como empreiteiro no país de estabelecimento,
com equivalência à inscrição e classificação portuguesas
exigidas no concurso, ou, se aquela inscrição existir ou não
tiver a equivalência mencionada, deverá comprovar do-
cumentalmente a sua idoneidade, experiência e capacida-
de técnica e económica para a execução de trabalhos da-
quela natureza.

12 � Forma de apresentação dos documentos � os documentos
exigidos no programa de concurso, apresentados com um original
e duas cópias, têm obrigatoriamente de constituir fascículo ou fas-
cículos indecomponíveis, com todas as páginas numeradas, criados
por processo que impeça a separação ou acréscimo de folhas, de-
vendo a primeira página escrita de cada fascículo mencionar o nú-
mero total de folhas.

13 � Prazo de validade das propostas:

a) O prazo de validade das propostas será de 66 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso;

b) O prazo a que se refere a alínea anterior considerar-se-á
prorrogado por consentimento tácito dos concorrentes que
nada requeiram em contrário, mas nunca por mais de 44
dias.

14 � Critério de adjudicação:

a) O critério no qual se baseia a adjudicação é o da pro-
posta mais vantajosa, implicando a ponderação dos fac-
tores variáveis abaixo referidos, nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;

b) Assim, proceder-se-á à avaliação curricular dos concor-
rentes para a realização de obras de natureza e caracte-
rísticas semelhantes, como garantia de boa execução,
qualidade técnica e rendibilidade da obra, e fiabilidade
do custo final. As propostas dos concorrentes que forem
considerados aptos à execução da empreitada serão en-
tão avaliadas tendo em conta os seguintes factores va-
riáveis, por ordem decrescente de importância (e com a
ponderação indicada):

Preço � 50 %;
Valia técnica da proposta � 30 %, a qual engloba:

a) Clareza e rigor do método de execução das obras;
b) Qualidade do equipamento;
c) Fiabilidade do custo final;

Prazo de execução � 20 %.

c) A entidade adjudicante poderá não adjudicar a empreita-
da se, no seu exclusivo entendimento, não estiverem reu-
nidas as condições para uma adjudicação, nomeadamente
se nenhum dos concorrentes estiver em condições de ser
qualificado ou se nenhuma das propostas for aceitável na
perspectiva dos factores de avaliação apresentados e se
eventualmente não vier a ser aprovado oportunamente o
financiamento, já solicitado ao Fundo de Coesão, para a
obra a que se destina o presente concurso.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias � 6 de Fevereiro de 2001.

Data de envio e recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moe-
da, S. A. � 6 de Fevereiro de 2001.

6 de Fevereiro de 2001. � O Director-Delegado, Adolfo Lima.
06-1-030 479
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ENTIDADES PARTICULARES

RADIODIFUSÃO PORTUGUESA, S. A.

Anúncio

Concurso público n.º 1/01-RDP, S. A., para ampliação
das instalações do Centro de Produção de Coimbra

1 � Entidade adjudicante � Radiodifusão Portuguesa, S. A.,
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 26, 1070-110 Lisboa (telefo-
ne: 213820000; fax: 213871381).

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

3 � a) Local de execução � RDP/Centro, Rua José Alberto dos
Reis, Coimbra.

b) Designação da empreitada � ampliação das instalações do
Centro de Produção de Coimbra.

Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais da
obra � os trabalhos consistem na construção de um edifício de dois
pisos e garagem anexo às actuais instalações da RDP/Centro, em
Coimbra, para instalação de serviços, e na construção de maciços
de betão para apoio de uma torre de suporte de antenas. A emprei-
tada envolve a realização de trabalhos de construção civil, águas e
esgotos, instalações eléctricas e instalações mecânicas, estas últimas
com duas soluções alternativas de projecto (projecto A e projecto B)
com ligeiros reflexos nos trabalhos das restantes especialidades.

Preço base do concurso � 160 000 000$ (798 077 euros), IVA
não incluído.

c) Divisão em lotes � não haverá lugar à divisão em lotes.
d) Objecto da empreitada � o projecto de execução é fornecido

pela RDP.
4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra

é de 365 dias.
5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e do-

cumentos complementares devem ser pedidos ao Gabinete de Pro-
jectos Especiais da RDP, Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 26,
9.º, em Lisboa, onde também se encontram patentes, para consul-
ta, todos os dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, das 10 às 17
horas. O pedido pode ser feito até ao 10.º dia útil antes do prazo
limite para entrega das propostas.

O processo de concurso também estará patente, apenas para con-
sulta e nos mesmos horários, no Centro de Produção de Coimbra,
na Rua José Alberto dos Reis.

b) Pagamento � o custo do processo e documentos complemen-
tares é de 40 000$ (199,52 euros), IVA incluído à taxa de 17 %, a
pagar em dinheiro ou cheque passado a favor de Radiodifusão
Portuguesa, S. A.

6 � a) Data e hora limites de recepção das propostas � 28 de
Março de 2001, até às 17 horas.

b) Endereço � as propostas devem ser entregues, contra recibo,
ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para
o Departamento de Aprovisionamento, Radiodifusão Portuguesa,
S. A., Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 5, 1070-100 Lisboa.

c) Língua � português.
7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-

curso � podem intervir todas as pessoas que para o efeito estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

b) Data, hora e local � 1.º dia útil imediato ao dia do termo do
prazo para apresentação das propostas, pelas 10 horas, no Depar-
tamento de Aprovisionamento, Radiodifusão Portuguesa, S. A.,
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 5,1070-100 Lisboa.

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

pagamento � empreitada por preço global, nos termos da alínea a)
do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a
custear pela Radiodifusão Portuguesa, S. A.

10 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer em-
presas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas em caso de adjudicação da empreitada estes associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na moda-

lidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade soli-
dária.

11 � Habilitação dos concorrentes � podem ser admitidos:

a) Os que possuam certificado de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públi-
cas e Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes
autorizações: da 1.ª categoria, empreiteiro geral de edifí-
cios, de classe correspondente ao valor total da proposta,
das 1.ª e 8.ª subcategorias da 5.ª categoria e da 7.ª subca-
tegoria da 6.ª categoria de classes correspondentes ao va-
lor dos trabalhos especializados a que dizem respeito;

b) Os que sejam titulares de certificado com autorizações
equivalentes à indicada na alínea a).

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias úteis a contar
da data do acto público do concurso.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será efectuada
à proposta mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes factores e
ponderações:

Factores Escala de classificação Peso

Valor técnico .......................... 1 a 5 5
Preço ....................................... 1 a 5 3
Prazo ....................................... 1 a 5 2

14 � Propostas variantes � os concorrentes poderão, se assim
o entenderem, apresentar variantes ao projecto de execução, desig-
nadamente em relação à solução estrutural apresentada para os
muros de suporte de contenção periférica e ou equipamentos pre-
vistos, que julguem satisfazer o fim em vista, desde que fiquem
salvaguardados os aspectos técnico-económicos, funcionais e esté-
ticos.

15 � Outras informações � o concurso e todos os demais trâ-
mites da empreitada decorrerão de acordo com o estabelecido no
programa do concurso e no caderno de encargos que se encontram
integrados nos documentos contratuais do presente procedimento,
sendo no entanto observadas todas as disposições imperativas do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que prevalecerão, em qual-
quer caso, sobre todas as demais regras.

16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Nada a referir.)

1 de Fevereiro de 2001. � O Conselho de Administração: José
Manuel Ladeiras Nunes, presidente. � Fernando José Cipriano
Correia, vice-presidente. � José Aníbal Gomes Ferro de Carvalho,
vogal. 03-2-42 954

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 20, de
24 de Janeiro de 2001, a p. 1643, saiu com inexactidão o anúncio
da Câmara Municipal de Castelo de Vide. Assim, onde se lê «Lar-
go do Capitão Salgueiro Maia» deve ler-se «Largo Capitão Salguei-
ro Maia». 19-1-5454

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 25, de
30 de Janeiro de 2001, a p. 2088, saiu com inexactidão o anúncio
da Câmara Municipal de Gondomar. Assim, no n.º 11, onde se lê
«alíneas a), b), c), d), e) e f)» deve ler-se «alíneas a), b), c), d), e),
f), g), h), j) e l)». 19-1-5455

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 26, de
31 de Janeiro de 2001, a p. 2193, saiu com inexactidão o anúncio
da Câmara Municipal de Porto Moniz. Assim, no n.º 3, alínea d),
onde se lê «O valor base para efeitos do concurso é de
169 500 000 000$, mais IVA» deve ler-se «O valor base para efei-
tos do concurso é de 169 500 000$, mais IVA». 19-1-5458
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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Aviso

Por despacho do subdirector-geral de Transportes Terrestres de
20 de Dezembro de 2000, exarado ao abrigo do despacho n.º 5016/
2000, de 11 de Fevereiro de 2000, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 53, de 3 de Março de 2000, foi autorizada a al-
teração de percurso da carreira regular de passageiros Matosinhos
(Mercado)-Ponte de Moreira (conc. 5059), explorada pela empresa
Joaquim da Costa Ferreira & Filhos, L.da, com sede no lugar do
Barroso, em Nogueira, Maia, passando a respectiva concessão a
designar-se por Matosinhos (Mercado)/Zona Habitacional das
Carvalhas.

22 de Janeiro de 2001. � O Director de Serviços, A. Pereira
Lima. 10-2-121 708

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Gabinete do Ministro

Despacho n.º 3/2001

1 � Nos termos do anúncio publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 58, de 9 de Março de 2000, foi aberto concurso pú-
blico para exploração de uma sala de jogo do bingo em Lisboa
(Zona Oriental).

2 � A este concurso candidataram-se:

Clube Dom Pedro, com sede na Rua Tivoli, lote H4, em
Vilamoura;

Casa Pia de Lisboa, com sede na Avenida do Restelo, 1, em
Lisboa.

3 � De harmonia com o disposto na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 9.º do Decreto-Lei n.º 184/88, de 25 de Março, o Conselho
Consultivo de Jogos emitiu sobre as propostas o parecer n.º 36/00,
de 26 de Outubro, que aqui dou por integralmente reproduzido.

4 � Solicitados os concorrentes a pronunciar-se, nos termos e
para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e seguintes do Códi-
go do Procedimento Administrativo, nenhum dos concorrentes usou
o direito de audiência prévia.

5 � Concordando com o citado parecer n.º 36/00, do Conselho
Consultivo de Jogos, e nos termos do artigo 7.º do Regulamento da
Exploração do Jogo do Bingo (REJB), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 314/95, de 24 de Novembro, e n.º 15.º da Portaria n.º 880/93,
de 15 de Setembro, determino o seguinte:

1.º Admitir ao concurso os dois concorrentes;
2.º Adjudicar provisoriamente à Casa Pia de Lisboa a explo-

ração de uma sala de jogo do bingo em Lisboa, com fun-
cionamento diário durante todo o ano, a instalar no Oli-
vais Shopping Center, sito no lote 23, entre a Rua Cidade
de Bolama e a Rua Cidade de Bissau, com as seguintes
obrigações:

a) Aplicar a totalidade dos lucros líquidos da exploração
nos termos do n.º 6 do artigo 28.º do Regulamento da
Exploração do Jogo do Bingo (REJB), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 314/95, de 24 de Novembro;

b) Obter a aprovação da Inspecção-Geral de Jogos para
o contrato de conta em participação que pretende ce-
lebrar com a empresa Lisparque � Exploração e Ges-
tão de Espaços, L.da

12 de Janeiro de 2001. � O Ministro da Economia, Mário Cris-
tina de Sousa. 03-2-42 957

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Instituto de Informática

Aviso

Por despacho do presidente do conselho de direcção de 3 de
Janeiro de 2001:

Ana Margarida Almeida Sousa, Vanessa Andreia Canhão Amado
Raminhos, Dulce da Conceição Lopes Filipe e Leandro Ricardo
Cunha Azevedo Soares � contratados, em regime de tarefa, por
um período de cinco meses, com início em 3 de Janeiro de 2001.
(Não carece de visto ou declaração de conformidade do Tribu-
nal de Contas.)

22 de Janeiro de 2001. � A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Maria Joana Modesto. 10-2-121 699

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto Geológico e Mineiro

Extracção de contrato de exploração

Para efeitos do n.º 7 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 86/90,
publica-se o extracto do contrato de concessão de exploração da
água mineral natural a que corresponde o n.º HM-44 de cadastro e
a denominação de «Caldas da Saúde», localizada na freguesia de
Areias, concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, celebrado em 6
de Dezembro de 2000, ao abrigo dos artigos 9.º e 46.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 90/90 e nos termos do artigo 58.º do Decreto-Lei
n.º 86/90, de 16 de Março:

Concessionário � Empresa das Caldas da Saúde, S. A.
Área concedida � 74,3950 ha, delimitada pela poligonal cujos

vértices, em coordenadas rectangulares planas, no sistema Hayford-
-Gauss, referidas ao ponto central, são os seguintes:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

1 ................................................ � 28 670 + 188 300
2 ................................................ � 28 610 + 189 090
3 ................................................ � 29 060 + 189 800
4 ................................................ � 29 530 + 189 540
5 ................................................ � 29 280 + 188 850

Caracterização da água � a água caracteriza-se pelos parâmetros
constantes da análise físico-química completa cuja colheita foi re-
alizada em 10 de Outubro de 1995 nas captações denominadas
AC 1A e AC 2A, cujo relatório se encontra arquivado no Instituto
Geológico e Mineiro, e será explorada para fins termais a partir das
referidas captações, sem prejuízo de outras que venham a ser auto-
rizadas no âmbito da revisão do plano de exploração.

Prazo � o prazo inicial da concessão é de 50 anos, o qual será
prorrogado a pedido da concessionária por prazo não superior a 20
anos, desde que não se verifique falta de cumprimento das suas
obrigações. Atentos os mesmos princípios, será concedida nova
prorrogação por um período de 20 anos.

Obrigações:

Executar os trabalhos de exploração em conformidade com o
plano aprovado;

Apresentar as análises físico-químicas e bacteriológicas da água
nos termos e prazos constantes dos programas anuais defi-
nidos pelo Instituto Geológico e Mineiro;

Manter o Instituto Geológico e Mineiro informado de quais-
quer modificações ao pacto social e das alterações na com-
posição dos órgãos sociais, as quais devem ser comunicadas
no prazo de 30 dias após a sua realização;

A concessionária compromete-se ainda a realizar um estudo
sobre a viabilidade do aproveitamento geotérmico das águas
objecto desta concessão e apresentá-lo ao Instituto Geológico
e Mineiro no prazo de três anos a contar da celebração des-
te contrato;
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Prestar uma caução sob a forma de garantia bancária no valor
de 1 000 000$.

Caducidade � todos os bens móveis e imóveis afectos à explo-
ração manter-se-ão na propriedade plena da concessionária, ressal-
vados os direitos de terceiros, quando se verifique a caducidade do
presente contrato por decurso do seu prazo inicial ou de qualquer
das prorrogações, se concedidas nos termos do artigo 3.º do con-
trato.

19 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho Directivo,
Luís José Rodrigues da Costa. 01-2-17 069

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do estabelecido no n.º 3
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de Março, que
DTIL � Águas Minero-Medicinais de Gouveia, L.da, concessioná-
ria da concessão hidromineral n.º HM-25, denominada «Corgas
Largas», situada na freguesia de Aldeias, concelho de Gouveia,
distrito da Guarda, requereu a definição do perímetro de protecção
daquela nascente, cujas zonas e respectivos limites se indicam em
coordenadas Hayford-Gauss, referidas ao ponto central.

Zona imediata � constituída por dois polígonos (5-6-7-8 e 9-10-
-11-12), envolvendo cada uma das captações, cujos vértices têm as
seguintes coordenadas:

Captação Corgas Largas

Vértice Distância Distância
à meridiana (m) à perpendicular (m)

5 ................................................ 46 300 86 430
6 ................................................ 46 390 86 390
7 ................................................ 46 360 86 320
8 ................................................ 46 270 86 360

Captação VH1 � Paiã

Vértice Distância Distância
à meridiana (m) à perpendicular (m)

9 ................................................ 46 830 87 440
10 .............................................. 46 980 87 400
11 .............................................. 46 960 87 330
12 .............................................. 46 810 87 370

Zona intermédia � delimitada pelo polígono 1-2-3-4, cujos vér-
tices têm as seguintes coordenadas:

Vértice Distância Distância
à meridiana (m) à perpendicular (m)

1 ................................................ 46 670 87 670
2 ................................................ 47 210 87 500
3 ................................................ 47 130 86 000
4 ................................................ 46 000 86 000

Zona alargada � delimitada pelo polígono 4-13-14-15-16, cujos
vértices têm as seguintes coordenadas:

Vértice Distância Distância
à meridiana (m) à perpendicular (m)

4 ................................................ 46 000 86 000
13 .............................................. 46 530 88 200
14 .............................................. 47 000 88 140
15 .............................................. 48 300 86 810
16 .............................................. 47 050 85 700

Junta-se um mapa extraído das cartas n.os 212 e 213 do Serviço
Cartográfico do Exército, à escala de 1:25 000.

Os artigos 42.º, 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Mar-
ço, estabelecem ou permitem estabelecer as restrições e condicionan-
tes a observar em cada uma destas zonas do perímetro de protecção.

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações por
escrito e devidamente fundamentadas no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expe-
diente, na Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Geológicos,
Divisão de Licenciamento, do Instituto Geológico e Mineiro, sito
na Rua Almirante Barroso, 38, 3.º, 1049-025 Lisboa, entidade para
quem devem ser remetidas as reclamações.

23 de Janeiro de 2001. � O Chefe da Divisão de Licenciamento,
C. Magno.

Zonas do Perímetro de Produção para a Concessão
Hidromineral denominada «Corgas Largas»

Extracto das cartas n.os 212 e 213 do Serviço Cartográfico
do Exército à escala de 1/25 000

01-2-17 068

Instituto Português da Qualidade

Certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.º 101.25.00.6.064

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro, e do artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 272/
89, de 19 de Agosto, e para os efeitos do n.º 18.º da Portaria
n.º 625/86, de 25 de Outubro, nos termos do n.º 3.º da Portaria
n.º 962/90, de 9 de Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/
86, de 20 de Junho, é reconhecida a qualificação à empresa Auto
Sueco, L.da, endereço: Zona Industrial, Quinta do Mocho, 2000-901
Santarém, na qualidade de instalador de tacógrafos, estando auto-
rizado a realizar a 2.ª fase da primeira verificação e a verificação
periódica bienal e a colocar a respectiva marca própria, em anexo,
e os símbolos do controlo metrológico nos locais de selagem pre-
vistos nos respectivos esquemas constantes dos processos arquiva-
dos no Instituto Português da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

22 de Dezembro de 2000. � O Vice-Presidente, Eduardo Fari-
nha.

10-2-121 709
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MINISTÉRIO 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:

Ana Paula de Moura Franco Oliveira � celebrado contrato de ta-
refa, 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, e do n.º 9 do artigo 31.º do
Decreto-Lei n.º 55/95, de 29 de Março, pelo prazo de dois me-
ses, com início à data da publicação no Diário da República, não
podendo exceder o termo do prazo contratual inicialmente esta-
belecido, para prestação de serviços na área de serviços gerais �
internamento, sendo a remuneração mensal de 125 000$, em re-
gime de trinta e cinco horas semanais, regime de turnos. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Fevereiro de 2001. � A Subdirectora, Margarida Jordão.
03-2-42 969

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBERGARIA-A-VELHA

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de acção especial de falência n.º 36/00,
da 2.ª Secção, em que é requerente Amadeu da Costa Rodrigues
Rocha e requerida Maria Adelaide Matos Pinto, divorciada, domés-
tica, residente em Fradelos, Branca, Albergaria-a-Velha, desta co-
marca, foi proferido em 26 de Junho de 2001 despacho a que alu-
de o artigo 25.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência, no qual foi designado o próximo dia 9
de Fevereiro de 2001, pelas 14 horas, para tomada de posse dos
membros da comissão de credores.

Os credores, ainda que preferentes, que pretendam intervir deve-
rão reclamar os seus créditos (caso ainda o não tenham feito) no
prazo de 15 dias a contar da publicação do respectivo anúncio no
Diário da República.

Os credores que já anteriormente tenham reclamado e justificado os
seus créditos podem ainda corrigir ou complementar a justificação, nos
termos e dentro do prazo referidos no parágrafo anterior.

Tanto os créditos reclamados como os que hajam sido relacio-
nados podem ser impugnados pelos credores, quanto à sua existên-
cia, natureza ou montante, nos 10 dias subsequentes ao termo do
prazo fixado para as reclamações; dentro do mesmo prazo pode a
empresa impugnar os créditos reclamados.

Consigna-se que a petição inicial foi apresentada em Juízo em 10
de Janeiro de 2000.

31 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito do 1.º Juízo, (As-
sinatura ilegível.) � A Escrivã-Adjunta, (Assinatura ilegível.)

06-2-052 374

TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

Anúncio

Faz-se público que pelo 2.º Juízo deste Tribunal correm termos uns
autos de falência n.º 55/01, deste Juízo, em que é requerente o Banco
Totta & Açores, S. A., e requerida a firma Adega Mourisca, L.da, com
sede na Rua de Abílio Beça, 38/40, em Bragança, tendo a respec-
tiva petição inicial dado entrada na secretaria deste Tribunal em 23
de Janeiro de 2001, ficando por este meio devidamente citados os
credores desconhecidos de que, no prazo de 10 dias e decorridos
que sejam mais 10 dias de dilação, contados da publicação no Diá-
rio da República, podem não só deduzir oposição ou justificar os
seus créditos como propor qualquer providência diferente da reque-
rida, devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova
de que disponham.

30 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Nuno Miguel Lopes
Matos. � O Escrivão-Adjunto, Adérito Rodrigues. 06-2-052 351

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de falência n.º 53/01, do 1.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Bragança, em que é requerente o Banco
Totta & Açores, S. A., com sede na Rua do Ouro, 88, Lisboa, e
requeridos Camilo Virgínio Alves e mulher, Paulina Maria Man-
so, residentes na Rua de Abílio Beça, 38, Bragança, são citados os
credores para, no prazo de 10 dias a contar da data da publicação
do presente anúncio no Diário da República e finda que seja a di-
lação de 10 dias, deduzirem oposição, justificarem os seus crédi-
tos ou proporem qualquer providência diferente da requerida, de-
vendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que
disponham.

30 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Fernando Alberto
Caetano Besteiro. � A Escrivã-Adjunta, Emília Pereira de Almeida
Silva. 06-2-052 353

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 39/2001.
Processo especial de recuperação da empresa (apresentação).

São citados os credores de Cerâmicas Estaco � Estatuária Ar-
tística de Coimbra, com sede no Bairro Industrial da Pedrulha, 3000
Coimbra, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 15 de Janeiro de 2001.

1 de Fevereiro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria João
Areias. � A Oficial de Justiça, Dilma Machado. 5-2-22 995

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Processo n.º 296/00 � 1.º Juízo � Falência.
Requerente � Centro Regional de Segurança Social do Centro.
Requerida � João Santos Reis, L.da

O Dr. José Avelino da Encarnação Gonçalves, juiz de direito do
1.º Juízo do Tribunal da Comarca da Covilhã:

Faz saber que pela 1.ª Secção do 1.º Juízo deste Tribunal cor-
rem termos uns autos de falência supra-referidos, era que é reque-
rente e requerida os acima mencionados, nos quais, por sentença
proferida em 17 de Janeiro de 2001, foi declarada a sua falência
(artigo 128.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência, aprovado pelo artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 132/93, de 23 de Abril, na actual dada pelo Decreto-Lei n.º 315/
98, de 20 de Outubro); tal declaração tem, entre outras, as conse-
quências referidas nos artigos 147.º, 148.º, n.º 1, 151.º a 153.º e
154.º, n.º 3, do referido diploma legal.

Ficam por esta forma notificados todos os credores para, no prazo
de 30 dias, contados a partir da segunda e última publicação da
sentença, em anúncio a publicar num dos jornais mais lidos na
comarca e no Diário da República, reclamarem os seus créditos.

Mais se notificam que, para formar a comissão de credores, foi no-
meado o requerente, com posse designada para o dia 26 de Janeiro de
2001, pelas 10 horas e 15 minutos, sendo ainda nomeado para liqui-
datário judicial o Dr. Luís Gonzaga Rita dos Santos, com escritório
na Rua de António Sérgio, Edifício Liberal, piso 3, O e P, na Guarda.

19 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, José Avelino da
Encarnação Gonçalves. � O Oficial de Justiça, Jorge Manuel
Fortuna da Cunha. 10-2-121 681

TRIBUNAL DA COMARCA DA FIGUEIRA DA FOZ

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de acção especial de recuperação de
empresas distribuídos em 29 de Janeiro de 2001 e registados sob o
n.º 75/01, em que é requerente/requerida Scottwool (Portugal) �
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Malhas e Confecções, S. A., com sede na Morraceira, São Pedro,
Figueira da Foz, são por esta forma citados os credores dos reque-
ridos para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
dilação, contados da publicação do anúncio no Diário da República,
não só deduzirem oposição ou justificarem os seus créditos, como
proporem qualquer providência diferente da requerida, devendo, em
todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que disponham.

1 de Fevereiro de 2001. � A Juíza de Direito, (Assinatura ile-
gível.) � A Escrivã-Adjunta, (Assinatura ilegível.) 5-2-22 999

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio

Processo n.º 50220/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Manuel Duarte � Comércio de Produtos Alimenta-

res, L.da

Requerida � Cooperativa do Consumo da Casa do Povo de Mon-
te Real.

Joaquim Correia Pinto, juiz de direito do 4.º Juízo Cível do Tribu-
nal da Comarca de Leiria:

Faz saber que por sentença de 30 de Janeiro de 2001, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de Cooperativa do Consumo
da Casa do Povo de Monte Real, com sede na Casa do Povo de Mon-
te Real, 2425 Monte Real, tendo sido fixado em 30 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.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Joaquim Marques
de Almeida, com escritório na Rua do Penedo da Meditação, 8,
Coimbra.

1 de Fevereiro de 2001. � O Juiz de Direito, Joaquim Correia
Pinto. � A Oficial de Justiça, Maria do Carmo Vala Pires.

10-2-121 689

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

Anúncio

Processo n.º 516/1999.
Falência (apresentação).

São citados os credores de Biolight Portugal � Importação, Co-
mercialização de Peixe e Outros Alimentos da Escandinávia, L.da,
com sede na Avenida de José da Costa Mealha, 34, bloco C, 2.º,
direito, freguesia de São Clemente, 8100 Loulé, 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, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer ou-
tra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os mei-
os de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 16 de Dezembro de 1999.

17 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Luís Miguel S. da
Silva Caldas. � O Oficial de Justiça, António Clareza.

10-2-121 698

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENAFIEL

Anúncio

Faz-se saber que por sentença de 4 de Janeiro de 2001, pelo 3.º
Juízo do Tribunal da Comarca de Penafiel correm termos os autos
de processo de falência n.º 21/00, nos quais são requerente o Ban-
co Comercial Português, S. A., e requeridos Manuel da Silva Fer-
reira e esposa, Laura da Ascensão Soares Moreira, residentes em
Rio de Moinhos, Penafiel, foi declarada a falência de Manuel da
Silva Ferreira e de Laura da Ascensão Soares Moreira, residentes
em Rio de Moinhos, Penafiel, conforme o disposto no artigo 128.º
do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, tendo sido fixada como
residência dos falidos a acima indicada, bem com o prazo de 30

dias, contados da publicação no Diário da República, para a recla-
mação de créditos, podendo ainda os credores, no prazo de 5 dias
contados da referida publicação, deduzir oposição por embargos à
sentença, como preceitua o disposto no artigo 128.º, n.º 2, do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada neste Tribunal
em 31 de Janeiro de 2000.

5 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Jorge Ramos
de Faria. � O Escrivão Auxiliar, Manuel Fernando Morais Vieira.

5-2-22 987

TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA COMBA DÃO

Anúncio

A Dr.ª Isabel Oliveira Emídio, juíza de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Santa Comba Dão:

Faz saber que nos autos de falência n.º 42/96, a correr termos
neste Tribunal da Comarca de Santa Comba Dão, foi a requerente
Maria Júlia de Oliveira Gonçalves, viúva, residente na Rua da
Gandarada, Mortágua, declarada falida, por sentença de 29 de De-
zembro de 2000, e fixado o prazo de 30 dias para a dedução das
reclamações de créditos, o qual começará a contar da publicação do
anúncio a que alude o artigo 128.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 132/
93, de 23 de Abril, e Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro.

Mais se consigna que o requerimento de tal falência deu entrada
em Juízo em 8 de Novembro de 1999.

25 de Janeiro de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Oliveira
Emídio. � O Escrivão-Adjunto, Salgado Caires. 10-2-121 694

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

Anúncio

Anuncia-se que por este 2.º Juízo Cível correm seus termos uns
autos de falência n.º 381/00, em que é requerente a Caixa Geral de
Depósitos, S. A., com sede na Avenida de João XXI, 63, Santa-
rém, e requerida RIVASUL � Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, L.da, com sede em Fontainhas, São Nicolau, Santarém,
a qual foi, por sentença de 18 de Dezembro de 2000, declarada em
estado de falência.

À sentença proferida podem ser deduzidos embargos no prazo de
cinco dias subsequentes à presente publicação no Diário da Repú-
blica, nos termos do disposto no artigo 129.º do Decreto-Lei
n.º 132/93, republicado pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Ou-
tubro.

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

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

A contagem de juros deverá ser efectuada nos termos do dispos-
to no artigo 151.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril,
republicado no Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro.

19 de Dezembro de 2000. � A Juíza de Direito, Maria da Concei-
ção Ferreira. � A Adjunta, Graça Dias Fragoso. 01-2-17 067

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio

Faz-se saber que no processo de falência n.º 731/99, a correr ter-
mos por este 4.º Juízo Cível deste Tribunal da Comarca de Santo
Tirso, por sentença de 31 de Janeiro de 2001 foi declarada em es-
tado de falência Gestimpro � Gestão Hoteleira, L.da, pessoa colec-
tiva com o n.º 503094803, com sede no lugar de Tarrio, Santa Cris-
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tina do Couto, 4780 Santo Tirso, tendo sido fixado em 30 dias o
prazo para reclamação de créditos, a contar da data da publicação
do anúncio no Diário da República.

1 de Fevereiro de 2001. � O Juiz de Direito, Carlos Manuel
Ogando Revez. � A Escrivã-Adjunta, Antónia Mesquita.

06-2-052 373

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Anúncio

Processo de falência n.º 82/00.
Requerente � Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São João da

Pesqueira, C. R. L.
Requeridos � Manuel Xavier Lopes e mulher, Maria Dulce Melo

Pego Lopes.

O Dr. Carlos Jorge Serrano Alves, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de São João da Pesqueira:

Faz saber que por despacho de 15 de Janeiro de 2001, proferido
nos autos em referência, foram declarados em estado de falidos os
requeridos Manuel Xavier Lopes e mulher, Maria Dulce Melo Pego
Lopes, casados entre si sob o regime da comunhão de adquiridos.
residentes no Bairro do Cruzeiro, São João da Pesqueira, e orde-
nado o prosseguimento da acção, sendo os credores advertidos, ain-
da que preferentes, que devem reclamar os seus créditos, se antes
não o tiverem feito, através de simples requerimento, mencionando
a origem, natureza e montante do crédito, no prazo de 30 dias a
contar do anúncio no Diário da República.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Luís Gonzaga Rita dos
Santos, com escritório na Rua de António Sérgio, Edifício Liberal,
3.º piso, letras O e P, 6300-665 Guarda.

A petição inicial deu entrada na secretaria judicial no dia 21 de
Setembro de 2000.

Para constar se lavrou o presente e outro de igual teor, que vão
ser devidamente afixados.

16 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Carlos Jorge Ser-
rano Alves. � O Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.)

10-2-121 679

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 53/1999.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Mercedes Coll de la Camara.

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

Faz saber que por sentença de 30 de Janeiro de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Mercedes Coll de
la Camara, com sede na Rua de José Joaquim Freitas, lote 15, 2750
Cascais, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os cre-
dores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto
no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do Código dos Processos Especi-
ais de Recuperação da Empresa e de Falência.

31 de Janeiro de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 4-2-15 639

Anúncio

Processo n.º 29/1999.
Falência (requerida).
Requerente � Filomena de Jesus Ferreira da Silva Coentro e ou-

tras.
Requerida � Viegas & Lopes, L.da

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

Faz saber que por sentença de 8 de Fevereiro de 2001, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de Viegas & Lopes, L.da, com

sede na Rua de Almeida Garrett, 54, 2900-309 Setúbal, tendo sido
fixado em 30 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.

8 de Fevereiro de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

03-2-42 973

Anúncio

Processo n.º 318/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Continental Securities, Limited.
Requerida � Solarplano � Construções, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Solarplano �
Construções, L.da, com sede na Rua do Marquês de Fronteira, 4-C,
em Lisboa, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência).

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

5 de Fevereiro de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

10-2-121 647

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

Anúncio

Processo de falência n.º 120/00 � 1.º Juízo.
Empresa � Maria Ercília Pereira Abade, Avenida de Fernando Pes-

soa, 43, Pedras Rubras, 4470 Maia.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada
neste Tribunal em 25 de Maio de 2000, por sentença de 8 de Ja-
neiro de 2001 foi declarada a falência da empresa acima mencio-
nada, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de
créditos, contados da data da publicação do anúncio no Diário da
República.

Foi nomeada liquidatária judicial Maria da Saúde Brito e Cunha,
com escritório na Rua do Bom Sucesso, 223, 4.º, esquerdo, 4000.

12 de Janeiro de 2001. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura ile-
gível.) � A Escrivã-Adjunta, Maria José. 27-2-000 126

Anúncio

Falência n.º 254/00 � 1.º Juízo.
Empresa � MAQUIVINHO � Assistência Vinícola, L.da, Rua de

Artur Neves, 339, Ermesinde, 4440 Valongo.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tri-
bunal em 21 de Dezembro de 2000, correm éditos de 10 dias, que
se começarão a contar da última publicação do presente anúncio,
citando os credores desconhecidos da requerida acima indicada para,
no prazo de 10 dias, findo que seja o dos éditos, deduzirem oposi-
ção ao pedido de falência, justificarem os seus créditos ou propo-
rem qualquer providência diferente da requerida, devendo, em qual-
quer caso, oferecer logo os meios de prova de que disponham, nos
termos do artigo 20.º, n.º 2, do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

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

18 de Janeiro de 2001. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura ile-
gível.) � A Escrivã-Adjunta, Maria José. 02-2-2993
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Anúncio

Processo de recuperação da empresa n.º 202/99 � 1.º Juízo.
Empresa � ROLMETA � Soc. Dist. e Locadora de Automóveis,

S. A., Rua de Oslo, C. C. Com. Londres, 4450 Matosinhos.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada
neste Tribunal em 30 de Setembro de 1999, por sentença de 19 de
Janeiro de 2001 foi declarada a falência da empresa acima menci-
onada, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de
créditos, contados da data da publicação do anúncio no Diário da
República.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Oliveira e Silva, com
escritório no Edifício Botânico, na Rua do Campo Alegre, 1306,
5.º, sala 509, 4150 Porto.

24 de Janeiro de 2001. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura ile-
gível.) � A Escrivã-Adjunta, Maria José. 06-2-052 372

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Faculdade de Motricidade Humana

Despacho

Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculda-
de de Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lis-
boa, de 25 de Janeiro de 2001, proferido por delegação de
competências publicada no Diário da República, 2.ª série, de
1 de Março de 2000:

Miguel Cardoso Coucello � celebrado o contrato em regime de
avença para prestar serviços de técnico de informática-gestor das
redes locais de microinformática, pelo período de um ano, reno-
vável automática e sucessivamente por iguais períodos, com efei-
tos a partir do dia imediato ao da publicação no Diário da Re-
pública, sendo abonado da quantia mensal ilíquida de 106 300$,
que será revista anualmente na percentagem que tiver sido fixa-
da para a função pública. (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2001. � O Presidente do Conselho Directivo,
Francisco Alberto Arruda Carreiro da Costa. 03-2-42 951

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho, torna-se público que, por meu despacho de 5 de Feve-
reiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da data da publicação deste aviso, concurso externo de ad-
missão a estágio para ingresso na carreira/categoria de assistente de
conservador de museus de 2.ª classe, para o provimento de duas
vagas, caducando o concurso com o preenchimento das mesmas.

2 � Ao presente concurso serão aplicadas as regras constantes
nos Decretos-Leis n.os 204/98, 238/99, 45/80, 412-A/98 e 70-A/
2000, respectivamente de 11 de Julho, 25 de Junho, 20 de Março,
30 de Dezembro e 5 de Maio.

3 � O provimento de lugares de assistente de conservador de
museus de 2.ª classe será precedido de estágio, com carácter pro-
batório, com a duração de um ano, que incluirá um período de for-
mação não inferior a seis meses, nos termos do n.º 3 do artigo 24.º
do Decreto-Lei n.º 45/80, de 20 de Março. A classificação final de
estágio traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valores e resultará da ava-
liação do relatório de estágio a apresentar por cada estagiário, da
classificação de serviço obtida durante aquele período e do resul-
tado da formação profissional.

3.1 � O júri de estágio terá a composição do júri do concurso,
sendo orientador de estágio o 1.º vogal efectivo.

3.2 � A avaliação e classificação final dos estagiários será feita
por aplicação da seguinte fórmula:

CF = (CRE + CS + FP)/3

em que:

CF = classificação final;
CRE = classificação do relatório de estágio;
CS = classificação de serviço, relativa ao período de estágio;
FP = formação profissional.

4 � A remuneração, nos termos do disposto no anexo III ao
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, será a corresponden-
te ao escalão 1, índice 166, da categoria, no montante de 97 000$.

5 � O local de trabalho são os Serviços Municipalizados da
Câmara Municipal de Almada.

6 � O conteúdo funcional é o constante no n.º 1 do artigo 24.º
do Decreto-Lei n.º 45/80, de 20 de Março, ou seja, assistir, cola-
borar e apoiar o trabalho dos conservadores nos domínios da mu-
seografia, da acção cultural e da investigação.

7 � Os métodos de selecção são: avaliação curricular � elimi-
natória + prova escrita de conhecimentos específicos � eliminató-
ria + entrevista profissional de selecção.

7.1 � Avaliação curricular (AC) � eliminatória, destina-se a
avaliar as aptidões profissionais dos candidatos para o exercício do
cargo, através da ponderação dos seguintes factores, resultando a
classificação deste método de selecção da aplicação da expressão:

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

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

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

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

7.2 � A prova escrita de conhecimentos específicos (PECE) �
eliminatória, a qual terá a duração máxima de 90 minutos, destina-
-se a avaliar o nível de conhecimentos académicos e ou profissio-
nais dos candidatos, de acordo com o conteúdo funcional indica-
do, no âmbito do seguinte programa: a importância do museu na
comunidade local + caracterização dos agentes sócio-culturais +
funções do assistente de conservador de museus + direitos e deve-
res da função pública.

7.3 � A entrevista profissional de selecção (EPS), a qual terá a
duração máxima de 20 minutos, destina-se a avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo, atra-
vés da comparação com um perfil delineado de acordo com as se-
guintes características, resultando a sua classificação da aplicação
da seguinte expressão: EPS = A + B + C + D, sendo cada factor
valorado de 1 até 5 valores, em que 1 = Fraco; 2 = Insatisfatório;
3 = Razoável; 4 = Bom, e 5 = Muito bom, num total de 20 valores:

A � Afirmação da personalidade;
B � Dinamismo;
C � Motivação para a função;
D � Aprofundamento de aspectos curriculares.

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

CF = (AC + PECE + EPS)/3

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

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

Presidente � vereador dos Serviços Municipais de Acção
Sócio-Cultural, Turismo e Informação.

1.º vogal efectivo � director do Departamento de Acção Só-
cio-Cultural.

2.º vogal efectivo � chefe da Divisão de Pessoal.
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1.º vogal suplente � chefe da Divisão de Museus.
2.º vogal suplente � chefe da Divisão Sócio-Cultural.

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

11.1 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos da posse daqueles requisitos, exceptuando o definido na
alínea c), desde que, nos termos do n.º 2 do artigo 31.º daquele di-
ploma, se declare no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra, a situação em que se encontrem relativamente a cada um. A
falta desta declaração determina a exclusão do concurso, nos ter-
mos do n.º 7 do mesmo artigo.

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

12 � São requisitos específicos de admissão, nos termos do n.º 1
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, os constantes do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 45/
80, de 20 de Março, ou seja, indivíduos habilitados com curso
complementar dos liceus ou habilitação equivalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 de Fevereiro de 2001. � A Vereadora dos Serviços Municipais
de Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de
Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-32 483

Aviso de reabertura

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu des-
pacho datado de 5 de Fevereiro de 2001, foram reabertos os con-
cursos internos de acesso geral inframencionados, cujas aberturas
tinham sido publicadas no Diário da República, 3.ª série, n.º 171,
de 26 de Julho de 2000, e rectificadas no Diário da República,
3.ª série, n.º 205, de 5 de Setembro de 2000:

Número
Concurso Categoria de

vagas

G Assistente de conservador de museus principal 1
H Desenhador projectista principal ....................... 3
I Desenhador projectista de 1.ª classe ................. 2
L Técnico profissional de animação cultural prin- 1

cipal.
M Técnico profissional de animação cultural de 1.ª 2

classe.
N Técnico profissional de biblioteca e documenta- 1

ção principal.
O Técnico profissional de secretariado principal .... 1
P Técnico profissional de turismo de 1.ª classe ..... 1
Q Técnico profissional principal ........................... 1

2 � Nessa sequência aceitar-se-ão de novo candidaturas aos
presentes concursos, durante o prazo de 10 dias úteis, a contar
da data da publicação deste aviso, para os funcionários que re-
únam as condições mencionadas no n.º 5 do artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 45/80, de 20 de Março (concurso G), e na
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, aplicado à administração local através do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro (concursos H
a Q). Serão também consideradas as candidaturas recebidas
aquando da publicação dos avisos supra-referidos, podendo es-
tes candidatos, se assim o entenderem, anexar novo curriculum
vitae actualizado e reportado ao período em que decorrerá a nova
aceitação de candidaturas.

3 � No caso de não existirem mais candidatos que os anterior-
mente inscritos, os respectivos processos de concurso irão prosse-
guir na fase em que se encontravam, dando-se conhecimento aos
candidatos envolvidos nos mesmos.

7 de Fevereiro de 2001. � A Vereadora dos Serviços Municipais
de Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de
Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-32 482

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Torna-se público que foi celebrado contrato administrativo de
provimento com Alzira Rodrigues de Carvalho, Ana Maria Coelho
de Oliveira, Ana Maria Rodrigues Pereira, Helena Sofia Pereira
Duarte, Júlia Lucinda Ferreira Vieira Moura, Luciana Paula do
Couto Queirós da Silva, Margarida da Conceição Carvalho Pereira
Santos, Maria Alice da Costa Lopes Maio, Maria Celeste Araújo
da Eira, Maria da Conceição da Costa Pereira dos Santos, Maria
de Fátima Oliveira Gonçalves, Maria Felicidade Fernandes Coelho,
Maria Helena Maia de Areia, Maria Lúcia Gonçalves Barbosa,
Maria de Lurdes Coelho Lopes, Maria de Lurdes Nogueira Ma-
chado, Maria de Lurdes da Silva Figueiredo, Maria Manuela
Sousa Rodrigues, Maria Olinda da Silva Pereira Serra, Paula
Cristina Gomes de Carvalho, Rosa da Cunha Pereira de Sousa
e Sandra Maria Lopes Torres, de acordo com o artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 234-A/2000, de 25 de Setembro, e artigos 14.º,
15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com
a categoria de auxiliar da acção educativa, produzindo efeitos a
partir de 1 de Outubro de 2000, pelo período de um ano, e fin-
do este prazo os contratos podem ser tácita e sucessivamente
renováveis por iguais períodos até um limite máximo de quatro
anos, se não forem oportunamente denunciados ou rescindidos,
nos termos do n.º 2 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro.

26 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 06-1-030 481
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CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de fiscal dos serviços de higiene e limpeza

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu des-
pacho datado de 29 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
provimento de dois lugares de fiscal dos serviços de higiene e lim-
peza do quadro de pessoal desta autarquia, cujo vencimento é o es-
tabelecido pelo Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de
5 de Maio, ou seja, escalão 1, índice 142.

2 � O presente concurso é aberto ao abrigo da legislação regu-
lamentadora da matéria, designadamente o Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 7 de Outubro, Decreto-Lei n.º 52/91, de 25 de
Janeiro, e Decreto-Lei n.º 404-A/89, de 18 de Dezembro, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as
vagas postas a concurso, cessando com o seu preenchimento.

4 � O local de trabalho situa-se na área do concelho de Câmara
de Lobos.

5 � Conteúdo funcional � fiscaliza e faz cumprir regulamen-
tos, posturas e demais normas aplicáveis em matéria de higiene e
limpeza pública; presta informações sobre situações de facto com
vista à instrução de processos municipais nas áreas da sua actua-
ção específica; fiscaliza e promove a manutenção dos recipientes
destinados ao depósito de lixo, verificando se correspondem aos
padrões oficiais; promove a colaboração dos utentes na colocação
adequada aos recipientes para lixo, bem como na conservação dos
contentores, valas e escoadouros de águas pluviais; participa nas
campanhas de sensibilização e prevenção públicas; colabora com
outros serviços e organismos que actuam no âmbito da higiene pú-
blica, conforme o previsto no Despacho n.º 20/SEALOT/94, do Se-
cretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do
Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110, de
12 de Maio de 1994.

6 � Requisitos gerais de admissão � os definidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.1 � Requisitos especiais � deverão ser possuidores de esco-
laridade obrigatória e quatro anos de prática profissional na respec-
tiva área de actividade.

7 � Os métodos de selecção a utilizar serão avaliação curricular
e prova escrita de conhecimentos.

7.1 � A prova escrita de conhecimentos terá a duração de 60
minutos e versará sobre a seguinte legislação:

Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janei-
ro; Regime de Férias, Faltas e Licenças � 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 Constituição da Re-
pública Portuguesa.

7.2 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos, nas áreas para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional, em que serão
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da fun-
ção, os seguintes factores: habilitações literárias; formação profis-
sional e experiência profissional.

7.3 � Os critérios de apreciação, bem como o sistema de clas-
sificação final, constarão de actas de reuniões do júri do concurso,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

7.4 � O ordenamento final dos candidatos será expresso na es-
cala de 0 a 20 e resultará da média aritmética das classificações
obtidas nos métodos de selecção apontados, de acordo com a se-
guinte fórmula:

CF =
 AC + PEC

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular; e
PEC = prova escrita de conhecimentos.

8 � A relação de candidatos e a lista de classificação final se-
rão afixadas, para consulta, no átrio do edifício dos Paços do Con-
celho de Câmara de Lobos.

9 � As candidaturas serão formalizadas através de requerimen-
to, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lo-
bos, Largo da República, 9300-138 Câmara de Lobos, assinado pelo
candidato, com a assinatura reconhecida, reconhecimento que po-
derá ser substituído pela apresentação do bilhete de identidade, e
dele devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, nacionalidade,
filiação, estado civil, data de nascimento, residência, có-
digo postal, telefone, número e data do bilhete de identi-
dade e serviço que o emitiu e número fiscal de contri-
buinte);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mes-

mo, mediante referência ao número e data do Diário da Re-
pública onde se encontra o presente aviso;

d) Eventuais circunstâncias que o candidato entenda serem re-
levantes para a apreciação do seu mérito ou de preferên-
cia legal.

9.1 � É dispensada a apresentação dos elementos comprovati-
vos dos requisitos gerais, desde que os candidatos especifiquem, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação exacta em
que se encontram relativamente a cada uma das alíneas a) a f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.2 � Os requerimentos, que podem ser entregues pessoalmente
ou remetidos pelo correio, com aviso de recepção, expedidos até ao
termo do prazo de candidatura, deverão sempre vir acompanhados
de:

Certificado de habilitações literárias;
Documento comprovativo de formação ou experiência profis-

sional exigida no n.º 6.1 deste aviso.

10 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Gabriel Gregório Nascimento de Ornelas, presi-
dente da Câmara.

Vogais efectivos:

José Manuel Gomes Henriques, chefe de secção, e Gabriel
da Silva Pereira, chefe de serviços de limpeza.

Vogais suplentes:

Engenheiro Mário David Figueira Nunes, vereador a tem-
po inteiro, e Ilda Noélia Araújo Soares, assistente ad-
ministrativo especialista.

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

11 � A data e local da realização das provas de selecção serão
dados a conhecer por escrito aos candidatos admitidos.

12 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e as de clas-
sificação final serão afixadas, para consulta, no placard da secre-
taria do edifício dos Paços do Município ou publicadas no Diário
da República, 3.ª série, em conformidade com o disposto nos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

26 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Gabriel
Gregório Nascimento de Ornelas. 10-1-105 171

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um en-
genheiro técnico de 2.ª classe (engenharia civil e do
ambiente).

Para os devidos efeitos torno público que, por despacho do pre-
sidente datado de 25 de Janeiro de 2001 e decorrente do respecti-
vo concurso, foi nomeada para o lugar de engenheiro técnico de 2.ª
classe (engenharia civil e do ambiente) a candidata:

Elsa Catarina Cadima Bastos.

A candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.
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(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

26 de Janeiro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, João
dos Reis Alegre de Sá. 5-1-31 858

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de operador de sistemas de 1.ª classe

1 � Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara
datado de 31 de Janeiro de 2001, e em cumprimento do disposto
na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º e artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, encontra-se aberto concurso, pelo pra-
zo de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República, para provimento de um lugar de operador de
sistemas de 1.ª classe do grupo de pessoal de informática.

2 � Natureza do concurso � interno de acesso geral.
3 � Validade do concurso � caduca com o preenchimento da

vaga posta a concurso.
4 � Local de trabalho � área do município de Castelo de Vide.
5 � Requisitos especiais � podem candidatar-se todos os fun-

cionários, independentemente do serviço ou organismo a que per-
tençam, da respectiva carreira, que satisfaçam os requisitos cons-
tantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
conjugado com os requisitos específicos de acesso, até ao termo do
prazo fixado para apresentação das candidaturas, sendo de, pelo
menos, dois anos de serviço classificados de Muito bom, ou três
anos classificados de Bom e, em qualquer dos casos, formação com-
plementar em informática.

6 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000, de
1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministro da Reforma do Es-
tado e da Administração Pública e da Ministra para a Igualdade,
declara-se que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Cons-
tituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

7 � Fundamentação legal � artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do De-
creto-Lei n.º 23/91, de 11 de Janeiro; alínea c) do artigo 17.º da
Portaria n.º 244/97, de 11 de Abril, publicada no Diário da Repú-
blica, 1.ª série-B, n.º 85, de 11 de Abril.

8 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração
mensal ilíquida é a correspondente ao escalão 1, índice 260, da
escala indiciária para as carreiras da função pública, anexo I do
Decreto-Lei n.º 23/91, de 11 de Janeiro, e com as condições de tra-
balho e demais regalias aplicáveis aos funcionários da administra-
ção local.

9 � Conteúdo funcional � o constante da Portaria n.º 244/97,
de 11 de Abril, publicada no Diário da República, 1.ª série-B,
n.º 85, de 11 de Abril.

10 � Condições de admissão a concurso:
10.1 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimen-

to, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide,
solicitando a admissão ao concurso e entregue pessoalmente na Sec-
ção de Pessoal da Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, re-
gistado, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Cas-
telo de Vide, Rua Bartolomeu Álvares da Santa, 7320 Castelo de
Vide, até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do mesmo aviso, de-
vendo nele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e serviço emis-
sor do bilhete de identidade, número fiscal de contribuin-
te, residência e código postal);

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

veis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, as quais, todavia, só
serão 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.

10.2 � Fotocópia de documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e qualificações profissionais [exigida nos ter-

mos da alínea c) do artigo 17.º da Portaria n.º 244/97, de 11 de
Abril, data da realização, duração e classificação].

10.3 � Fotocópia do bilhete de identidade.
10.4 � Currículo profissional devidamente comprovado, datado

e assinado, podendo os candidatos referir todas as circunstâncias
que reputem susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito.
Todos os elementos têm de ser acompanhados dos respectivos com-
provativos.

10.5 � Declaração passada e autenticada pelo serviço público a
que se encontra vinculado, em que conste o vínculo à função pú-
blica, a categoria que possui, a respectiva antiguidade na carreira e
categoria.

10.6 � Fotocópia das classificações de serviço legalmente exi-
gidas.

10.7 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal de
Castelo de Vide são dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem do respectivo processo
individual.

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

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � A publicação da relação dos candidatos admitidos e exclu-

ídos e a lista de classificação final será feita nos termos dos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Métodos de selecção � serão utilizados como métodos de
selecção a avaliação curricular e a entrevista profissional de selec-
ção, de acordo com os artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho. Os critérios de apreciação e ponderação utili-
zados constam da acta n.º 1 do processo do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos se solicitada.

O ordenamento final dos candidatos será expresso na escala de 0
a 20 valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2

em que:

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

15 � Constituição do júri:

Presidente � Joaquim da Conceição Belo, vereador em regime
de permanência da Câmara Municipal de Castelo de Vide.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria do Rosário da Silva Pires Rodrigues, adminis-
tradora-delegada da Associação de Municípios do Norte
Alentejano.

Dr.ª Maria da Luz Correia Marmelo Chaves, chefe da
Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Muni-
cipal de Castelo de Vide.

Vogais suplentes:

João Manuel Manso Sequeira, vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Castelo de Vide.

Margarida Maria Canelas Mouta Pinadas Ramos, chefe da
Repartição de Contabilidade, Património e Aprovisio-
namento, em regime de substituição.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas fal-
tas e impedimentos.

1 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Pinto Ferreira Canário. 10-1-105 172

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de seis lugares de assistente administrativo especialista

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 31 de Janeiro de 2001, foram
nomeados para os lugares acima mencionados os seis candidatos
classificados:

Issac da Cruz Dias.
Maria Fernanda Garcia Ferreira Lara Saraiva.
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Susana Maria Sousa Borges.
Artur Aires Pereira.
Paula Cristina Pereira Rodrigues.

Os candidatos nomeados deverão aceitar o novo lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

1 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Altamiro
Ressurreição Claro. 10-1-105 173

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO

Aviso

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que, por meu
despacho datado de 26 de Janeiro de 2001, foi regularizado o pro-
vimento de António Calhaço Correia na carreira e categoria de can-
toneiro de limpeza, com posicionamento no escalão 6, índice 220,
ao abrigo e nos termos do artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 413/
91, de 19 de Outubro, na redacção do Decreto-Lei n.º 489/99, de
17 de Novembro.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Correia
da Luz. 10-1-105 176

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de fiscal municipal principal

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente desta Câmara Municipal datado de 12 de Janeiro de
2001, se encontra aberto, pelo prazo de cinco dias úteis, contados
a partir da data da afixação do presente aviso, concurso interno de
acesso geral para provimento de um lugar de fiscal municipal prin-
cipal, do grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro do pes-
soal próprio desta autarquia � Departamento Técnico de Obras.

2 � O presente concurso é aberto ao abrigo da legislação regu-
lamentadora da matéria, designadamente o Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por força do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho,
sendo único candidato o fiscal municipal de 1.ª classe Gabriel Ma-
teus Diogo.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a presente
vaga e esgota-se com o seu preenchimento.

4 � O local de trabalho é na área do município do Fundão.
5 � O júri do concurso será constituído por:

Presidente � Dr. José Rodrigues Soares, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Engenheiro Manuel Filipe Gomes Marçalo, director do
Departamento Técnico de Obras, que substituirá o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos, e arquitecto
João Carlos Alves Horta, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

João Paulo da Encarnação Antunes Belchior, vereador a
tempo inteiro, e engenheiro técnico Jorge Manuel Lo-
pes da Cruz Pombo.

6 � Serão utilizados os seguintes métodos de selecção, sendo
atribuída a cada um deles a classificação de 0 a 20 valores:

6.1 � Avaliação curricular (AC), em que serão avaliadas, de
acordo com as exigências da função, a habilitação académica de
base, a experiência profissional e a classificação de serviço, de
acordo com a seguinte fórmula:

AC =
 HL + EP + 1,5CS

3,5

em que:

HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

6.1.1 � Habilitações literárias:

Habilitação mínima exigida � 14 valores;
Escolaridade superior à legalmente exigida � 16 valores.

6.1.2 � Experiência profissional:

Exercício de funções na actual categoria até seis anos de ser-
viço � 14 valores;

Por cada ano a mais de exercício de funções acresce 1 valor
até ao limite de 20 valores.

(A pontuação do exercício de funções é feita em anos comple-
tos, ano = 365 dias.)

6.1.3 � Classificação de serviço � serão consideradas as seguin-
tes classificações:

Nenhuma menção de Muito bom � 14 valores;
Por cada menção de Muito bom acresce 1 valor até ao limite

de 20 valores.

6.2 � A classificação final e ordenamento dos concorrentes será
efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

CF = AC

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular.

7 � Em tudo o que não estiver concretamente previsto no pre-
sente aviso aplicar-se-á a lei geral regulamentadora da matéria.

8 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Fundão, Praça do
Município, 6230-338 Fundão, assinado pelo candidato, e dele de-
vem constar elementos de identificação do candidato (nome, filia-
ção, naturalidade, data de nascimento, estado civil, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número de contri-
buinte, residência e código postal), deve ainda constar a designa-
ção do concurso, bem como o número e data do aviso de abertura.

9 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado com
os seguintes documentos: curriculum vitae pormenorizado e assi-
nado pelo candidato, do qual deve constar a identificação pessoal,
habilitações literárias, formação profissional e indicação de tarefas
desenvolvidas ao longo da sua actividade profissional.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � A relação de admissão de candidaturas e a lista de classi-

ficação final serão publicitadas de acordo com o estipulado nos
artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
a adaptação introduzida pelo artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, sendo afixadas no placard existente no DAF da
Câmara Municipal do Fundão, podendo o processo ser consultado,
durante as horas normais de expediente, na Secção de Pessoal da
mesma autarquia.

26 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Maria
de Brito Fortunato. 10-1-105 178

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Concurso interno geral de ingresso para provimento
de um lugar de chefe de repartição

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

Torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara Mu-
nicipal de 29 de Janeiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis contados do dia da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno geral de ingresso para pro-
vimento de um lugar de chefe de repartição para o quadro de pes-
soal desta Câmara Municipal.
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1 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar indi-
cado e cessa com o seu preenchimento.

2 � Remuneração � a remuneração será a correspondente ao
índice 460, escalão 1, actualmente no valor de 268 600$, e as con-
dições de trabalho são as vigentes para os funcionários da admi-
nistração local.

3 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município da Guarda.

4 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 24 de Junho, Decretos-Leis n.os 265/88, de 28 de Julho, e 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e aplicável à administração local através do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 442/91, de 15
de Novembro, na sua actual redacção (CPA).

5 � Conteúdo funcional � organiza, chefia e coordena um con-
junto de actividades instrumentais de carácter administrativo, no-
meadamente nas áreas de recursos humanos, contabilidade, expe-
diente, arquivo, aprovisionamento e património; chefia chefes de
secção.

6 � Requisitos de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a

concurso os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.2 � Requisitos especiais � reunir os requisitos constantes do
n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e do
n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

6.3 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos
números anteriores até ao termo do prazo fixado para apresentação
de candidaturas, sob pena de exclusão.

7 � Requerimento de admissão:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas através de re-

querimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Guar-
da, conjuntamente com os documentos que as devem instruir, po-
dendo ser entregues pessoalmente na secretaria dos Paços do
Concelho ou remetidas pelo correio, registado e com aviso de re-
cepção, até ao termo do prazo fixado.

7.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, situação militar, se for caso
disso, número de bilhete de identidade, com indicação
do serviço emissor e termo de validade, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com men-

ção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como o nú-
mero e data do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso;

e) Outros elementos que o candidato considere passíveis de
influir na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

7.3 � É dispensada a apresentação da documentação respeitan-
te aos requisitos gerais referidos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, referidas no n.º 6.1, se os can-
didatos declararem no respectivo requerimento, em alíneas separadas
e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada uma das referidas alíneas.

7.4 � Devem os candidatos apresentar obrigatoriamente, com a
candidatura, sob pena de exclusão, os seguintes documentos:

a) Documento autenticado comprovativo da posse das habi-
litações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-

da pelo organismo ao qual o candidato pertença, onde
conste inequivocamente a natureza do vínculo, a catego-
ria detida, o tempo de serviço na categoria, na carreira e
na função pública e a classificação de serviço obtida nos
três últimos anos.

7.5 � Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispen-
sados da apresentação de documentos comprovativos dos requisi-
tos que constem do respectivo processo individual.

8 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida da situação descrita, a apresentação de do-
cumento comprovativo das suas declarações.

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

10 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, foram adoptados os seguin-
tes métodos de selecção:

10.1 � Prova de conhecimentos teórico oral e entrevista profis-
sional de selecção.

10.1.1 � A prova de conhecimentos teórica oral será valorada
de 0 a 20 valores e incidirá sobre a seguinte legislação:

Atribuições, organização, funcionamento e competências das
autarquias locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Quadro da transferência de atribuições e competências para as
autarquias locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças dos Funcioná-
rios e Agentes � 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 Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;

Aquisição de bem e serviços � Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho;

Finanças locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril.

10.1.2 � Entrevista profissional de selecção � terá em vista
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, me-
diante a ponderação de parâmetros adequados ao perfil para o
cargo a prover.

11 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e re-
sultará da média aritmética simples da nota de cada uma das pro-
vas utilizadas como método de selecção, sendo excluídos os can-
didatos que obtenham classificação final inferior a 10 valores,
considerando-se como tal, por arredondamento, as classificações in-
feriores a 9,5 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PCTO + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PCTO = prova de conhecimentos teórica oral;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na apli-
cação dos métodos de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da
acta da reunião do júri do concurso, que será facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

13 � A publicação da relação de candidatos ao concurso e lista
de classificação final serão efectuadas nos termos dos artigos 33.º,
34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Composição do júri � o júri do presente concurso terá a
seguinte composição:

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

Vogais efectivos:

José Manuel Morgado Guerra, chefe de divisão, e Ana
Margarida Pereira de Oliveira Garcia, técnica superior
jurista de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

José Alberto Sales Afonso, chefe de divisão, e António
Júlio Gomes Patrício, chefe de divisão do Departamento
de Obras Municipais.

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

30 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 5-1-31 860
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico profissional de 1.ª classe

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal datado de 27 de Novembro de
2000, no uso de competências próprias, nos termos do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, adaptado à administração local pela
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, de acordo
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, a contar da data da publicação do pre-
sente aviso, concurso interno de acesso geral, nos termos do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, para um lugar de técnico
profissional de 1.ª classe, do quadro de pessoal deste município.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
referidas.

3 � Local de trabalho � Câmara Municipal de Guimarães.
4 � Remuneração � correspondente ao anexo II do Decreto-Lei

n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
5 � Requisitos de admissão ao concurso � os constantes da

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.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, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro (ser técnico profissional de 2.ª
classe com um mínimo de três anos na respectiva categoria classi-
ficados de Bom).

6 � Conteúdos funcionais � os constantes do mapa I  do De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

7 � Os interessados deverão formalizar as suas candidaturas
através de requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal de Guimarães, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso, a entregar na recepção do edifício dos
Paços do Concelho ou enviar pelos CTT.

7.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato e do concurso a que
se destina;

b) Habilitações literárias.

7.2 � Juntamente com o requerimento, os candidatos deverão
apresentar curriculum vitae (detalhado e actualizado), bem como os
documentos comprovativos dos cursos de formação frequentados.

7.3 � Os candidatos poderão indicar quaisquer elementos que
considerem relevantes para a apreciação do júri relativamente à sua
candidatura.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova oral de conhecimentos de natureza teórica;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

8.1 � A classificação final dos candidatos será expressa pela
média aritmética das classificações dos diversos métodos de selec-
ção, numa escala de 0 a 20 valores, determinada através da seguinte
fórmula:

CF =
 (3 × POCT) + (2 × AC) + (2 × EPS)

7

em que:

CF = classificação final;
POCT = prova oral de conhecimentos de natureza teórica;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.2 � A prova oral de conhecimentos de natureza teórica terá a
duração de meia hora e versará os seguintes temas:

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações e repu-
blicação introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Ja-
neiro;

Regime Jurídico de Pessoal � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado
pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto.

9 � Constituição do júri:

Presidente � Dr.ª Francisca Maria da Costa Abreu, vereadora.
Vogais efectivos:

Dr. Domingos José Ferreira Nobre, chefe da Divisão de
Cultura e Desporto, e Maria Céu Mendes Pacheco, che-
fe de repartição.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Irene Malheiro dos Santos Alves Pinto, chefe
da Divisão Administrativa e de Pessoal, e Dr.ª Maria
Manuela Bastos Barroso Freitas, técnica superior de
serviço social � assessora principal.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

10 � Os critérios de apreciação da prova oral de conhecimen-
tos de natureza teórica, avaliação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mes-
mas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11 � A lista de candidatos admitidos e lista de classificação
final serão afixadas no edifício dos Paços do Concelho, nos ter-
mos dos artigos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

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

17 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 06-1-030 485

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 20/2001-D

Abertura de concurso externo de ingresso para admissão
a estágio de um engenheiro do ambiente de 2.ª classe

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o disposto no ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público
que, por meu despacho de 3 de Janeiro do ano em curso, proferido
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 238/99, conjugado com o disposto no artigo 9.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis,
a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para admissão
a estágio de um engenheiro do ambiente de 2.ª classe, do grupo de
pessoal técnico superior, tendo em vista o preenchimento do lugar
vago do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Leiria.

2 � O cargo é remunerado pelo índice 310, escalão 1, do siste-
ma retributivo da função pública, previsto no Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações que lhe foram intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a que corresponde
o vencimento de 181 000$.

3 � O concurso é válido pelo prazo de um ano, a contar da data
da publicação da lista de classificação final, conforme o disposto
nos n.os 1 e 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

4 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos seguintes
diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Decreto-Lei n.º 353-A/98, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à admi-

nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro;

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.
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5 � O local de trabalho situa-se na área do município de Leiria.
6 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o vereador engenheiro Fernando Brites Carvalho.
Vogais efectivos:

A chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos,
Maria Manuela Catarino Carvalhão Tavares Resende, e
o chefe da Divisão de Espaços Verdes, em regime de
substituição, engenheiro Álvaro da Conceição Duarte.

Vogais suplentes:

A directora do Departamento de Planeamento, em regime
de substituição, arquitecta Maria Cristina Miguens Gil,
e o director do Departamento de Urbanismo, em regime
de substituição, arquitecto António Veiga Moreira de
Figueiredo.

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

6.2 � O júri do concurso está também o júri do estágio.
7 � As funções correspondentes ao lugar a prover são de inves-

tigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e processos ci-
entífico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executadas com
autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão
superior, conforme o definido no mapa I anexo ao Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho.

8 � O provimento no lugar fica dependente de prévia aprova-
ção em estágio, com classificação não inferior a Bom (14 valores),
e é feito de acordo com o ordenamento na correspondente lista de
classificação final, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88.

9 � O estágio tem carácter probatório, com a duração de um ano,
devendo em princípio integrar a frequência de cursos de formação
directamente relacionados com as funções a exercer.

9.1 � A frequência do estágio será feita em regime de contrato
além do quadro, no caso de indivíduos não vinculados à função
pública, e em regime de requisição, nos restantes casos, conforme
determina a alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, conjugado com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 427/89.

9.2 � A avaliação e classificação final do estágio traduzir-se-á
na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética dos se-
guintes elementos:

a) Relatório de estágio, em que serão considerados, como
parâmetros de ponderação obrigatória, a estruturação, as
características relevantes do trabalho exercido pelo estagiá-
rio, a profundidade da análise e a capacidade de síntese;

b) Classificação de serviço referente ao período de estágio, a
qual será atribuída com observância das regras previstas no
Regulamento da Classificação de Serviço na Função Pú-
blica, constante do Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de
1 de Junho, adaptado à administração local pelo Decreto
Regulamentar n.º 45/88, de 16 de Dezembro;

c) Avaliação das acções de formação que vierem a ter lugar
durante o período do estágio.

10 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários e agentes da função pública.

8 � Podem candidatar-se ao concurso os indivíduos vinculados
ou não à função pública que satisfaçam cumulativamente os requi-
sitos gerais fixados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, a sa-
ber:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para

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

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

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

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

11.1 � Constitui habilitação literária legalmente exigida a licen-
ciatura em Engenharia do Ambiente.

12 � Métodos de selecção:
12.1 � Nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, os

métodos de selecção dos candidatos são a prova escrita de conhe-

cimentos (PEC), a avaliação curricular (AC) e a entrevista profis-
sional de selecção (EPS).

12.2 � A prova escrita de conhecimentos tem carácter elimina-
tório quando a classificação nela obtida seja inferior a 9,5 valores.

12.3 � O programa da prova escrita de conhecimentos foi apro-
vado por meu despacho de 3 de Janeiro de 2001.

13 � Critérios de classificação:
13.1 � Na avaliação curricular o júri adoptará a seguinte fór-

mula:

AC =
 HA + FP + EP

3

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

Habilitações académicas:

Doutoramento � 20 valores;
Mestrado � 19 valores;
Licenciatura e pós-graduação � 18 valores;
Licenciatura � 14 valores.

Formação profissional, em que serão ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional na área do ambiente, até
ao limite máximo de 20 valores:

Por cada acção com duração de 20 dias ou mais � 20 valo-
res;

Por cada acção com duração de 10 a 19 dias � 18 valores;
Por cada acção com duração de 5 a 9 dias � 14 valores;
Por cada acção com duração de 2 a 4 dias � 6 valores;
Por cada acção com duração de 1 dia � 2 valores.

Experiência profissional, em que se atenderá ao desempenho das
funções na área de ambiente, avaliado pela sua duração:

Com 10 ou mais anos de experiência � 20 valores;
De 2 a 9 anos de experiência � 18 valores;
Até 2 anos de experiência � 16 valores;
Com 1 ano de experiência � 14 valores;
Até 1 ano de experiência � 12 valores;
Sem experiência � 10 valores.

13.2 � A prova escrita de conhecimentos terá a duração de três
horas, com trinta minutos de tolerância, será cotada para 20 valo-
res e versará sobre:

Decreto Regulamentar n.º 55/81, de 18 de Dezembro � regu-
lamenta a defesa do património florestal;

Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março � disciplina o regime
geral de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos;

Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de Março � aprova o regulamen-
to das pedreiras;

Decreto-Lei n.º 334/90, de 29 de Outubro � actualiza o va-
lor máximo das coimas fixadas na Lei n.º 19/86 e estabele-
ce uma outra em relação aos produtos sobrantes do corte do
arvoredo;

Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro � estabelece as re-
gras a que fixa sujeita a gestão de resíduos; revoga o De-
creto-Lei n.º 310/95, de 20 de Novembro;

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto � estabelece normas,
critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de pro-
teger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em
função dos seus principais usos; revoga o Decreto-Lei n.º 74/
90, de 7 de Março;

Decreto-Lei n.º 268/98, de 28 de Agosto � estabelece o regime
do licenciamento da instalação e ampliação de depósitos de
sucata; revoga o Decreto-Lei n.º 117/94, de 3 de Maio;

Decreto-Lei n.º 321/99, de 11 de Agosto � estabelece as re-
gras a que fica sujeito o licenciamento da construção, explo-
ração, encerramento e monitorização de aterros para resíduos
industriais banais (RIB);

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio � aprova o regime
jurídico da avaliação de impacte ambiental, transpondo para
a ordem jurídica interna a Directiva n.º 85/337/CEE, com as
alterações introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do Con-
selho, de 3 de Março de 1997;

Declaração de rectificação n.º 7-D/2000, de 30 de Junho � de ter
sido rectificado o Decreto-Lei n.º 69/2000, do Ministério do
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Ambiente e do Ordenamento do Território, que aprova o regime
jurídico da avaliação de impacte ambiental, transpondo para a
ordem jurídica interna a Directiva n.º 85/337/CEE, com as al-
terações introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho,
de 3 de Março de 1997, publicado no Diário da República,
1.ª série, n.º 102, de 3 de Maio de 2000;

Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro � aprova o
Regulamento Geral do Ruído;

Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Higiene e Salubri-
dade, da Câmara Municipal de Leiria, publicado no Diário
da República, apêndice n.º 129, 2.ª série, n.º 236, de 13 de
Outubro de 1998;

Decreto-Lei n.º 292-B/2000, de 15 de Novembro � estabele-
ce as regras e o procedimento a seguir na emissão de certi-
ficados de destruição qualificada de veículos em fim de vida;

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

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março � Regime de Férias,
Faltas e Licenças; alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, e Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro � estabelece o quadro de
transferências de atribuições e competências para as autar-
quias locais;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � estabelece o quadro de
competências, assim como o regime jurídico de funciona-
mento, dos órgãos dos municípios e freguesias.

Não é permitido, nesta prova, a consulta de legislação.
13.3 � A entrevista profissional de selecção será conduzida de

modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para
o exercício do cargo, mediante a ponderação dos parâmetros que a
seguir se indicam, e será classificada pela aplicação da seguinte
fórmula:

EPS =
 a + b + c + d + e + f

6

em que:

a = conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
b = capacidade de comunicação;

c = capacidade de inovação;
d = sentido de responsabilidade;
e = segurança demonstrada na procura de soluções para situa-

ções e problemas apresentados;
f = motivação demonstrada em relação ao desempenho do car-

go a prover.

13.3.1 � Cada um dos parâmetros será valorado de acordo com
a seguinte tabela:

Favorável preferencialmente � de 19 a 20 valores;
Bastante favorável � de 16 a 18 valores;
Favorável � de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 11 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

13.4 � Para a elaboração da lista classificativa final será adop-
tada a escala de 0 a 20 valores, resultando a classificação final dos
concorrentes da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PEC + AC + EPS

3

em que:

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

13.4.1 � Em caso de igualdade de classificação, serão observados
os critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º,
conforme o n.º 2 do mesmo artigo do Decreto-Lei n.º 204/98.

13.4.2 � Se, ainda assim, subsistir empate, competirá ao júri do
concurso estabelecer critérios de desempate, conforme estabelecido
no n.º 3 do artigo 37.º do mesmo diploma legal.

13.4.3 � Os critérios de classificação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifi-
cativa, constam da acta da reunião do júri do concurso, realizada

em 19 de Janeiro de 2001, sendo a mesma acta facultada aos can-
didatos sempre que solicitada.

14 � Formalização das candidaturas:
14.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, feito no modelo tipo existente no Serviço de Atendimento ao
Público desta autarquia, ou em folhas de formato A4, ou em papel
contínuo, de cores branca ou pálidas, dirigido à presidente da Câmara
Municipal de Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria.

14.2 � Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimento
do candidato, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número, datas de emissão e validade e serviço
emissor do bilhete de identidade, número de identificação
fiscal, situação militar, profissão, residência, código pos-
tal, telefone e endereço electrónico se tiver);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

14.3 � O requerimento de admissão ao concurso deverá ser
acompanhado da seguinte documentação:

a) Documento(s) autêntico(s) ou autenticado(s) comprova-
tivo(s) das habilitações académicas, com menção da nota
final da licenciatura e de outros graus académicos de que
o candidato seja titular;

b) Curriculum vitae documentado, detalhado, datado e assi-
nado;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal.

Deverá, ainda, ser acompanhado da documentação que compro-
ve os requisitos gerais exigidos no n.º 11 deste aviso, podendo a
mesma ser substituída por declaração no requerimento, sob compro-
misso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que
o candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos.

14.4 � O requerimento, bem como os documentos que o devam
acompanhar, poderão ser entregues pessoalmente na Divisão de
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria ou remetidos
por correio, registado e com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso.

14.5 � A falta de qualquer documento que deva acompanhar o
requerimento de admissão ao concurso, sem razão justificativa, é
motivo de exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98.

14.6 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresen-
tação da documentação comprovativa das suas declarações.

14.7 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
15 � A admissão e a exclusão dos candidatos regem-se pelo

disposto nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98 e no ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Leiria o serviço a que se refere
o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos pelas formas previstas no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98
e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Re-
cursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria o serviço a que
se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98.

3 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Isabel Damas-
ceno Campos. 10-1-105 180

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Concurso n.º 9/2001

Concurso externo de admissão a estágio de ingresso na carreira
de engenheiro técnico (área de engenharia mecânica), tendo
em vista o provimento de um lugar vago na categoria de
técnico de 2.ª classe da referida carreira.

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho
da vereadora dos Serviços Administrativos desta Câmara Munici-
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pal de 25 de Janeiro de 2001, 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 admissão a estágio de
ingresso na carreira de engenheiro técnico, tendo em vista o provi-
mento de um lugar vago na categoria de técnico de 2.ª classe da
referida carreira do grupo de pessoal técnico, do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Loulé, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 7 de Agosto de 2000.

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

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido para o
provimento do lugar posto a concurso caducando com o respectivo
provimento.

3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Ju-
lho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril, Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � consiste no exercício de funções de
estudo e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, com
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação estabe-
lecida, na área para que o concurso é aberto.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Loulé e as condições de trabalho e regalias sociais são
as genericamente vigentes para a administração pública local.

6 � Remuneração � o vencimento no período de estágio será
o correspondente ao escalão 1, índice 215, sem prejuízo do direito
de opção pelo vencimento do lugar de origem, no caso dos candi-
datos já vinculados à função pública, sendo a remuneração do lu-
gar de ingresso (técnico superior de 2.ª classe) a correspondente ao
escalão 1, índice 285, da referida categoria, conforme previsto no
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
e demais legislação complementar.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão a concurso:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes no artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração lo-
cal por força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legal-

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

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

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

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

7.2 � Requisitos especiais � possuir grau de bacharelato em
Engenharia Mecânica.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento de admissão a concurso, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Loulé, devidamente assinado, entregue pessoalmente
na Secção de Gestão de Pessoal desta autarquia, ou remetido pelo
correio com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Munici-
pal de Loulé, Praça da República, 8100 Loulé.

8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data do nasci-
mento, filiação, nacionalidade, naturalidade, residência e
telefone, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu, número de contribuinte, si-
tuação militar, se for caso disso);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública com menção expressa da

respectiva carreira e categoria, serviço a que pertence e
natureza do vínculo, se for caso disso;

d) Menção do concurso a que se candidata, com referência ao
número e data do Diário da República em que se encon-
tra publicado o presente aviso;

e) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos gerais de admissão a concurso a que se refere o
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, implicando a falta
desta declaração a exclusão do candidato;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência le-
gal, designadamente os previstos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os
quais só serão tidos em conta pelo júri quando devidamen-
te comprovados.

8.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e data-
do, donde conste, nomeadamente, a experiência profissio-
nal actual e anterior, relevante para o exercício do lugar a
prover e respectiva duração;

b) Certificado de habilitações literárias e de habilitações pro-
fissionais ou fotocópia dos mesmos;

c) Declaração emitida pelo serviço de origem devidamente au-
tenticada e datada, da qual conste, inequivocamente, a na-
tureza do vínculo, a carreira e a categoria detida, no caso
dos candidatos já vinculados à função pública;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

9 � Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, não é admitida a junção de documentos que
pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para en-
trega das candidaturas.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em
caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das
suas declarações.

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

12 � Métodos de selecção � no presente concurso serão apli-
cados os seguintes métodos de selecção:

12.1 � Prova oral de conhecimentos (eliminatória para classifi-
cações inferiores a 9,5 valores) sobre o seguinte programa:

a) Competências e funcionamento das autarquias locais (Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro);

b) Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

c) Regime Jurídico de Aquisição de Bens e Serviços (Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho);

d) Regime Jurídico de Empreitadas de Obras públicas (Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro);

e) Execução de projectos na área do trânsito automóvel;
f) Gestão, coordenação e fiscalização de projectos e de obras

na área do trânsito automóvel.

12.2 � Avaliação curricular � visando avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base no respectivo curriculum vitae, mediante a ponderação dos
seguintes factores:

a) Habilitações literárias;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional.

12.3 � Entrevista profissional de selecção � visando avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, mediante a pon-
deração dos seguintes factores:

a) Espírito de equipa;
b) Iniciativa;
c) Sentido de responsabilidade;
d) Sociabilidade.

13 � O sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

13.1 � Classificação � os resultados obtidos na aplicação de
cada método de selecção serão expressos na escala de 0 a 20 va-
lores, sendo a classificação final a resultante da média aritmé-
tica simples das classificações obtidas em cada um dos métodos
de selecção.
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13.2 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o candi-
dato que reúna as condições previstas na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � A relação dos candidatos admitidos será afixada no edifí-
cio dos Paços do Município de Loulé, de harmonia com o precei-
tuado no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

15 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
disposto no artigo 34.º do mesmo diploma legal.

16 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e
hora da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

17 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos nos termos do previsto no artigo 40.º do referido Decreto-Lei
n.º 204/98.

18 � Regime de estágio:
18.1 � O estágio terá a duração de um ano, com carácter pro-

batório, regendo-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, com as alterações decorrentes do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

18.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comis-
são de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provi-
mento, consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva
na função pública.

18.3 � A avaliação e classificação final do estágio competem ao
júri do estágio mediante a pontuação dos seguintes factores:

a) Relatório de estágio;
b) Classificação de serviço obtida durante o período de está-

gio;
c) Classificação obtida em curso de formação profissional

realizado para o efeito, se for caso disso.

18.4 � A classificação final do estágio, expressa na escala de 0
a 20 valores, será a resultante da média aritmética simples da pon-
tuação obtida em cada um dos factores referidos no 18.3 do pre-
sente aviso.

19 � Composição do júri � o júri do concurso, que será tam-
bém o júri do estágio, terá a seguinte constituição:

Presidente � Carlos Manuel Pontes Costa, vice-presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

1.º vogal � engenheiro Eurico dos Santos Martins Murta,
director do Departamento de Ambiente e Serviços Ur-
banos.

2.º vogal � Dr. José Carlos de Sousa Semião, chefe da
Divisão de Trânsito.

Vogais suplentes:

1.º vogal � engenheiro Nelson George Gonçalves Graça,
chefe da Divisão de Transportes e Oficinas.

2.º vogal � engenheira Paula Maria Lúcio Mendes, direc-
tora do Projecto ITAR.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

1 de Fevereiro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-105 182

Aviso

Concurso n.º 10/2001

Concurso externo de admissão a estágio de ingresso na carreira
de engenheiro técnico (área de engenharia civil), tendo em
vista o provimento de um lugar vago na categoria de técnico
de 2.ª classe da referida carreira.

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho
da vereadora dos Serviços Administrativos desta Câmara Munici-
pal de 25 de Janeiro de 2001, 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 admissão a estágio de
ingresso na carreira de engenheiro técnico, tendo em vista o provi-
mento de um lugar vago na categoria de técnico de 2.ª classe da
referida carreira do grupo de pessoal técnico, do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Loulé, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 7 de Agosto de 2000.

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

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido para o
provimento do lugar posto a concurso e para o que ocorrer no pra-
zo de um ano até ao limite do provimento de dois lugares.

3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril, Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � consiste no exercício de funções de
estudo e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, com
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação estabe-
lecida, na área da engenharia civil.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Loulé e as condições de trabalho e regalias sociais são
as genericamente vigentes para a administração pública local.

6 � Remuneração � o vencimento no período de estágio será
o correspondente ao escalão 1, índice 215, sem prejuízo do direito
de opção pelo vencimento do lugar de origem no caso dos candi-
datos já vinculados à função pública, sendo a remuneração do lu-
gar de ingresso (técnico de 2.ª classe) a correspondente ao escalão 1,
índice 285, da referida categoria, conforme previsto no 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 demais le-
gislação complementar.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão a concurso:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes no artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração lo-
cal por força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legal-

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

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

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

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

7.2 � Requisitos especiais � possuir grau de bacharelato em
Engenharia Civil.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento de admissão a concurso, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Loulé, devidamente assinado, entregue pessoalmente
na Secção de Gestão de Pessoal desta autarquia, ou remetido pelo
correio com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Munici-
pal de Loulé, Praça da República, 8100 Loulé.

8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data do nasci-
mento, filiação, nacionalidade, naturalidade, residência e
telefone, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu, número de contribuinte, si-
tuação militar, se for caso disso);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública com menção expressa da

respectiva carreira e categoria, serviço a que pertence e
natureza do vínculo, se for caso disso;

d) Menção do concurso a que se candidata, com referência ao
número e data do Diário da República em que se encon-
tra publicado o presente aviso;

e) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos gerais de admissão a concurso, a que se refere
o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, implicando a fal-
ta desta declaração a exclusão do candidato;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência le-
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gal, designadamente os previstos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os
quais só serão tidos em conta pelo júri quando devidamen-
te comprovados.

8.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e data-
do, donde constem, nomeadamente, a experiência profis-
sional actual e anterior, relevante para o exercício do lu-
gar a prover e respectiva duração;

b) Certificado de habilitações literárias e de habilitações pro-
fissionais ou fotocópia dos mesmos;

c) Declaração emitida pelo serviço de origem devidamente au-
tenticada e datada, da qual conste, inequivocamente, a na-
tureza do vínculo, a carreira e a categoria detida, no caso
dos candidatos já vinculados à função pública;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

9 � Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, não é admitida a junção de documentos que
pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para en-
trega das candidaturas.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em
caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das
suas declarações.

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

12 � Métodos de selecção � no presente concurso serão apli-
cados os seguintes métodos de selecção:

12.1 � Prova oral de conhecimentos (eliminatória para classifi-
cações inferiores a 9,5 valores) sobre o seguinte programa:

a) Competências e funcionamento das autarquias locais (Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro);

b) Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

c) Regime Jurídico de Aquisição de Bens e Serviços (Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho);

d) Regime Jurídico de Empreitadas de Obras públicas (Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro);

e) Execução de projectos;
f) Gestão, coordenação e fiscalização de projectos e de obras;
g) Conhecimentos básicos do Quadro Comunitário de Apoio.

12.2 � Avaliação curricular � visando avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base no respectivo curriculum vitae, mediante a ponderação dos
seguintes factores:

a) Habilitações literárias;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional.

12.3 � Entrevista profissional de selecção � visando avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, mediante a pon-
deração dos seguintes factores:

a) Espírito de equipa;
b) Iniciativa;
c) Sentido de responsabilidade;
d) Sociabilidade.

13 � O sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

13.1 � Classificação � os resultados obtidos na aplicação de
cada método de selecção serão expressos na escala de 0 a 20 valo-
res, sendo a classificação final a resultante da média aritmética sim-
ples das classificações obtidas em cada um dos métodos de selec-
ção.

13.2 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o candi-
dato que reúna as condições previstas na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � A relação dos candidatos admitidos será afixada no edifí-
cio dos Paços do Município de Loulé, de harmonia com o precei-
tuado no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

15 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
disposto no artigo 34.º do mesmo diploma legal.

16 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e
hora da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

17 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos nos termos do previsto no artigo 40.º do referido Decreto-Lei
n.º 204/98.

18 � Regime de estágio:
18.1 � O estágio terá a duração de um ano, com carácter pro-

batório, regendo-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, com as alterações decorrentes do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

18.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comis-
são de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provi-
mento, consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva
na função pública.

18.3 � A avaliação e classificação final do estágio competem ao
júri do estágio mediante a pontuação dos seguintes factores:

a) Relatório de estágio;
b) Classificação de serviço obtida durante o período de es-

tágio;
c) Classificação obtida em curso de formação profissional

realizado para o efeito, se for caso disso.

18.4 � A classificação final do estágio, expressa na escala de 0
a 20 valores, será a resultante da média aritmética simples da pon-
tuação obtida em cada um dos factores referidos no 18.3 do pre-
sente aviso.

19 � Composição do júri � o júri do concurso, que será tam-
bém o júri do estágio, terá a seguinte constituição:

Presidente � engenheiro Joaquim Manuel Pires de Sousa Bar-
ros, director do Departamento de Obras Municipais.

Vogais efectivos:

1.º vogal � engenheiro Custódio José Mendes Guerrei-
ro, chefe da Divisão de Saneamento Básico.

2.º vogal � engenheiro Eduardo Neto Pacheco, chefe da
Divisão de Rede Viária.

Vogais suplentes:

1.º vogal � arquitecto paisagista Paulo Jorge Messias Fi-
lipe Viegas, chefe da Divisão de Estudos e Projectos.

2.º vogal � engenheira Maria Teresa Guerreiro Cavaco,
técnica superior de 2.ª classe da carreira de engenheiro.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

1 de Fevereiro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-105 183

Aviso

Concurso n.º 11/2001

Concurso externo de admissão a estágio de ingresso na carreira
técnica superior, tendo em vista o preenchimento de um lugar
vago na categoria de técnico superior de 2.ª classe (carreira
vertical com dotação global).

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho da
vereadora dos Serviços Administrativos com poderes delegados pelo
presidente desta Câmara Municipal de 26 de Janeiro de 2001, 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 admissão a estágio de ingresso na carreira técnica supe-
rior, tendo em vista o provimento de um lugar vago na categoria
de técnico superior de 2.ª classe da referida carreira do quadro de
pessoal deste município.

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

1 � O presente concurso visa exclusivamente o provimento do
mencionado lugar, caducando com o seu preenchimento.
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2 � Legislação aplicável ao concurso � Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 265/88, de 28 de Ju-
lho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
412-A/98, de 30 de Dezembro, 112/90, de 4 de Abril, 442/91, de
15 de Novembro, e 6/96, de 31 de Janeiro.

3 � Conteúdo funcional � consiste no exercício de funções de
investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e proces-
sos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, tendo em
vista informar a decisão superior, requerendo uma especialização e
formação básica de nível de licenciatura, na área específica para que
o concurso é aberto, tendo em vista preparar a tomada de decisão
superior.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Loulé.
5 � Remuneração � o vencimento no período de estágio será

o previsto nos Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, e
412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais legislação complementar,
sem prejuízo do direito de opção pelo vencimento do lugar de ori-
gem, no caso de pessoal já vinculado à função pública, sendo as
condições de trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes
para a administração pública local.

6 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 � A este concurso poderão candidatar-se todos os indivíduos,

vinculados ou não à função pública, que satisfaçam cumulativamen-
te os seguintes requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legal-

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

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

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

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

6.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Educação
e Intervenção Comunitária.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � O requerimento de admissão ao concurso, elaborado de

acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril,
deve ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Loulé e
entregue pessoalmente na Secção de Gestão e Formação de Pesso-
al desta autarquia ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado para entrega das candidatu-
ras, para a Câmara Municipal de Loulé, Praça da República, 8100
Loulé.

7.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, situação militar, se for caso
disso, número e data do bilhete de identidade, bem como
a entidade que o emitiu, número fiscal de contribuinte, re-
sidência, código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, com menção expressa da

categoria, detida, serviço a que pertence e natureza do vín-
culo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência le-
gal, designadamente os previstos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, os quais só serão tidos em considera-
ção pelo júri quando devidamente comprovados.

7.3 � Os candidatos deverão ainda indicar no respectivo reque-
rimento, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos gerais de ad-
missão mencionados no n.º 6.1 do presente aviso, sob pena de
exclusão.

7.4 � O requerimento de admissão a concurso deve ser acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e data-
do, indicando, nomeadamente, a experiência profissional

anterior relevante para o exercício das funções do lugar a
concurso e respectiva duração;

b) Certificados comprovativos das habilitações literárias e pro-
fissionais, ou fotocópias dos mesmos;

c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Declaração emitida pelo serviço de origem devidamente au-

tenticada e datada, da qual conste inequivocamente a na-
tureza do vínculo, a carreira e a categoria detida, no caso
dos candidatos já vinculados à função pública.

8 � Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, não é admitida a junção de do-
cumentos que pudessem ter sido apresentados dentro do prazo pre-
visto para entrega das candidaturas.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

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

11 � Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são:

Prova oral de conhecimentos (com carácter eliminatório);
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

1.ª fase � prova oral de conhecimentos (PC), eliminatória para
classificações inferiores a 9,5 valores (numa escala de classificação
de 0 a 20 valores).

2.ª fase � avaliação curricular (AC).
3.ª fase � entrevista profissional de selecção (EPS).
Apenas passarão às 2.ª e 3.ª fases os candidatos aprovados na

prova de conhecimentos.
Apenas passarão às 2.ª e 3.ª fases os candidatos aprovados na

prova de conhecimentos.
11.1 � A prova oral de conhecimentos, com carácter eliminató-

rio, incidirá sobre seguintes matérias:

Atribuições e competências das autarquias locais;
Código do Procedimento Administrativo;
Carta Deontológica de Serviço Público;
A tutela administrativa das autarquias locais;
Estatuto Disciplinar e Regime de Férias, Faltas e Licenças dos

Funcionários e Agentes da Administração Local.

Legislação aplicável:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/93, de 17 de

Março;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
e Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

11.2 � Factores de avaliação:

a) Avaliação curricular � destinada a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, ponderando, de acordo com
as exigências da função, os seguintes factores: habilita-
ções literárias, experiência profissional e formação pro-
fissional;

b) Entrevista profissional de selecção � terá por objectivo
determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de uma
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, ponderando os seguintes factores:

Sentido de responsabilidade;
Iniciativa;
Motivação para a função;
Sociabilidade.

12 � Classificação � os resultados obtidos na aplicação de cada
método de selecção serão expressos na escala de 0 a 20 valores,
sendo a classificação final (CF), expressa na mesma escala, a re-
sultante da média aritmética simples das classificações obtidas em
cada um dos referidos métodos.

12.1 � O sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reuniões de júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.
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12.2 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o candi-
dato que reúna as condições previstas na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

13 � 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, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
será afixada no edifício dos Paços do Município.

14 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
disposto no artigo 34.º do citado decreto-lei.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e
hora da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho.

16 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

17 � Regime de estágio:
17.1 � O estágio terá a duração de um ano, com carácter pro-

batório, regendo-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, com as alterações decorrentes do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

17.2 � A frequência do estágio será feita, em regime de comis-
são de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provi-
mento, consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva
na função pública.

17.3 � A avaliação e classificação final do estágio competem ao
júri do estágio e atenderão aos seguintes factores:

Relatório de estágio;
Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
Classificação obtida em curso de formação profissional, se for

caso disso.

17.4 � A classificação final, expressa numa escala de 0 a 20
valores, será a resultante da média aritmética simples da pontuação
obtida em cada um dos factores referidos no n.º 17.3.

18 � Composição do júri � o júri do concurso, que é simulta-
neamente o júri do estágio, terá a seguinte constituição:

Presidente � professor João Francisco Felizardo Viegas, direc-
tor do Departamento de Desenvolvimento Social, Cultural e
de Turismo.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria de Fátima Pereira de Carvalho Martins, chefe
da Divisão de Acção Social, e Dr.ª Gilberta Maria
Tomé Alambre, directora do Departamento Administra-
tivo.

Vogais suplentes:

Dr. Manuel Pedro Abreu dos Santos Serra, chefe da Di-
visão de Cultura e Património Histórico, e Dr. Rui Sal-
vador Felizardo Tardão, chefe da Divisão Jurídica e de
Contencioso.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

31 de Janeiro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-105 185

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso

Para os efeitos previstos no n.º 1, alínea b), do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que
foram celebrados contratos administrativos de provimento, por ur-
gente conveniência de serviço, com a categoria de auxiliar de ac-
ção educativa, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 1
de Outubro de 2000, ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 234-
-A/2000, de 25 de Setembro, a saber:

Ana Paula.
Anabela Pereira Geraldo Pinto.
Elvira da Natividade Silvestre Saúde.
Fernanda da Conceição Taveira Correia.
Inocência Maria Girão Malheiro Lago.

Jacinta de Fátima Guedes dos Santos Morais.
Sandra Maria Correia Baía.
Sónia Maria Costa Seixas.

25 de Janeiro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, O Director do Departamento de Administração Geral e Fi-
nanças, Luís Maia. 10-1-105 186

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 10/DAG/2001

Concurso interno geral de ingresso para provimento de
um lugar de chefe de repartição, de serviços instrumen-
tais.

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

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do signatário de 24 de Novembro de 2000, e tendo em conta a
competência própria que ao mesmo é conferida nesta matéria, de
acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontra aberto concurso interno geral de ingresso para
provimento de um lugar de chefe de repartição, de serviços instru-
mentais, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao
da data da publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da
República, tendo como área de pontuação a sede do município de
Moimenta da Beira.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 265/88, de 28 de
Julho, e 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, este aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, este alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Requisitos gerais de candidatura � só podem candidatar-se os
indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, satisfaçam os requisitos gerais de admissão descritos no
n.º 1 do artigo 29.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98.

4 � Requisitos especiais � os constantes da alínea a) do n.º 2
do artigo 6.º do referido Decreto-Lei n.º 265/88 e no n.º 4 do ar-
tigo 14.º do já citado Decreto-Lei n.º 412-A/98.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no n.º 2 do Despacho
n.º 10 688/99, datado de 12 de Maio, do Secretário de Estado da
Administração Local e Ordenamento do Território, publicado no
Diário da República, 2.ª série, a p. 8029, de 31 de Maio de 1999.

6 � Formalização de candidaturas � devem ser formalizadas
através de requerimento de admissão, dirigido ao presidente desta
Câmara Municipal, sita no Largo do Tabolado, 3620-322 Moimenta
da Beira, entregue pessoalmente no mesmo local ou remetido pelo
correio, registado com aviso de recepção, para a morada atrás men-
cionada, dentro do prazo fixado neste aviso, devendo dele constar,
obrigatoriamente, os seguintes elementos:

6.1 � Nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimen-
to, estado civil, profissão, residência � com a indicação do códi-
go postal e número de telefone �, situação militar, número e data
do bilhete de identidade, serviço de identificação que o emitiu e pra-
zo de validade, número de contribuinte, concurso a que se candi-
data e indicação do Diário da República em que se encontra pu-
blicado o presente aviso, bem como declaração, sob compromisso
de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que se
encontra relativamente aos requisitos constantes das alíneas a) a f)
do n.º 2 do artigo 29.º do já referido Decreto-Lei n.º 204/98.

6.2 � Outros elementos que o candidato considere serem rele-
vantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri
se devidamente comprovados.

6.3 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado e assinado;
b) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações lite-

rárias e ou qualificações profissionais exigidas;
c) Fotocópias do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte;
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d) Os candidatos que pertencerem a outro quadro de pessoal
deverão apresentar documento comprovativo da situação
profissional, do qual conste a natureza do vínculo à fun-
ção pública, a categoria que possui e a respectiva antigui-
dade na categoria e carreira, bem como a indicação e com-
provação documental, devidamente autenticada, da
classificação de serviço obtida relativamente aos últimos
três anos;

e) Os funcionários desta Câmara Municipal são dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos que constem do respectivo processo individual.

7 � Prazo de validade do concurso � é válido apenas para o
lugar posto a concurso e cessa com o seu preenchimento.

8 � Remuneração � é a correspondente ao índice 460, escalão
1, nos termos do n.º 4 do artigo 18.º do referido Decreto-Lei
n.º 404-A/98, com a nova redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11
de Junho.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações, sen-
do as falsas punidas nos termos da lei penal e implicam a sua
exclusão.

10 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do refe-
rido Decreto-Lei n.º 204/98, são os seguintes os métodos de selec-
ção:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional;
c) Prova de conhecimentos gerais.

10.1 � A avaliação curricular (AC), que se destina a avaliar as
respectivas aptidões profissionais dos candidatos, ponderando, de
acordo com a exigência da função, as habilitações académicas de
base, a formação e experiência profissionais, e classificação de ser-
viço, é obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + EP + CS

4

em que:

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

10.1.1 � A valorização das habilitações literárias efectua-se do
seguinte modo:

a) Habilitação superior � 20 pontos;
b) 12.º ano ou equiparado � 18 pontos;
c) Habilitação inferior � 15 pontos.

10.1.2 � A formação profissional é pontuada da seguinte forma:

a) Participação em acções, ou outros, da área funcional do
cargo a prover, de duração superior a um mês � 3 pon-
tos;

b) Idem, com duração de doze a vinte e cinco horas � 2
pontos;

c) Idem, com duração até doze horas � 1 ponto.

A pontuação acumulada não poderá exceder, em caso algum, 20
pontos.

10.1.3 � A experiência profissional é determinada em função do
tempo de serviço efectivo em actividades ou funções relacionadas
com o conteúdo funcional do lugar a prover, em anos, com o má-
ximo de 20 valores, da seguinte forma:

a) 15 anos ou mais � 20 pontos;
b) 10 a 14 anos � 16 pontos;
c) 6 a 9 anos � 13 pontos;
d) Mais de 3 e até 6 anos � 10 pontos.

10.1.4 � A classificação de serviço é ponderada da seguinte
forma, considerando as classificações de serviço na categoria, para
além das exigíveis para admissão ao concurso, partindo de uma base
de 18 pontos:

a) Mais de três menções finais de Muito bom � 2 pontos;
b) Até três menções finais de Muito bom � 1 ponto.

10.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS) destina-se a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemá-
tica, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, numa es-
cala em que os mesmos são agrupados e graduados nos seguintes
níveis:

1.º nível � Favorável preferencialmente � 20 valores;
2.º nível � Bastante favorável � 16 valores;
3.º nível � Favorável � 12 valores;
4.º nível � Com reservas � 8 valores;
5.º nível � Não favorável � 4 valores.

10.3 � A prova de conhecimentos gerais (PCG), que se destina
a avaliar o nível de conhecimentos profissionais exigíveis para o
exercício das funções a que se candidatam, incidirá sobre as seguin-
tes matérias:

Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-

to-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as respectivas
alterações;

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, com as respectivas
alterações;

Decreto-Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de

Agosto, com as respectivas alterações;
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as respectivas al-

terações;
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com as respecti-

vas alterações;
Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com as respecti-

vas alterações;
Estatuto Disciplinar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de

16 de Janeiro, com as respectivas alterações;
Carta Deontológica do Serviço Público, aprovada pela Presi-

dência do Conselho de Ministros em 18 de Fevereiro de
1993.

11 � A falta do candidato a um dos métodos de selecção atrás
referidos determinada sua exclusão deste concurso.

12 � A classificação final dos candidatos é expressa de 0 a 20
valores e resulta da média aritmética simples da nota de cada uma
das provas utilizadas como método de selecção, sendo excluídos os
candidatos que obtenham classificação final inferior a 10 valores,
considerando-se como tal, por arredondamento, as classificações
inferiores a 9,5 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS + PCG

3

em que:

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

13 � Composição do júri deste concurso:

Presidente � António Humberto Paiva Matos, vereador em
regime de permanência desta Câmara Municipal.

Vogais:

Técnico superior principal desta Câmara Municipal Eduar-
do Manuel Martins da Silva, que substitui o presiden-
te nas suas faltas e impedimentos.

Dr. José Manuel Amado Magalhães, chefe da Divisão
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de
Vila Nova de Paiva.

Vogais suplentes:

António José Tojal Rebelo, vereador desta Câmara Mu-
nicipal.

José Carlos Teixeira dos Santos, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Câmara Municipal de São
João da Pesqueira.

14 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos a este con-
curso, bem como a lista de classificação final, será publicada nos
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termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º e 40.º do referido Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Gomes Correia. 10-1-105 187

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 23 de Janeiro de
2001, foi nomeada, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a assistente administrativa
principal da Câmara Municipal do Montijo Isabel da Conceição
Pinto Ribeiro, para o lugar de assistente administrativa principal
vago no quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

A nomeação em causa é por urgente conveniência de serviço e
tem efeitos a partir do dia 1 de Fevereiro de 2001.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.)

24 de Janeiro de 2001. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 10-1-105 188

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário da carreira de técnico superior de 2.ª classe
(médico veterinário).

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 30 de Janeiro corrente, foi alterada a constituição do júri
do concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 23 de Outu-
bro de 2000, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 269,
de 21 de Novembro, por motivo de dois dos seus elementos terem
cessado funções na autarquia, passando este a ter a seguinte cons-
tituição:

Presidente � Carlos Jorge Fernandes Mota Veiga, vereador.
Vogais efectivos:

Rui Joaquim Cabral Cardoso Neves, vereador.
Engenheiro Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira, chefe

da Divisão de Projectos e Planeamento Municipal.

Vogais suplentes:

Engenheiro Rui Manuel Santos Araújo, chefe da Divisão
de Obras Municipais.

Dr. Adelino José Borges Amaral, vereador.

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

31 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia. 5-1-31 852

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Despacho

Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do dis-
posto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro, nomeio, nos termos do n.º 2, alínea a), do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para uma vaga actualmente
existente no quadro de pessoal desta Câmara Municipal a técnica
superior principal licenciada Laura Eunice Mealha da Costa La-
cerda, a qual fica inserida no escalão 2, índice 560.

O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Novembro
de 2000.

14 de Novembro de 2000. � O Presidente da Câmara, Isaltino
Afonso Morais. 03-1-32 466

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso limitado que decor-
reu para o provimento de dois lugares de técnico profissional (ges-
tão do ambiente) de 1.ª classe, aberto nos termos dos n.os 5 e 6 do
artigo 8.º e n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aberto por Ordem de Serviço datada de 18 de Julho de 2000,
nomeio para provimento daqueles lugares as candidatas Célia Ma-
ria Baldomar Teixeira e Luísa Maria Figueira Santos Gonçalves Ri-
beiro, as quais, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, passam a ser remuneradas pelo
escalão 1, índice 215.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas � artigo 114.º, n.º 3,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Isaltino
Afonso Morais. 03-1-32 464

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso limitado que decor-
reu para o provimento de um lugar de técnico profissional (anima-
ção cultural) de 1.ª classe, aberto nos termos dos n.os 5 e 6 do ar-
tigo 8.º e n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aberto por Ordem de Serviço datada de 18 de Julho de 2000,
nomeio para provimento daquele lugar o candidato António Paulo
Mendes Afonso, o qual, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, passa a ser remu-
nerado pelo escalão 1, índice 215.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas � artigo 114.º, n.º 3,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Isaltino
Afonso Morais. 03-1-32 465

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso geral que decorreu
para o provimento de um lugar de técnico superior (jurista) asses-
sor, aberto nos termos dos artigos 8.º, n.º 2, e 28.º, n.º 1, do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 221, de 23 de Setembro de 2000, nomeio
para provimento daquela vaga a candidata Isabel Sequeira Vouga
Ferreira de Almeida, a qual, nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, passa a ser remunerada pelo escalão 1, ín-
dice 610.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas � artigo 114.º, n.º 3,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Isaltino
Afonso Morais. 03-1-32 467

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de 2
de Fevereiro de 2001, foram nomeados, precedendo concurso, para
o cargo de assistente administrativo principal Manuel Pereira da
Silva, Solange Maria Pereira Costa e Silva, Ana Sofia Rodrigues
Silva Magalhães e Vítor Manuel do Couto Monteiro.

As nomeações deverão ser aceites no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Armando
França. 5-1-31 854

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de 2
de Fevereiro de 2001, foi nomeado, precedendo concurso, para o
cargo de electricista principal Jaime Bastos Catarino.

A nomeação deverá ser aceite no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Armando
França. 5-1-31 855
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CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

Aviso

Lista de classificação final � estágio de arquitecto

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, conjugado com o artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, se publica a lista de classificação final da ava-
liação de estágio de técnico superior estagiário (arquitecto) presta-
do nesta Câmara Municipal em resultado do concurso externo, aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 117,
de 29 de Maio de 1999:

Patrícia Alexandra Antunes Mendes � 16,00 valores.

23 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Antunes. 5-1-31 850

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Para os devidos efeitos faz-se pública a classificação da avalia-
ção final de estágio de técnico de contabilidade e administração,
cujo aviso foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 259,
de 9 de Novembro de 2000:

1.º Carlos Manuel Pereira David � 16,327 valores.
2.º Isabel Maria da Silva Mendes Teixeira � 16,105 valores.
3.º Rosa Maria Gonçalves Martins � 15,660 valores.

Esta classificação foi homologada por despacho da vereadora dos
Recursos Humanos de 1 de Fevereiro de 2001.

5 de Fevereiro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Director Municipal de Recursos Humanos, António Alberto
Gouveia Santos. 06-1-030 482

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
cinco lugares de operário qualificado � pedreiro prin-
cipal.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da Câmara em 4 de Dezembro de 2000, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
de acesso geral para provimento de cinco lugares de operário qualifi-
cado � pedreiro principal, do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 247/
87, de 17 de Junho, 248/85, de 15 de Julho, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, republicado em anexo à Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Santa Maria da
Feira.

5 � Vencimento � o correspondente à categoria de acordo com
o previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as vigen-
tes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 1/90, da
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro de 1990.

7 � São requisitos de admissão ao concurso:

a) Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � encontrar-se nas condições exigidas no n.º 2
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho � possuir pelo
menos seis anos na categoria e classificação de serviço não
inferior a Bom.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue

pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de
recepção, sempre acompanhado da importância de 258$, para pa-
gamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao ter-
mo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elementos
de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código pos-
tal e telefone);

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mes-
mo, mediante referência ao número e data do Diário da Re-
pública onde vem publicado o presente aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de

apreciação do mérito do candidato.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada ou conferida;

b) Fotocópias do bilhete de identidade (válido) e do cartão de
contribuinte;

c) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de
serviço respeitantes aos últimos seis anos;

d) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelos
serviços, onde conste a antiguidade do candidato, bem
como a natureza do vínculo;

e) Declaração, devidamente autenticada, com especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidades inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

10 � Os candidatos pertencentes a esta Câmara ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do nú-
mero anterior, desde que constem do processo individual.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 7.1 do presente aviso, desde que
os candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f)
do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção.

12.1 � A prova prática de conhecimentos, com duração até cento
e vinte minutos, constará de:

Execução de muros em alvenarias de blocos de betão ou tijolo
cerâmico; construção de caixa de visita e sarjetas em rede
de águas pluviais; construção de estruturas em betão armado.

Esta prova será pontuada numa escala de 0 a 20 valores, de
acordo com os seguintes critérios:

Muito perfeito � 17 a 20 valores;
Perfeito � 13 a 16 valores;
Pouco perfeito � 10 a 12 valores;
Imperfeito � 0 a 9 valores.

12.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até 30
minutos, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objec-
tiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candi-
datos, será pontuada numa escala de 0 a 20 valores e os candida-
tos serão agrupados em cinco níveis:

Favorável preferencialmente � 17 a 20 pontos;
Bastante favorável � 13 a 16 pontos;
Favorável � 10 a 12 pontos;
Favorável com reservas � 7 a 9 pontos;
Não favorável � 0 a 6 pontos.

13 � O ordenamento dos candidatos, pela aplicação dos referi-
dos métodos, será expresso de 0 a 20 valores, considerando-se ex-
cluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5
valores, e será efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF = (PPC + EPS) : 2

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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14 � Os critérios de apreciação da prova prática de conhecimen-
tos e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, que serão facul-
tadas aos candidatos sempre que solicitado.

15 � Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com
o artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, para o dia,
hora e local da prova prática e da entrevista.

16 � Publicação da relação de candidatos e lista de classifica-
ção final � nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador.
Vogais efectivos:

Artur Fernando de Sá Brandão, engenheiro civil, e José
Ferreira de Almeida, encarregado do pessoal operário
qualificado.

Vogais suplentes:

Mário Almeida Araújo, chefe de divisão, e Etelvina Ma-
ria Abreu Neto, engenheira civil.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

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

22 de Janeiro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva. 5-1-31 853

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso n.º 24/2001

Concurso interno de acesso limitado para preenchimen-
to de duas vagas de tesoureiro principal (carreira verti-
cal 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 interno
de acesso limitado para dois lugares de tesoureiro principal, de
acordo com a Ordem de Serviço n.º 13/2000, desta Câmara Muni-
cipal, e cuja acta do júri, da qual consta a lista de classificação final,
foi homologada em 30 de Janeiro de 2001, foram atribuídas as se-
guintes classificações:

Candidatos aprovados:

Paula Cristina Loureiro Godinho Oliveira � 18,00 valores.
Júlia Maria Cordeiro Silva Gaio Pereira � 17,74 valores.

Mais se faz público que, por meu despacho de 5 de Fevereiro de
2001, foram nomeadas para os lugares de tesoureiro principal Paula
Cristina Loureiro Godinho de Oliveira e Júlia Maria Cordeiro Sil-
va Gaio Pereira, as quais deverão 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, conjugado
com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

5 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Miguel
Correia Noras. 03-1-32 477

Aviso n.º 25/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 6 de Fevereiro de 2001, foi nomeada como técnica profissional
de formação profissional de 2.ª classe Olga Maria Soares Melro
Rum Correia Mena Esteves, classificada em 1.º lugar no respecti-
vo concurso.

A candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do
disposto no artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Miguel
Correia Noras. 03-1-32 478

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Aviso n.º 5/2001

Concursos internos de acesso geral para provimento de
um lugar de assistente administrativo principal e um
lugar de técnico profissional especialista da área de
biblioteca e documentação.

1 � Torna-se público que, por despacho do presidente da Câ-
mara de 18 de Janeiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na
3.ª série do Diário da República, concursos internos de acesso ge-
ral para um lugar de assistente administrativo principal e um lugar
de técnico profissional especialista da área de biblioteca e documen-
tação pertencentes ao quadro de pessoal do município.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99,
de 25 de Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

3.1 � Os concursos são válidos para as vagas postas a concurso,
caducando com o seu preenchimento.

3.2 � Local de trabalho � área do município de São Vicente.
3.3 � Conteúdos funcionais:

Assistente administrativo principal � o previsto na alínea c)
do n.º 1 do Despacho n.º 38/88, da SEALOT, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989;

Técnico profissional especialista (área de biblioteca e documen-
tação) � incumbe genericamente, utilizando sistemas manu-
ais ou automatizados, realizar tarefas relacionadas com a
aquisição, o registo, a gestão de catálogo, os serviços de
atendimento, de empréstimo e de pesquisa bibliográfica,
assim como a preparação de instrumentos de difusão, apli-
cando as normas de funcionamento de bibliotecas e servi-
ços de documentação de acordo com os métodos e procedi-
mentos previamente estabelecidos.

4.1 � O método de selecção dos candidatos é feito através de
avaliação curricular, aplicando-se a seguinte fórmula:

AC = HL + QP + EP + CS/4 = classificação final

4.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

5.1 � As candidaturas serão formuladas mediante requerimen-
to, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, e
pode ser remetido pelo correio, com aviso de recepção, ou entre-
gue pessoalmente contra recibo, na mesma Câmara Municipal, Vila,
9240 São Vicente, dentro do prazo referido no n.º 1. Do requeri-
mento deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos de
identificação:

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

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, com referência à data e número

de publicação deste aviso no Diário da República.

5.2 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuin-
te fiscal;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

c) Curriculum vitae devidamente assinado, datado, detalhado
e comprovado;

d) Certidão passada pelos serviços de origem do candidato
mencionando a experiência profissional e classificação de
serviço dos últimos três anos classificados.

6 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

7 � As falsas declarações serão punidas nos termos legais.
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8 � Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, o júri dos presentes concursos terá a seguinte composi-
ção:

Presidente � Silvano dos Santos Camacho Ribeiro, vereador
em regime de permanência da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Maria Élia de Andrade Abreu, chefe da Divisão Adminis-
trativa, e Inácio Tadeu dos Santos Caldeira, chefe da
Divisão Financeira.

Vogais suplentes:

João António de França Monte, vereador da Câmara
Municipal, que substitui o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos, e Maria Germana Marques Rosa,
chefe de secção.

9 � A lista de candidatos admitidos é afixada no placard da
secretaria da Câmara Municipal de São Vicente, assim como a lis-
ta de classificação final, se os candidatos admitidos for inferior a
100, sendo publicada na 3.ª série do Diário da República se os
candidatos admitidos for igual ou superior a 100.

24 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, João Duarte
Mendes. 10-1-105 195

Aviso n.º 6/2001

1 � Torna-se público que, por despacho do presidente da Câ-
mara de 23 de Janeiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na
3.ª série do Diário da República, concurso interno de acesso geral
para um lugar de chefe de secção, área funcional de contabilidade,
pertencente ao quadro de pessoal do município.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

3.1 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso, cadu-
cando com o seu preenchimento.

3.2 � Local de trabalho � área do município de São Vicente.
3.3 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar são as

inerentes ao lugar a prover e definidas pelo Despacho n.º 1/90, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro.

4.1 � O método de selecção dos candidatos é feito através de
avaliação curricular, aplicando-se a seguinte fórmula:

AC = (HL + QP + EP)/3 = classificação final

4.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

5.1 � As candidaturas serão formuladas mediante requerimen-
to, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, e
pode ser remetido pelo correio, com aviso de recepção, ou entre-
gue pessoalmente, contra recibo, na mesma Câmara Municipal, Vila,
9240-225 São Vicente, dentro do prazo referido no n.º 1. Do re-
querimento deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes elemen-
tos de identificação:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, residência);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, com referência à data e número

de publicação deste aviso no Diário da República.

5.2 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuin-
te fiscal;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

c) Curriculum vitae devidamente assinado, datado, detalhado
e comprovado;

d) Certidão passada pelos serviços de origem do candidato
mencionando a experiência profissional.

6 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

7 � As falsas declarações serão punidas nos termos legais.
8 � Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11

de Julho, o júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente � João António de França Monte, vereador da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Maria Élia de Andrade Abreu, chefe da Divisão Adminis-
trativa da Câmara Municipal de São Vicente, e Inácio
Tadeu dos Santos Caldeira, chefe da Divisão Financeira
da Câmara Municipal de São Vicente.

Vogais suplentes:

Guida Maria de Ponte Brazão da Silva Drumond, verea-
dora da Câmara Municipal, que substitui o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos, e Maria
Germana Marques Rosa, chefe de secção da Câmara
Municipal.

9 � A lista de candidatos admitidos é afixada no placard da
secretaria da Câmara Municipal de São Vicente, assim como a lis-
ta de classificação final, se os candidatos admitidos for inferior a
100, sendo publicada na 3.ª série do Diário da República se os
candidatos admitidos for igual ou superior a 100.

24 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, João Duarte
Mendes. 10-1-105 196

CÂMARA MUNICIPAL DO SARDOAL

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de fiel de armazém

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despa-
cho de 23 de Janeiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar do dia seguinte da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de fiel de armazém, da carreira de
pessoal auxiliar.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
247/87, de 17 de Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para esta vaga e
as que ocorrerem no prazo de seis meses.

4 � Local de trabalho � na área do concelho do Sardoal.
5 � Vencimento � a remuneração será a correspondente ao es-

calão I, índice 132, a que corresponde o vencimento de 77 100$,
previsto na tabela do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

5.1 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as ge-
nericamente vigentes para os funcionários da administração local.

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

7.1 � São requisitos gerais de admissão os constantes do n.º 2
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designa-
damente:

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

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

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

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.
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7.2 � Requisitos especiais de admissão � possuir escolaridade
obrigatória, consoante a idade.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento a fornecer pela Câmara Muni-
cipal, dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Sardoal, po-
dendo ser entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos,
nas horas normais de expediente, até ao termo do prazo fixado no
n.º 1 do presente aviso, nele devendo constar os seguintes elementos:

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

b) Concurso a que se candidata com identificação do mesmo,
fazendo referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso.

9 � Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal.

10 � São dispensados da apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos referidos no n.º 7.1 do presente aviso, desde
que os candidatos declarem no próprio requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada uma das alíneas a), b),
d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.1 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Métodos de selecção:

Prova de conhecimento;
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Prova de conhecimento � escrita, tem a duração de uma
hora e trinta minutos, será avaliada numa escala de 0 a 20 valores,
tendo como suporte:

a) Conhecimentos ao nível de escolaridade obrigatória, no-
meadamente português e matemática;

b) Carta Deontológica;
c) Estatuto Disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de

Janeiro.

11.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o desempenho dos lu-
gares, ponderando-se os seguintes factores:

a) Enquadramento e desenvolvimento funcional (conhecimen-
to da função e seu enquadramento na organização);

b) Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e
desenvolvimento da actividade futura/sugestão;

c) Qualificação e perfil, sentido de responsabilidade, motiva-
ção e maturidade.

Esta prova será classificada da seguinte forma:

Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável � 10 a 12 valores;
Desfavorável � 6 a 9 valores;
Totalmente desfavorável � menos de 6 valores.

12 � A classificação final dos candidatos será traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, sendo calculada através da média aritmé-
tica simples das classificações obtidas nos itens dos critérios de se-
lecção, sendo encontrada de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PC + E

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimento;
E = entrevista.

13 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da pres-
tação de provas, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 � A relação dos candidatos admitidos previsto no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, será fixada na
Secção de Recursos humanos � edifício dos Paços do Concelho.

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

16 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereador a tempo inteiro Luís Manuel Gonçalves.
Vogais efectivos:

Vereador a tempo inteiro Joaquim Gonçalves Serras e o
fiel de armazém Joaquim Lopes Ascenso.

Vogais suplentes:

Chefe da Repartição Administrativa e Financeira, Maria
Aldina Ascenso da Silva Passarinho, e o chefe de sec-
ção Luís Carlos Bandeira Martins.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

25 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Constantino Moleirinho. 10-1-105 189

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de fiscal de águas/saneamento

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
23 de Janeiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar do dia seguinte da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de fiscal de águas/saneamento, da carreira de pessoal auxiliar.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
247/87, de 17 de Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para esta vaga e
as que ocorrerem no prazo de seis meses.

4 � Local de trabalho � na área do concelho do Sardoal.
5 � Vencimento � a remuneração será a correspondente ao es-

calão I, índice 142, a que corresponde o vencimento de 83 000$,
previsto na tabela do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

5.1 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as ge-
nericamente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 29-A/
92, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 285, de 11 de
Dezembro de 1992.

7.1 � São requisitos gerais de admissão os constantes do n.º 2
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designa-
damente:

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

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

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

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

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

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

7.2 � Requisitos especiais de admissão � possuir escolaridade
obrigatória, consoante a idade.
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8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento a fornecer pela Câmara Munici-
pal, dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Sardoal, podendo
ser entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, nas ho-
ras normais de expediente, até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do
presente aviso, nele devendo constar os seguintes elementos:

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

b) Concurso a que se candidata com identificação do mesmo,
fazendo referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso.

9 � Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal.

10 � São dispensados da apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos referidos no n.º 7.1 do presente aviso, desde
que os candidatos declarem no próprio requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada uma das alíneas a), b),
d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.1 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Métodos de selecção:

Prova de conhecimento;
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Prova de conhecimento � escrita, tem a duração de uma
hora e trinta minutos, será avaliada numa escala de 0 a 20 valores,
tendo como suporte:

a) Conhecimentos ao nível de escolaridade obrigatória, no-
meadamente português e matemática;

b) Carta Deontológica;
c) Estatuto Disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de

Janeiro.

11.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o desempenho dos lu-
gares, ponderando-se os seguintes factores:

a) Enquadramento e desenvolvimento funcional (conhecimen-
to da função e seu enquadramento na organização);

b) Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e
desenvolvimento da actividade futura/sugestão;

c) Qualificação e perfil, sentido de responsabilidade, motiva-
ção e maturidade.

Esta prova será classificada da seguinte forma:

Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável � 10 a 12 valores;
Desfavorável � 6 a 9 valores;
Totalmente desfavorável � menos de 6 valores.

12 � A classificação final dos candidatos será traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, sendo calculada através da média aritmé-
tica simples das classificações obtidas nos itens dos critérios de se-
lecção, sendo encontrada de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PC + E

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimento;
E = entrevista.

13 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da pres-
tação de provas, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 � A relação dos candidatos admitidos previsto no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, será fixada na
Secção de Recursos humanos � edifício dos Paços do Concelho.

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

16 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereador a tempo inteiro Luís Manuel Gonçalves.
Vogais efectivos:

Vereador a tempo inteiro Joaquim Gonçalves Serras e o
fiscal de águas José Manuel Lopes Joaquim.

Vogais suplentes:

Engenheiro Vítor Manuel Cunha Ramos Pereira e fiscal
municipal José Júlio Chambel Dionísio.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

25 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Constantino Moleirinho. 10-1-105 190

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 12/DRH-2001

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico de 1.ª classe de contabilidade e
administração.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal de Silves datado de 30 de Janeiro
de 2001, foi nomeada para o lugar de técnico de 1.ª classe de con-
tabilidade e administração a candidata ao concurso acima referido
que a seguir se indica:

Telma Maria Vicente Gonçalves.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação deste aviso no Diário da República.

(Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado
com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

31 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-105 197

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Concursos internos de acesso geral

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu
despacho de 20 de Novembro de 2000, no uso de competências con-
feridas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, se encontram abertos os seguintes concursos internos de
acesso geral, para provimento dos lugares indicados:

Número Número
do de Carreira Categoria

concurso lugares

G-14 1 Engenheiro técnico agrário ............................................. Engenheiro técnico agrário de 1.ª classe.
G-15 1 Técnico ............................................................................. Técnico (educador social) de 1.ª classe.
G-16 1 Técnico ............................................................................. Técnico (contabilidade e administração) de 1.ª classe.
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2 � Requisitos de admissão aos concursos � podem ser admi-
tidos, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, técnicos de 2.ª classe, das
áreas respectivas, com, pelo menos, três anos na categoria classifi-
cados de Bom.

3 � Prazo de validade dos concursos � os concursos são aber-
tos apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preen-
chimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Sintra.
5 � Constituição do júri:
5.1 � Engenheiro técnico agrário de 1.ª classe:

Presidente � director do Departamento de Ambiente e Inter-
venção Local, engenheiro Rui Manuel Costa Garcia Aguiar.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Parques e Jardins, engenheiro Antó-
nio Augusto Seara Paixão, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

Engenheira agrónoma de 1.ª classe Maria Filomena Car-
mo Brandão Vera Silva.

Vogais suplentes:

Arquitecta paisagista assessora Idalina Fátima Moedas
Dias Bordado.

Engenheiro civil assessor principal Honorato Carlos Lo-
pes Carvalho.

5.2 � Técnico (educador social) de 1.ª classe:

Presidente � chefe da Divisão de Saúde e Acção Social,
Dr.ª Anabela Paraíso Nunes Costa.

Vogais efectivos:

Técnica superior de serviço social principal Dr.ª Fernanda
Conceição Mendes Cristino, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

Técnica superior de serviço social de 1.ª classe Dr.ª Ana
Maria Fonseca Faria.

Vogais suplentes:

Técnica superior de serviço social de 1.ª classe Dr.ª Te-
resa Quintais Gomes Martins.

Técnica superior de serviço social de 2.ª classe Dr.ª He-
lena Isabel Lourenço Silva Vitória.

5.3 � Técnico (contabilidade e administração) de 1.ª classe:

Presidente � director do Departamento de Administração Fi-
nanceira e Patrimonial, Dr. Celso Manuel Sousa Maurício.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Administração Financeira, Dr.ª Ma-
ria da Luz Alves Rodrigues Rama da Silva, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Técnico superior de economia de 2.ª classe Dr. Miguel
Ângelo Cunha Gonçalves Almeida.

Vogais suplentes:

Técnica superior de gestão (gestão de empresas) de 2.ª
classe Dr.ª Ana Teresa Silva Lampreia.

Técnica superior de 1.ª classe Rute Maria Santos Plácido
Coelho Veiga.

6 � Métodos de selecção a utilizar, aplicável a todos os con-
cursos:

a) Prova teórica oral de conhecimentos específicos, com ca-
rácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classi-
ficações inferiores a 9,5 valores), com a duração aproxi-
mada de trinta minutos, visando avaliar os níveis de
conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos,
exigíveis e adequados ao exercício das funções;

b) Avaliação curricular, com carácter eliminatório (conside-
rando, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valo-
res), visando avaliar as aptidões profissionais dos candi-
datos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional, sendo obriga-

toriamente considerados e ponderados, de acordo com a
exigência da função, os seguintes factores:

Habilitação académica de base, onde se ponderará a titu-
laridade de grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares pos-
tos a concurso;

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
adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;

Classificação de serviço.

7 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri
dos concursos, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

8 � Programa das provas:
8.1 � Engenheiro técnico agrário de 1.ª classe:

Decreto-Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, Decreto-Lei n.º 237/2000, de 26
de Setembro, e Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro.

8.2 � Técnico (educador social) de 1.ª classe:

Constituição, funcionamento, atribuições e competências das
autarquias locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro �,
que estabelece o quadro de competências e regime jurídico
do funcionamento dos órgãos dos municípios e das fre-
guesias;

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de Sin-
tra � Diário da República, 2.ª série, n.º 107, apêndice
n.º 68-A, suplemento, de 9 de Maio de 2000;

Papel do educador social na autarquia local.

8.3 � Técnico (contabilidade e administração) de 1.ª classe:

Finanças públicas: organização financeira do Estado; acti-
vidade financeira do Estado; Orçamento do Estado e fi-
guras afins; finanças locais. Autarquias locais: empresas
municipais; Regime Jurídico dos Órgãos Municipais e das
Freguesias; orgânica interna da Câmara Municipal de Sin-
tra. Gestão pública: orçamento, conta, património e aqui-
sições públicas; contabilidade da administração local.
Auditoria: tipos de auditoria e seus objectivos; normas e
procedimentos de auditoria; avaliação do controlo inter-
no. Direito fiscal � fiscalidade: princípios gerais; a re-
lação jurídico-fiscal; o sistema fiscal português; imposto
sobre o rendimento, sobre o património, sobre as despe-
sas e restantes impostos; garantia dos contribuintes e pro-
cesso tributário; harmonização fiscal.

Legislação recomendada � Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto �
Lei das Empresas Municipais; ROSM � Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 107, de 9 de Maio de 2000; Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto � Lei das Finanças Locais; Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro � Regime Jurídico do Funcionamen-
to dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias e respecti-
vas competências; Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho �
Regime Jurídico da Realização de Despesas Públicas Rela-
tiva à Locação e Aquisição de Bens Móveis e Serviços;
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março � Regime Jurídico
das Empreitadas de Obras Públicas; Decreto Regulamentar
n.º 2/90, de 12 de Janeiro � Regulamentação do Regime de
Amortizações e Reintegração de Imobilizado e Aquisição das
Tabelas Anexas; Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de Novem-
bro � Aprovação do Plano Oficial de Contabilidade (POC)
e respectivas actualizações (Decreto-Lei n.º 238/91, de 2 de
Julho; Decreto-Lei n.º 127/95, de 1 de Junho); Decreto-Lei
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro � Plano Oficial de Conta-
bilidade das Autarquias Locais (POCAL).

9 � Prazo para apresentação das candidaturas � 10 dias úteis
contados da data da publicação do presente aviso.

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de re-

querimento, dirigido à presidente da Câmara Municipal e entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para
a Secção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no
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Largo Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixado no
n.º 9, devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, morada e código
postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência
legal;

d) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

10.2 � Os candidatos deverão ainda anexar ao requerimento de
candidatura:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual
deve constar: identificação pessoal, habilitações literárias,
qualificações profissionais (formação profissional, estági-
os praticados e trabalhos efectuados) e experiência profis-
sional, designadamente: tempo de serviço na Administra-
ção Pública, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço
na categoria, com especificação das funções desempenha-
das;

b) Declaração do serviço onde conste o vínculo, tempo de
serviço na categoria, na carreira e na Administração Pú-
blica e classificação de serviço obtida nos anos relevantes
para o efeito.

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

12 � As listas de candidatos e as listas de classificação serão
afixadas/publicitadas, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, quando seja caso, no Departamento
de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, Rua Dr. Alfredo
Costa, 7, 2710-524 Sintra.

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

24 de Janeiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Edite Estrela.
03-1-32 471

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de 10 lugares de auxiliar técnico de museografia

Lista de candidatos excluídos

Em cumprimento do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, torna-se pública a lista de
candidatos excluídos ao concurso externo de ingresso para provi-
mento de 10 lugares de auxiliar técnico de museografia, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 57, de 8 de
Março de 2000:

Por falta de comparência à prova teórica escrita de conhe-
cimentos gerais, a qual tinha, de acordo com o n.º 5.2
do aviso de abertura do concurso, carácter eliminatório:

Adelaide Correia Silva, Albertina Alexandra Novo Marantes,
Alexandra José Defesa Dias, Alexandra Sofia Sá Oliveira
Melo Alves, Alexandre Luís Albuquerque Quinhones Gai-
olas, Ana Cristina Henriques Quintas Antunes, Ana Cristina
Santos Costa Pereira, Ana Isabel Carvalho Simões, Ana Isa-
bel Cruz Marques Rodrigues, Ana Isabel Frutuoso Ferreira,
Ana Margarida Oliveira Godinho, Ana Maria Pereira Fari-
nha Duarte, Ana Paula Antunes Martins Silva, Ana Paula
Antunes Ribeiro Gonçalves, Ana Rita Amaro Monteiro, Ana
Sofia Santos Martins Grego, Anabela Domingues Antunes,
Anabela Hill Conceição Leitão, Anabela Rodrigues Costa

Alves, Anabela Santos Alberto, Antero Rodrigues Cardo-
so, António Oliveira Marques, António Miguel Ferreira
Grilo, Augusta Argentina Rodrigues Aguiar Soares, Ber-
nardino Jesus Braz, Bruno Zambujinho Nunes Monteiro,
Carla Maria Garrido Pais Pedro, Carla Sofia Brás Nasci-
mento, Carlos Alexandre Santos Lourenço Neves, Carlos
Augusto Pereira Lopes, Cátia Inês Baptista Correia Cos-
ta, Cátia Sofia Conceição Paredes Rocha, Cecília Silva
Correia, Célia Maria Marreiros Afonso Domingos, Cidá-
lia Conceição Venâncio Messias, Cláudia Filipa Santos
Ferreira Batista, Cláudia Sofia Peixoto Semedo,
Constança Alzira Saias Costa, Cristina Isabel Gomes Pe-
reira Nunes Oliveira, David Oliveira Moutinho, Diana
Ferreira Garrancho, Eduardo Alexandre Silva Costa,
Eliana Ramos Silva, Elisabete Ferreira Ramalhete Pláci-
do, Elisabete Susana Rato Rodrigues, Elsa Reis Santo
Nome, Eulália Jesus Fonseca, Felismina Margarida Ra-
mos, Fernanda Maria Gomes Fonseca Pereira, Fernando
Jorge Ribeiro Osório Baeta, Filomena Maria Ferreira Al-
meida, Helena Maria Vidal Gomes, Helena Marta Fru-
tuoso Carvalho Pereira, Helena Rosa Lopes Matos Cape-
lo Bettencourt, Henriqueta Maria Farias Mascarenhas
Patrício Santos, Hugo Alexandre Penin Louro Medeiros
Ferreira, Idalina Rosa Gaspar Bispo Andrade Almeida,
Isabel Maria Etelvina Santos, Isabel Maria Gomes Reis
Carlos, Isaura Conceição Alves Costa Silva, Joana Ávila
Cachado, Joana Maria Gomes Silva, Joel Joaquim André
Costa, Jorge Miguel Carvalho Sanches, Justina Isabel
Marques Cardoso Alves, Lídia Maria Paulo Marçal, Lí-
dia Maria Ribeiro Nascimento Dias, Liliana Rosa Fonse-
ca, Lóide Araújo Oliveira Paulo, Lucrécia Maria Silves-
tre Lourenço, Ludmila Patrícia Santos Gonçalves Martins,
Luís Carlos Nunes Lamas, Luís Filipe Vilela Sousa, Luísa
Maria Jorge Moscatel Valente, Madalena Alcina Veiga
Freire Santos, Marco António Dias Carmo, Maria Caro-
lina Bate Borges Marques, Maria Célia Fidalgo Tomé,
Maria Celina Covas Calçarão Lamas, Maria do Céu Pi-
res Morais Bastos, Maria Conceição Nunes Pinheiro Jor-
ge, Maria Dolores Valentim Martins, Maria Emília Silva
Carvalho Caracinha, Maria Gertrudes Rodrigues Gonçal-
ves, Maria Helena Martins Costa, Maria Helena Rossa
Porfírio, Maria Irene Aguiar Baptista Pimpão, Maria João
Gomes Alves, Maria João Gomes Nunes Gil Vieira, Ma-
ria João Pinto Barreira Alves, Maria Lurdes Duarte Do-
mingos Piteira, Maria da Luz Reis Jorge Nunes, Maria
Manuela Nogueira Silva Paiva, Maria Margarida Dias
Costa Ribeiro Silva, Maria Rosário Fátima Azevedo
Couto, Maria Zélia Fernandes Valoura, Mário Jorge Mar-
tinho Costa, Marta Sofia Dias Cabrita, Miguel Firmino
Morais Silva, Miguel Lúcio Conveniente Lopes Santos,
Mónica Isabel Santos Claudino, Nélson Carlos Fernando,
Nuno Alexandre Almeida Faleiro, Nuno Frederico Sousa
Dias Parente, Nuno Jorge Alves Santo, Nuno Miguel
Alves Pinheiro Valadares Pereira, Nuno Miguel Silva
Catarino, Nuno Pedro Sousa Araújo, Patrícia Carla Sal-
gueiro Silva, Patrícia Maria Pinto Montes, Paula Alexan-
dra Santos Conchinha, Paula Cristina Nunes Almeida
Vicente, Pedro Alberto Costa Sá, Pedro Emanuel Parracho
Rodrigues, Pedro José Bodião Fernandes Rocha, Raquel
Alexandra Mendes Vidal Araújo Silva, Ricardo Emanuel
Fialho Marques, Ricardo Manuel Martins Silva, Rogério
José Trindade Gonçalves Silva, Rosa Conceição Carrilho
Pinto Simões, Rosa Isabel Oliveira Roussado, Rosângela
Barreto Sousa Martins, Rui Fernando Nunes, Rui Filipe
Santos Campanudo, Rui Manuel Pacheco Dias, Salomé
Brigite Rilhas Loureiro Gonçalves, Sandra Borges Si-
mões, Sandra Cristina Carrilho Sousa, Sandra Maria Pe-
reira Figueiredo Carmona, Sandra Maria Santos Henri-
ques, Sandra Sofia Camarão Isidoro, Sandra Sofia Peixoto
Pinto Granja, Sandra Vanessa Silva Dias Faleiro, Sérgio
Daniel Santos Simão, Sérgio Filipe Coelho Sobreira, Síl-
via Maria Fernandes Coelho Pestana, Sílvia Marina Fer-
nandes Cachão Diogo, Sinclética Maria Lopes Chaves,
Sofia Maria Martins Gordino, Sónia Cristina Antunes Ri-
beiro, Sónia Isabel Sousa Ribeiro Matias, Sónia Pratas
Henriques Botas, Sónia Raquel Belchior Freitas, Susana
Azevedo Mendes Oliveira, Teresa Cristina Bispo Patro-
cínio, Tiago Filipe Almeida Brandão, Umbelina Pereira
Encarnação Santos, Vanessa Cristina Tomás Pinto Ferraz
Amaral, Vera Lúcia Costa Moreira Mateus, Vera Mónica
Parreira Francisco e Zulmira Fonseca Gaspar Santos.
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Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na pro-
va teórica escrita de conhecimentos gerais, a qual tinha,
de acordo com o n.º 5.2 do aviso de abertura do con-
curso, carácter eliminatório:

                                                           Valores

Alexandra Raquel Flores Alvelos Coelho Bento ....... 8,75
Ana Maria Corvo Fernandes Pinheiro ........................ 7,75
Ana Paula Costa Franco Barrela ................................ 7
Anabela Peixoto Pinto Tavares ................................... 6
António José Cardenas Delicado ................................ 6,25
Bruno Miguel Gonçalves Belezas .............................. 5,2
Clara Sofia Matias Simões Pires ................................ 7,75
Conceição Monteiro Pina  ........................................... 5,5
Fernanda Maria Pimenta Martins Esteves .................. 4,5
Francisco Ressurreição Moleiro .................................. 1,5
Gonçalo Santos Salvado Mateus ................................ 7,25
Honorina Maria Rodrigues Gonçalves Freire Martins 4,5
Inês Assunção Coelho Santos ..................................... 7,5
Isabel Maria Matos ...................................................... 7
João Paulo Nascimento Dias ...................................... 5,75
João Teixeira Pereira Guerreiro .................................. 7
José Augusto Costa Pinto Monteiro ........................... 7
Licínia Carla Caldas Oliveira ..................................... 7,75
Lídia Patrícia Silva Ribeiro Alvelos Pimpão ............. 6,5
Manuel Estrela Rodrigues ........................................... 4,5
Márcio António Gonçalves Borges ............................ 6,5
Maria Fátima Cruz Espeçada Ferreira Teixeira ......... 8,75
Maria Fátima Mesquita Cunha Mendes ..................... 7,5
Maria Isabel Jesus Gomes Silva ................................. 8,25
Maria Lurdes Faia Gomes Russo ............................... 7
Maria Lurdes Morais Barreira Sequeira ..................... 4
Maria Manuela Loureiro ............................................. 6,75
Maria Marta Afonso Alves ......................................... 8
Nuno Pedro Guerreiro Ornelas Perry Câmara ........... 8,5
Ondina Jesus Soeiro Silva .......................................... 5
Sandra Cristina Meireles Sousa Diogo ....................... 6,75
Sandra Isabel  Fonseca M. Rocha B. Ribeiro Borges

Rocha ....................................................................... 6,5
Sérgio Nuno Laranjeira Moleiro ................................. 5,25
Sílvia Augusta Prudêncio Simões .............................. 6,75
Soraia Daniela Nunes Gomes ..................................... 8,25
Vasco Emanuel Fernandes Guerreiro ......................... 5,5

No âmbito do direito de participação dos interessados, podem os
candidatos excluídos dizer, por escrito, o que se lhes oferecer, no
prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

25 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 Moder-
nização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-32 474

Aviso

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que,
por despacho de 15 de Janeiro de 2001 da presidente da Câmara,

foram nomeados, na sequência de processo de reclassificação pro-
fissional:

O técnico especialista principal (escalão 1/índice 510) Luciano
Antunes Barata Reis, na categoria de técnico superior prin-
cipal (escalão 1/índice 510).

A engenheira técnica de 1.ª classe (escalão 1/índice 340) Dul-
ce Jesus Caetano Machado, na categoria de engenheiro ci-
vil de 2.ª classe (escalão 1/índice 400).

(Processos isentos de visto do Tribunal de Contas.)
Os candidatos nomeados deverão aceitar a nomeação no prazo de

20 dias a contar da data da publicação do presente aviso.

29 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 Moder-
nização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-32 470

Aviso

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que,
por despacho de 26 de Janeiro de 2001 da presidente da Câmara,
foi concedida a rescisão do contrato administrativo de provimento,
outorgado com João Pedro Gaspar Alves Cunha, como arquitecto
estagiário, com efeitos a partir de 23 de Março de 2001.

30 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 Moder-
nização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-32 473

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 1 de
Fevereiro de 2001 da presidente da Câmara, foi reclassificada para o
lugar de técnico superior de 2.ª classe � relações internacionais Helga
Dolores Barreto Minas, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a

contar da data da publicação do presente aviso.

1 de Fevereiro 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 Moder-
nização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-32 472

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que,
por meu despacho de 16 de Janeiro de 2001, no uso de competên-
cias conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, se encontra aberto o seguinte concurso in-
terno de acesso geral, para provimento do lugar indicado:

Número Número
do de Carreira Categoria

concurso lugares

G-45 1 Técnico superior de direito ............................................. Técnico superior de direito de 1.ª classe.

2 � Requisitos de admissão aos concursos:
2.1 � Podem ser admitidos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na re-
dacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
técnicos superiores de direito de 2.ª classe com, pelo menos, três
anos de serviço classificados de Bom. Em conformidade com o n.º 3
do mesmo artigo, é reduzido em 12 meses o tempo legalmente exi-
gido aos titulares de mestrado ou doutoramento, desde que o con-
teúdo funcional seja do interesse da instituição.

3 � Prazo de validade dos concursos � o concurso é aberto
apenas para o lugar existente e caduca com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Sintra.
5 � Constituição do júri:

Presidente � director municipal de Recursos Humanos e
Modernização Administrativa, Dr. José António Vaz Guerra
da Fonseca.

Vogais efectivos:

Directora do Departamento de Recursos Humanos,
Dr.ª Maria de Jesus Camões Cóias Gomes, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Directora do Departamento de Modernização Administra-
tiva, Dr.ª Dina Lopes Calaim Correia Lacerda.
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Vogais suplentes:

Técnica superior de direito assessora Dr.ª Maria do Ro-
sário Corvo Mendes Pereira Forjaz.

Técnico superior de direito de 1.ª classe Dr. Fernando
Manuel Belo Morais Gomes.

6 � Métodos de selecção a utilizar:
6.1 � Prova teórica oral de conhecimentos específicos, com ca-

rácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações
inferiores a 9,5 valores), com a duração aproximada de trinta mi-
nutos, visando avaliar os níveis de conhecimentos académicos e
profissionais dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício das
funções.

6.2 � Avaliação curricular, com carácter eliminatório (conside-
rando, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), visan-
do avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, na área para que
o concurso é aberto, com base na análise do respectivo currículo
profissional, sendo obrigatoriamente considerados e ponderados, de
acordo com a exigência da função, os seguintes factores:

Habilitação académica de base, onde se ponderará a titulari-
dade de grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com a área funcional do lugar posto a con-
curso;

Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o con-
curso é aberto, bem como outras capacitações adequadas,
com avaliação da sua natureza e duração;

Classificação de serviço, em que serão ponderadas as classifi-
cações de serviço dos anos relevantes para o efeito, ou seja,
as respeitantes ao período de tempo obrigatório de perma-
nência na categoria.

7 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam da acta de reunião do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

8 � Programa da prova teórica oral de conhecimentos especí-
ficos:

a) Regime Jurídico do Recrutamento e Selecção de Pessoal �
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho;

b) O Código do Procedimento Administrativo aplicado aos
recursos humanos;

c) Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças � Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

d) Regulamento de Organização dos Serviços Municipais �
Diário da República, 2.ª série, n.º 107, suplemento, apên-
dice n.º 68-A, de 9 de Maio de 2000

9 � Prazo para apresentação das candidaturas � 10 dias úteis
contados da data da publicação do presente aviso.

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de re-

querimento, dirigido à presidente da Câmara Municipal e entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para
a Secção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no
Largo Dr. Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixado
no n.º 8, devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, morada e código
postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência
legal;

d) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

10.2 � Os candidatos deverão ainda anexar ao requerimento de
candidatura:

a) Curriculum vitae detalhado, do qual deve constar: identi-
ficação pessoal, habilitações literárias, qualificações profis-
sionais (formação profissional, estágios praticados e traba-
lhos efectuados) e experiência profissional,
designadamente: tempo de serviço na Administração Pú-
blica, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço na
categoria, com especificação das funções desempenhadas;

b) Declaração do serviço onde conste o vínculo, tempo de ser-
viço na categoria, na carreira e na função pública e classi-
ficação de serviço obtida nos anos relevantes para o efeito.

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

12 � As listas de candidatos e as listas de classificação serão
afixadas/publicitadas, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, quando seja caso, no Departamento
de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, Rua Dr. Alfredo
Costa, 7, 2710-524 Sintra.

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

1 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Edite Es-
trela. 03-1-32 475

Aviso

Tornando-se necessário nomear, nos termos do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, o júri de acompanhamento
de estágio com vista à admissão de arquitectos de 2.ª classe, deter-
minou a presidente da Câmara, por despacho de 2 de Fevereiro de
2001, que o mesmo tenha a seguinte composição:

Presidente � director do Departamento de Urbanismo, Dr. José
Luís Rabaça Vasques.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão das Áreas
Urbanas e Géneses Ilegais, arquitecto Vítor Manuel
Silva Ramos, que substituirá o presidente nas suas fal-
tas e impedimentos.

Chefe da Divisão de Planeamento, zona B � DUR, en-
genheiro Alberto Sapina Carôco.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Planeamento, zona C � DUR, en-
genheira Isabel Lopes Sousa Garcia.

Arquitecta de 1.ª classe Ana Paula Jales Camposana
Araújo.

2 de Fevereiro 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 Moder-
nização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-32 469

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Edital

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 26 de Janeiro de 2001, foi pror-
rogado o regime de substituição por um período de seis meses do
chefe da Divisão Técnico Jurídica, Dr. Marcus Vinicius da Con-
ceição Tralhão, no cargo de director do Departamento Municipal
de Obras e Urbanismo, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2001.

30 de Janeiro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 5-1-31 848

Edital

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 26 de Janeiro de 2001, foi pror-
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rogado o regime de substituição por um período de seis meses dos
técnicos superiores engenheiros civis Mário Fernando Rodrigues
Monteiro e Maria José de Oliveira Carvalhão, para o exercício de
funções de chefe da Divisão de Obras Públicas e Municipais e chefe
da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento, respectivamente,
com efeitos a 1 de Fevereiro de 2001.

30 de Janeiro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 5-1-31 849

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de tesoureiro especialista, do grupo de pessoal
administrativo.

1 � Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal de 1 de Fevereiro de 2001 e nos termos do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto o con-
curso acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis, após publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

2 � Validade do concurso � o concurso é válido para a vaga
posta a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � tesouraria desta Câmara Municipal.
4 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos

constantes na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � o inerente à respectiva categoria.
6 � O vencimento corresponderá ao índice 330, escalão 1, de

acordo com o previsto 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.

7 � As candidaturas devem ser formalizadas através de reque-
rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual po-
derá ser solicitado na Divisão de Recursos Humanos e entregue na
mesma, ou enviado pelo correio para Praça Álvaro Marques, 4764-
-502 Vila Nova de Famalicão, até ao termo do prazo fixado.

Do requerimento deve constar:
7.1 � Identificação do candidato (nome, estado civil, profissão,

habilitações literárias, filiação, naturalidade, data e serviço de emis-
são do bilhete de identidade e número fiscal, morada);

7.2 � Identificação do concurso a que se candidata, bem como
a data da afixação;

7.3 � Os candidatos podem especificar quaisquer circunstânci-
as que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal;

7.4 � 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 Julho, da
situação precisa em que se encontra relativamente aos requisitos pre-
vistos nas alíneas a), b), c), d) e f) do artigo 29.º do mesmo diploma.

8 � Juntamente com o requerimento de admissão, os candida-
tos ao presente concurso deverão apresentar:

Curriculum vitae detalhado e devidamente comprovado;
Documento comprovativo da frequência de formação profissio-

nal;
Documento comprovativo das classificações de serviço nos três

últimos anos;
Declaração passada pelos serviços competentes, contendo o

tempo de serviço na carreira e na categoria anterior.

8.1 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior implica a exclusão.

9 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos no reque-
rimento serão punidas nos termos da lei penal.

10 � Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � Maria Isabel Nascimento C. Vieira Pinto, direc-
tor do Departamento Administrativo e Financeiro, que será
substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo 1.º vogal
efectivo.

Vogais efectivos:

Maria Madalena F. Nogueira Carvalho, chefe da Divisão
Financeira.

Isabel Cristina Ferreira Teixeira, chefe da Divisão de
Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Maria Adelina Pinto, chefe da Divisão Administrativa.
Maria Albina Azevedo Macedo Almeida, chefe da Repar-

tição de Recursos humanos.

11 � Os métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será feito através da fórmula
que se segue, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

CF =
 AC + EPS

2
sendo:

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

11.1 � Avaliação curricular, que visa avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos, na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional, em cujo âm-
bito serão considerados e ponderados os factores a seguir enuncia-
dos pela seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + EP + CS

4
em que:

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

As regras a observar na valorização dos diversos elementos são
as seguintes:

a) Habilitações literárias:

Habilitações literárias exigidas para o efeito � 16 valores;
Habilitações literárias de grau superior ao exigido �

20 valores;

b) Formação profissional:

Inexistência de qualquer formação � 10 valores;
Por cada período de 10 horas de formação na área das

funções a desempenhar será somado 1 valor aos 10
pontos, até ao limite de 20 valores;

c) Experiência profissional:

Três anos de serviço na categoria � 10 valores;
Por cada ano completo a mais � 1 valor até ao limite

máximo de 20 valores;

d) Classificação de serviço:

Classificação de serviço referente à média do valor quan-
titativo atribuído nos últimos três anos, multiplicado
por 2.

11.2 � Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, a efectuar em data
a designar.

Em que serão considerados factores de ponderação:

Motivação e interesse pelo lugar;
Capacidade de expressão e argumentação;
Conhecimentos profissionais.

E valorização 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.

12 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
respectiva lista de classificação final, serão publicitadas nos termos
do n.º 2 do artigo 33.º, n.º 1 do artigo 34.º, bem como n.os 1, 2, 3,
4 e 5 do artigo 38.º e nos termos dos n.os 1, 2, 3 e 5 do artigo 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

2 de Fevereiro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro,
Maria Isabel Vieira Pinto. 10-1-105 199

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico superior de 1.ª classe (área de ser-
viço social) do grupo de pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 31 de Janeiro de 2001,
e em consequência do concurso acima mencionado, foi nomeada
para ocupar o lugar de técnico superior de 1.ª classe (área de ser-
viço social) Maria Margarida Almeida Carvalho.

A nomeada deverá aceitar a nomeação após publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

5 de Fevereiro de 2001. � Por delegação de competência do
Presidente da Câmara, a Directora do Departamento Administrati-
vo e Financeiro, Maria Isabel Vieira Pinto. 10-1-105 200

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional especialista principal �
topógrafo.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 31 de Janeiro de 2001,
e em sequência do concurso acima mencionado, foi nomeado para
ocupar o lugar de técnico profissional especialista principal Bernar-
dino Carvalho Ferreira Saraiva.

O nomeado deverá aceitar a nomeação após publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

5 de Fevereiro de 2001. � Por delegação de competência do
Presidente da Câmara, a Directora do Departamento Administrati-
vo e Financeiro, Maria Isabel Vieira Pinto. 10-1-105 201

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que a classificação final dos
candidatos ao concurso externo de ingresso para provimento de oito
lugares de assistente administrativo, a qual foi homologada pelo pre-
sidente da Câmara Municipal em 23 de Janeiro de 2001, se encontra
afixada no placard dos Recursos Humanos desta Câmara Municipal.

5 de Fevereiro de 2001. � Por delegação de competência do
Presidente da Câmara, a Directora do Departamento Administrati-
vo e Financeiro, Maria Isabel Vieira Pinto. 10-1-105 202

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de motorista de pesados � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara em exercício de Vila Nova de Poiares de 1 de
Fevereiro de 2001, no uso da competência que lhe confere a
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, foi nomeado o candidato admitido e classificado no concurso
em epígrafe, António da Glória Fernandes, para ocupar um lugar
vago de motorista de pesados, do grupo de pessoal auxiliar.

O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias após
a publicação do presente aviso no Diário da República.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
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.)

1 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Câmara em Exercí-
cio, Maria Teresa B. C. Matias de Carvalho. 5-1-31 851

JUNTA DE FREGUESIA DE ARRENTELA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da Junta
de Freguesia em sua reunião ordinária de 10 de Janeiro de 2001, se
procedeu à reclassificação profissional, nos termos do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, dos fun-
cionários a seguir identificados e com efeitos à data da deliberação:

Nome Nova categoria ÍndiceCategoria anterior Índice

Josélia Espadinha Gonçalves Martins ...
Maria Ferreira Lopes ..............................

Jardineira ............................................
Jardineira ............................................

215
205

Apontador ......................................
Auxiliar administrativo ..................

230
205

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, José Manuel Ferreira de Oliveira. 10-1-105 206

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO

Aviso

1 � Torna-se público que, por deliberação desta Junta de Fre-
guesia de Campo de 28 de Janeiro de 2001, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, um concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de auxiliar de serviços gerais, do
grupo de pessoal auxiliar, caducando o mesmo com o provimento
respectivo.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis, designadamente, as
regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

3 � Requisitos de admissão:
3.1 � Requisito especial � podem candidatar-se ao presente

concurso todos os indivíduos possuidores da escolaridade mínima
obrigatória.

3.2 � Requisitos gerais de admissão a concurso � os constan-
tes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

4 � A remuneração será a correspondente ao escalão 1 do índi-
ce 118 da tabela de vencimentos da função pública, sendo condi-

ções de trabalho e regalias sociais as vigentes e aplicáveis aos fun-
cionários da administração local.

5 � O conteúdo funcional do lugar a concurso encontra-se pre-
ceituado no Despacho n.º 4/88, do SEALOT, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Local de trabalho � toda a área da freguesia de Campo.
7 � As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento, endereçado ao presidente da Junta de Freguesia, Rua da
Defesa, 2, 7200-072 Campo RMZ, podendo ser entregue pessoal-
mente, ou remetido no correio, registado com aviso de recepção, até
ao termo do prazo fixado, nele devendo constar, sob pena de ex-
clusão, os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, profissão, estado civil, re-
sidência, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nas-
cimento, número, data e serviço emissor do bilhete de iden-
tidade e número de identificação fiscal);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, com referência precisa ao Diário

da República que contenha a publicação do presente aviso.

8 � Sob pena de exclusão liminar, os candidatos devem ainda
apresentar, em anexo ao requerimento referido no ponto anterior,
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cópia autenticada do documento comprovativo das habilitações li-
terárias, cópia autenticada do bilhete de identidade, cópia autenti-
cada do cartão de contribuinte fiscal e curriculum vitae datado e
assinado.

9 � Ainda sob pena de exclusão liminar, os candidatos deverão
apresentar os documentos comprovativos dos requisitos gerais exi-
gíveis, sem embargo do preceituado no n.º 2 do artigo 31.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Júri de selecção:

Presidente � José Tacão Rosado, presidente da Junta de Fre-
guesia.

1.º vogal � Manuel Tacão Correia, secretário da Junta de
Freguesia.

2.º vogal � Manuel Joaquim Paulino Amaro, tesoureiro da
Junta de Freguesia.

3.º vogal � Maria Teodora Pisco Bia Correia, assistente ad-
ministrativo principal.

4.º vogal � Joaquim Viriato Cristeta Fonseca, técnico superi-
or de direito.

Nas respectivas faltas, ausências ou impedimentos, o presidente
do júri de selecção será substituído pelo 1.º vogal, Manuel Tacão
Correia.

11 � Método de selecção � prova escrita de conhecimentos
teórica escrita com a duração de duas horas, a ser classificada
numa escala de 0 a 20 valores, destinada a avaliar os níveis de
conhecimentos dos candidatos exigíveis e adequados ao exercí-
cio da função.

12 � Programa da prova � a prova de conhecimentos teórica
consistirá na resolução de um questionário composto por cinco
perguntas. Cada pergunta terá a cotação de 4 valores. A prova de
conhecimentos teórica incidirá sobre as seguintes matérias:

a) Organização política e administrativa do Estado;
b) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Central, Regional e Local;
c) Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças dos Funci-

onários e Agentes da Administração Central, Regional e
Local; e

d) Regime Jurídico do Ingresso, Acesso e Progressão nas
Carreiras e Categorias dos Funcionários da Administração
Local.

13 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas, mediante aviso, nos locais públicos do estilo existentes na
freguesia de Campo, ou publicadas no Diário da República, 3.ª sé-
rie, atento o disposto, designadamente, nos artigos 33.º a 43.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

29 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, José Tacão
Rosado. 10-1-105 205

JUNTA DE FREGUESIA DA FOZ DO DOURO

Aviso

Concurso externo geral de ingresso para o provimento
de um lugar de auxiliar administrativo

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, faz-se público que no concurso em epígrafe, aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, de 3 de
Agosto de 2000, foi atribuída à única concorrente ao concurso a
seguinte classificação:

Maria Emília Moreira de Carvalho Oliveira � 16 valores.

Mais se torna público que a Junta de Freguesia, em sua reunião
de 25 de Janeiro de 2001, deliberou homologar a acta do júri do
respectivo concurso.

26 de Janeiro de 2001. � Por delegação do Presidente da Junta,
o Secretário, Artur Almeida Costa. 10-1-105 144

JUNTA DE FREGUESIA DO LARANJEIRO

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que na reunião da Junta
de Freguesia de 23 de Janeiro de 2001 e nos termos do Decreto-

-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassi-
ficado como assistente administrativo especialista o fiscal munici-
pal principal desta autarquia João Batista Santa Maria (a
reclassificação produz efeitos 20 dias após ao da publicação deste
aviso).

30 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, José Mário
Castelhano Ferreira. 03-1-32 479

JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR

Aviso

Torna-se público que a Junta de Freguesia do Lumiar, em reu-
nião de 11 de Janeiro de 2001, deliberou aceitar o pedido de exo-
neração, com efeitos a 21 de Dezembro de 2000, do vigilante de
parques e instalações desportivas e recreativas Jorge Augusto Ca-
seiro do Nascimento, por ter sido nomeado para um lugar do qua-
dro de pessoal do Centro de Saúde do Cartaxo.

12 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, Rui Manuel
Malta Vacas. 10-1-105 207

JUNTA DE FREGUESIA DE MOURA MORTA

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

António Andrade Monteiro Guedes, presidente da Junta de Fregue-
sia de Moura Morta, do município de Peso da Régua:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Moura Morta, do município de Peso da Régua, ten-
do em conta o parecer emitido em 9 de Maio de 2000 pela Comis-
são de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que
foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta
de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 29 de Ou-
tubro de 2000:

Brasão � escudo de prata, com três cômoros de verde, o do
centro encimado por um crescente voltado, de vermelho,
moventes de uma campanha ondada de prata e azul de qua-
tro tiras; em chefe, cruz da Ordem de Cristo, à dextra e cruz
da Ordem de Malta, contornada de vermelho, à sinistra.
Coroa mural de prata de quatro torres. Listel branco, com a
legenda a negro: «MOURA MORTA � PESO da RÉ-
GUA»;

Bandeira � de vermelho. Cordão e borlas de prata e verme-
lho. Haste e lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Fregue-
sia de Moura Morta � Peso da Régua».

29 de Outubro de 2000. � O Presidente da Junta, António An-
drade Monteiro Guedes. 06-1-030 484

JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE

Aviso

Concurso externo de ingresso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e em reunião
da Junta de Freguesia de Ponte datada de 15 de Janeiro de 2001,
foi deliberado abrir concurso externo de ingresso, nos termos do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, para um lugar
de assistente administrativo.

2 � O prazo de candidatura é de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso.

3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento do lugar
indicado.

4 � Local de trabalho � edifício sede da Junta de Freguesia de
Ponte.

5 � Remuneração � é a correspondente ao escalão 1, índi-
ce 191 � Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.
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6 � Conteúdos funcionais � ao assistente administrativo são
atribuídas as funções que se enquadram em directivas gerais dos
dirigentes e chefias, de expediente, arquivo e secretaria, contabili-
dade-processamento, pessoal e aprovisionamento e dactilografia �
Despacho n.º 38/88, da SEALOT, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989.

7 � Requisitos de admissão ao concurso � os requisitos gerais
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, que são os seguintes:

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

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

exigidas para o desempenho do cargo � ter o 11.º ano de
escolaridade completo;

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 obrigatórias.

8 � Os interessados deverão formalizar a sua candidatura atra-
vés de requerimento dirigido ao presidente da Junta de Freguesia
de Ponte, no prazo supracitado, a entregar no edifício da Junta de
Freguesia ou enviar pelos CTT, para Junta de Freguesia de Ponte,
Largo da Igreja, 472, 4800-511 Ponte GMR.

8.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, morada completa, filiação,
data de nascimento, naturalidade, número e data do bilhe-
te de identidade e serviço de identificação que o emitiu e
número de contribuinte);

b) Identificação completa do concurso a que se candidata.

8.2 � Juntamente com o requerimento devem entregar obrigato-
riamente o certificado de habilitações literárias e profissionais, de-
vidamente comprovadas, e curriculum vitae, datado e assinado, sob
pena de exclusão.

9 � Métodos de selecção � conforme estipulam os n.os 1 e 2 do
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, os métodos de
selecção serão os seguintes: prova escrita de conhecimentos gerais,
prova escrita de conhecimentos específicos, avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção, sendo a classificação final do
candidato expressa pela média aritmética das classificações numa
escala de 0 a 20 valores, efectuada da seguinte fórmula:

CF =
 (3 × PEC) + (3 × AC) + (2 × EPS)

8
em que:

CF = classificação profissional;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

1.ª fase � prova escrita de conhecimentos gerais � esta prova,
com carácter eliminatório, tem a duração máxima de uma hora e é
pontuada na escala de 0 a 20 valores. São eliminados os candida-
tos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores.

2.ª fase � prova escrita de conhecimentos específicos � esta
prova, com carácter eliminatório, tem a duração máxima de uma
hora e é pontuada na escala de 0 a 20 valores. São eliminados os
candidatos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores.

A prova escrita de conhecimentos versará sobre as seguintes
matérias:

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � estabelece o
quadro das competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março � estabelece o Re-
gime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agen-
tes;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Discipli-
nar;

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto � horários;
Decreto-Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto � finanças locais;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei

n.º 412-A/98, de 31 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho � reestruturação de carreiras.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, da prova escrita de conhecimentos e da entrevista profissio-
nal de selecção, bem como o sistema de classificação final, inclu-
indo a respectiva fórmula classificativa, constam das actas de
reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos can-
didatos sempre que solicitado.

11 � Constituição do júri:

Presidente � Miguel Ribeiro de Sousa, presidente da Junta de
Freguesia.

Vogais efectivos:

José de Abreu Oliveira, secretário, e Francisco Fernandes,
tesoureiro.

Vogais suplentes:

António Cardoso da Silva, presidente da Assembleia de
Freguesia, e Marta Sofia das Neves Ribeiro, secretária.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

12 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classi-
ficação final serão afixadas no expositor existente na Junta de Fre-
guesia, sendo os candidatos admitidos contactados para divulgação
das datas, horas e locais de realização dos métodos de selecção.

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

31 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Junta, Miguel Ribeiro
de Sousa. 06-1-030 486

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE,
ÁGUA E SANEAMENTO DE GONDOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho de administração tomada em sua reunião de 1 do corren-
te, 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 provimento de um lugar de técnico supe-
rior de recursos humanos estagiário, com o vencimento no valor de
181 000$, índice 310, escalão 1.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-
mente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da adminis-
tração local.

O concurso é válido para a presente vaga e caduca com o preen-
chimento da mesma.

O local de trabalho é no concelho de Gondomar.
Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se ao presente

concurso os interessados que reúnam, até ao termo do prazo fixa-
do para apresentação de candidaturas, os requisitos gerais previs-
tos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Requisitos especiais � ao presente concurso poderão habilitar-
-se indivíduos que possuam como habilitações literárias a licencia-
tura em Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho.

Os conteúdos funcionais do lugar a prover são os constantes no
Despacho n.º 42/96, de 2 de Agosto, e consta de:

Promove as acções respeitantes à movimentação e gestão do
pessoal, a fim de possibilitar uma correcta afectação dos
recursos humanos existentes, com as necessidades de cada
serviço;

Define os perfis mais adequados a cada cargo 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;

Promove as acções necessárias ao recrutamento de pessoal;
Assegura o normal decurso do procedimento necessário à pro-

gressão e promoção nas categorias e carreiras;
Assegura a adequação com as normas legais vigentes, os pro-

cessos de contratação ou recrutamento de pessoal;
Afere os métodos de condução de pessoal, promovendo acções

internas destinadas a rentabilizar e humanizar os recursos
humanos disponíveis;
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Preconiza e promove reuniões tendentes à adopção dos méto-
dos de avaliação de pessoal mais correctos e mais adequa-
dos a cada cargo ou função;

Assegura uma correcta gestão dos conflitos internos e promo-
ve a sua resolução.

O método de selecção a utilizar será a prova de conhecimentos
específicos.

A prova de conhecimentos específicos visa avaliar os níveis de
conhecimentos académicos e profissionais exigíveis e adequados ao
exercício da função. A prova realizar-se-á em data a determinar
posteriormente e constará de um questionário com 10 perguntas.
Terá a duração de duas horas, com consulta de legislação, e con-
sistirá na resposta por escrito a uma prova apresentada pelo júri do
concurso, a qual será avaliada na escala de 0 a 20 valores e a mes-
ma incidirá os seguintes diplomas:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas altera-

ções;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/92, de 15 de Novembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

Em caso de igualdade de classificação entre candidatos, os cri-
térios de preferência a adoptar serão os constantes no artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva classificação final e a
fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

Do requerimento com assinatura, dirigido ao presidente do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados de Electrici-
dade, Água e Saneamento de Gondomar, deverão constar os seguin-
tes elementos de identificação: nome, estado civil, profissão,
naturalidade, residência, data de nascimento, filiação, habilitações
literárias, número do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, telefone e número fiscal de contribuinte. Deve-
rão ainda declarar, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
uma das condições gerais e especiais a que se referem os artigos 29.º
e 30.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Os candidatos deverão anexar ao requerimento de candidatura
fotocópia do bilhete de identidade actualizado, certificado de habi-
litações literárias, em original, ou autenticado pelo cartório notarial.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão exigíveis constantes no presente aviso de abertura
determina a exclusão do concurso (n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Os requerimentos podem ser entregues pessoalmente na sede
destes Serviços Municipalizados, ou enviados pelo correio, com
aviso de recepção, para Serviços Municipalizados de Electricidade,
Água e Saneamento de Gondomar, 4420 Gondomar.

A afixação da lista de candidatos, bem como da lista de classifi-
cação final, será publicitada nos termos dos artigos 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

O estágio tem a duração de um ano com carácter probatório, re-
gendo-se pelo disposto no n.º 5 do Decreto-Lei n.º 265/88, de 25
de Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de
Setembro, alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho; Decreto-Lei n.º 159/95, de 6 de Julho,
e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

A avaliação e classificação final do estágio, traduzida numa es-
cala de 0 a 20 valores, será feita tendo em atenção o relatório de
estágio apresentado e a classificação de serviço obtida durante o
estágio.

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Cristina Castro, vogal do conselho de ad-
ministração.

1.º vogal � Maria Adelina F. Castro Moura Maia, chefe da
Divisão dos Serviços Administrativos.

2.º vogal � engenheiro Osvaldo Figueiredo, director de depar-
tamento municipal.

1.º vogal suplente � Dr.ª Paula Cristina Fontes Santos Men-
des, técnica superior de 1.ª classe.

2.º vogal suplente � Maria dos Anjos R. Figueiredo, chefe de
repartição.

Na falta ou impedimento do presidente, será seu substituto legal
o 1.º vogal efectivo.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Valentim dos Santos Loureiro. 06-1-030 480

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE LEIRIA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional analista principal do gru-
po de pessoal técnico profissional.

Para os devidos efeitos e nos termos dos artigos 39.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se torna pública a lista de
classificações do candidato ao concurso mencionado em epígrafe,
homologada pelo conselho de administração em reunião de 21 de
Dezembro de 2000:

Susana Josefina Tomás de Sá � 15,39 valores.

Mais se torna público que o conselho de administração destes
Serviços Municipalizados deliberou, por unanimidade, em reunião
de 24 de Janeiro de 2001, nomear no lugar vago de técnico profis-
sional analista principal do grupo de pessoal técnico-profissional do
quadro de pessoal destes Serviços Municipalizados, escalão 1, ín-
dice 230, a candidata classificada Susana Josefina Tomás de Sá.

A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

24 de Janeiro de 2001. � A Directora-Delegada, Cristina Ma-
ria Abreu Henriques Seco. 5-1-31 861

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de ad-
ministração, em reunião de 30 de Novembro de 2000, deliberou, por
unanimidade, autorizar a frequência na fase de formação, em regime
de requisição, para ingresso na carreira de oficial de justiça, nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo 26.º dos Estatutos dos Fun-
cionários de Justiça, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 343/99, de 26
de Agosto, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 175/2000, de 9
de Agosto, da operadora de estações elevatórias, de tratamento ou
depuradoras Dulce Duarte Mendes, desde 2 de Novembro de 2000
a 31 de Janeiro de 2001.

24 de Janeiro de 2001. � A Directora-Delegada, Cristina Ma-
ria Abreu Henriques Seco. 5-1-31 862

Aviso

Em cumprimento do que dispõe o artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 22/98, de 9 de Fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, se torna pública
a transição dos seguintes funcionários, da carreira de adjunto de te-
soureiro para a carreira de assistente administrativo:

Fernanda Maria Pedrosa Matias Clemente Francisco, com efei-
tos a 1 de Janeiro de 1998.

Manuel Grosso Oliveira Monteiro, com efeitos a 1 de Janeiro
de 1998.

Paula Fernanda Fernandes Cortez, com efeitos a 24 de Setem-
bro de 1998.

24 de Janeiro de 2001. � A Directora-Delegada, Cristina Ma-
ria Abreu Henriques Seco. 5-1-31 863

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional de construção civil especia-
lista principal do grupo de pessoal técnico-profissional.

Para os devidos efeitos e nos termos dos artigos 39.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se torna pública a lista de
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classificações do candidato ao concurso mencionado em epígrafe,
homologada pelo conselho de administração em reunião de 21 de
Dezembro de 2000:

Vítor Manuel Gomes Carolino � 15,10 valores.

Mais se torna público que o conselho de administração destes
Serviços Municipalizados deliberou, por unanimidade, em reunião
de 24 de Janeiro de 2001, nomear, no lugar vago de técnico pro-
fissional de construção civil especialista principal do grupo de pes-
soal técnico-profissional do quadro de pessoal destes Serviços Mu-
nicipalizados, escalão 1, índice 305, o candidato classificado Vítor
Manuel Gomes Carolino.

A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

24 de Janeiro de 2001. � A Directora-Delegada, Cristina Ma-
ria Abreu Henriques Seco. 5-1-31 864

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DA CÂMARA DE LOURES

Aviso n.º 10/2001

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação
do conselho de administração destes Serviços Municipalizados
em reunião de 6 de Fevereiro de 2001, foi deliberado nomear os
candidatos abaixo indicados aprovados no concurso interno de

ingresso para provimento de sete lugares na categoria de assis-
tente administrativo:

Ana Paula dos Santos Cartaxo.
Nelson Horta Marinho.
Bruno Miguel Camilo Pereira.
Rute Marina Teixeira Simões.
Ana Bela Caracinha Fialho Caldeira.
Isabel Maria Vieira Pereira Barbosa.
Ludgero Soares dos Santos Corvo.

(Processo não sujeito a visto do Tribunal de Contas.)
Mais se torna público que os nomeados deverão assinar os ter-

mos de aceitação de nomeação no prazo de 20 dias úteis contado
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

6 de Fevereiro de 2001. � O Vogal do Conselho de Adminis-
tração, José Manuel Abrantes. 03-1-32 486

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA

Aviso
Torna-se público que em reunião de 16 de Janeiro de 2001 do

conselho de administração foi deliberado, nos termos dos n.os 1
e 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9
de Setembro, proceder à reclassificação profissional dos seguintes
funcionários:

Nome

António Fernando de Oliveira Fi-
dalgo.

Acácio Farias Santos Machado ...

Lubrificador ....................................

Operador de estações elevatórias ...

4/162

3/152

Canalizador ............................................

Lubrificador .........................................

4/162

3/152

Após reclassificação

Escalão/índice

Actual

Escalão/índiceCarreira/categoria Carreira/categoria

26 de Janeiro de 2001. � A Presidente do Conselho de Administração, Teresa Maria da Silva Pais Zambujo. 03-1-32 484

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de seis
lugares na categoria de assistente administrativo prin-
cipal.

1 � Torna-se público que, por despacho da presidente do con-
selho de administração destes Serviços Municipalizados de 6 de
Janeiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
contados a partir da publicação do presente aviso, concurso inter-
no de acesso geral para provimento de seis lugares na categoria de
assistente administrativo principal, escalão 1, índice 215, a que
corresponde o vencimento ilíquido de 130 200$, do quadro de pes-
soal destes Serviços.

2 � O presente concurso rege-se pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e pelo 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, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

3 � Validade do concurso � o presente concurso é válido para
as vagas indicadas, extinguindo-se com o seu provimento.

4 � São requisitos de admissão ao concurso os constantes do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5 � O local de trabalho situa-se na área de actuação destes Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora.

6 � Os métodos de selecção serão constituídos por:
6.1 � Prova escrita de conhecimentos (PC), a classificar de 0 a

20 valores, visando avaliar os níveis de conhecimentos profissio-
nais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício da função.

A matéria constitutiva da prova, a ser divulgada com a publica-
ção da lista de candidatos admitidos e excluídos, terá como refe-
rência o programa de provas de conhecimentos com vista ao pro-
vimento de lugares de ingresso e acesso na carreira de assistente
administrativo, aprovado por deliberação do conselho de adminis-
tração de 9 de Março de 1992 e publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 77, de 1 de Abril de 1992.

6.2 � Avaliação curricular (AC), visando avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, na área funcional para que o concurso
é aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional,
sendo considerados e ponderados, de acordo com as exigências da
função, os seguintes factores de apreciação e critérios:

6.2.1 � A habilitação académica de base (HA), onde se ponde-
rará a titularidade de grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida, constituindo critérios:

9.º ano de escolaridade � 13 valores;
11.º ano de escolaridade � 14 valores;
Escolaridade de nível mais elevado � 15 valores.

6.2.2 � A formação profissional (FP), onde se ponderarão as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a concurso,
constituindo critérios:

Sem acções de formação � 10 valores;
Com acções interessando à função � 12 valores.

6.2.3 � A experiência profissional (EP), em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções no tempo, na área de actividades
para que é aberto o concurso, constituindo critérios:

Com três anos de exercício de funções � 12 valores;
Com mais de três e menos de quatro anos de exercício de fun-

ções � 13 valores;
Com mais de quatro anos de exercício de funções � 14 valores.

6.2.4 � A classificação de serviço (CS), em que se ponderará a
classificação de serviço atribuída nos últimos três anos relevantes
para promoção, nas seguintes menções, assim classificados:

Muito bom � 17 valores;
Bom � 14 valores,

correspondendo a classificação deste factor à média simples das
menções atribuídas.
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6.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS), visando avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo factores de
apreciação, tendo em conta o conteúdo funcional da carreira:

Sentido crítico � 0 a 4 valores;
Motivação � 0 a 4 valores;
Expressão e fluência verbais � 0 a 4 valores;
Experiência profissional (na carreira � discussão de aspectos

curriculares) � 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.

6.4 � Fórmulas a utilizar para cálculo da avaliação curricular
(AC) e da classificação final (CF):

HA + FP + 2EP + CS PC + AC + EPS
AC = ������� e CF = �����

5 3

onde:

AC = classificação calculada para a avaliação curricular;
HA = classificação atribuída ao nível da habilitação académica;
FP = classificação atribuída à formação profissional;
EP = classificação atribuída à experiência profissional;
CS = classificação atribuída à classificação de serviço;
CF = classificação calculada para a classificação final;
PC = classificação atribuída à prova escrita de conhecimentos;
EPS = classificação atribuída à entrevista profissional de se-

lecção.

7 � Os critérios de apreciação e ponderação referentes aos mé-
todos de selecção constarão das actas do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

8 � Os requerimentos de admissão a concurso, elaborados em
papel A4, contendo a indicação da categoria a que se candidata,
deverão ser dirigidos à presidente do conselho de administração dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, podendo ser entregues pessoalmente nestes Serviços, si-
tos no Largo do Marquês de Pombal, 2780 Oeiras, ou remetidos
pelo correio, com aviso de recepção.

8.1 � Dos requerimentos deverão constar, sob pena de exclusão,
os seguintes elementos:

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

b) Habilitações literárias legais adequadas ao exercício das
funções;

c) Habilitações profissionais (cursos de formação profissional
adequados, principalmente os que constituírem requisito
para acesso);

d) Experiência profissional;
e) Situação em que se encontra o candidato face ao serviço

público a que estiver vinculado, com referência ao tempo
de serviço e respectiva classificação;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para apreciação do
seu mérito.

9 � Em relação aos requisitos referidos nas alíneas b), c), e) e
f) do número anterior, deverão os candidatos declarar, sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontrem.

10 � É obrigatória a apresentação de curriculum vitae, assim
como comprovativos autenticados da formação constante da
alínea c) do n.º 8.1 deste aviso.

Os candidatos que forem funcionários dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora são dispensa-
dos de apresentarem os elementos que constem dos respectivos pro-
cessos individuais.

11 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a lista
de classificação final, serão afixadas, para consulta, no edifício dos
Serviços Centrais e os candidatos notificados nos termos legais.

12 � O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Teresa de Jesus Amorim Gonçalves, direc-
tora do Departamento Comercial e Administrativo.

Vogais efectivos:

Dr. Carlos Alberto Ferreira Paiva, director do Departa-
mento Financeiro, que substituirá a presidente nos seus
impedimentos.

Dr. Mário João de Almeida e Paiva, chefe da Divisão
Administrativa.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Paula da Costa Tavares, chefe da Divisão de
Clientes e Gestão Comercial.

Dr. Carlos Augusto Paradinha Xavier, chefe da Divisão
de Gestão de Recursos Humanos.

26 de Janeiro de 2001. � A Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Teresa Maria da Silva Pais Zambujo. 03-1-32 485

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DO AMBIENTE DE PAREDES

Aviso

De acordo com o n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção introduzida pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se
público que o conselho de administração dos Serviços Munici-
palizados do Ambiente de Paredes, em sua reunião ordinária de
16 de Janeiro de 2001, deliberou por unanimidade aceitar a
transferência da funcionária Dulce de Lurdes Beça, auxiliar ad-
ministrativa da Câmara Municipal de Paredes, para o quadro de
pessoal destes Serviços Municipalizados de Paredes, com efei-
tos a 17 de Janeiro de 2001.

31 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Augusto Granja da Fonseca. 10-1-105 203

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso

Concurso interno geral de ingresso para provimento de
um lugar da categoria de chefe de secção do grupo de
pessoal de chefia.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo
com a deliberação do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados da Câmara Municipal de Ponte de Sor, tomada
na sua reunião ordinária realizada no dia 17 de Janeiro de 2001,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno geral de ingresso para provimento de um lugar da
categoria de chefe de secção, do grupo de pessoal de chefia, do
quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados da Câmara
Municipal de Ponte de Sor.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas
alterações, 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, e
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado 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 pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, caducando com o seu preenchimento, de harmonia com a
alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho.

4 � Conteúdo funcional � as funções constantes da alínea a) do
Despacho n.º 1/80, do SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990, onde é referido que co-
ordena, orienta e supervisiona as actividades desenvolvidas numa
secção administrativa, designadamente as relativas às áreas de pes-
soal, contabilidade, expediente, património e aprovisionamentos, e
outras de apoio instrumental à Administração; distribui o trabalho
pelos funcionários que lhe estão afectos, emite directivas e orienta
a execução de tarefas; assegura a gestão corrente dos seus serviços,
equacionando a problemática do pessoal, designadamente em ter-
mos de carências de recursos humanos, necessidades de formação
e progressão nas respectivas carreiras; afere ainda as necessidades
de meios materiais indispensáveis ao funcionamento da secção;
organiza os processos referentes à sua área de competências,
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informa-os, emite pareceres e minuta o expediente; atende e escla-
rece os funcionários, bem como pessoas do exterior sobre questões
específicas da sua vertente de actuação; controla a assiduidade dos
funcionários.

4.1 � Área funcional � chefia de secção.
4.2 � Serviços a que se destina � secção do quadro dos Servi-

ços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponte de Sor.
5 � Local de trabalho � o local de trabalho é o edifício dos

Paços do Concelho.
6 � Vencimento e condições de trabalho � o vencimento é o

correspondente ao escalão 1, índice 330, da escala indiciária do
novo sistema retributivo da função pública, estabelecido no Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e adaptado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 412/98 (anexo II), de 30 de Dezembro, conjugado com o
constante do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, a que corresponde o valor de 192 700$, sendo as condi-
ções de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para
os funcionários da administração local.

7 � Requisitos gerais de admissão ao concurso � os previstos
no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

8 � Requisitos especiais � os previstos no artigo 7.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e aplicado com as necessárias adaptações à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, no seu artigo 5.º

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura me-

diante requerimento, dirigido ao presidente do conselho de admi-
nistração dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de
Ponte de Sor, o qual poderá ser entregue pessoalmente nestes Ser-
viços Municipalizados, ou remetido pelo correio, mediante carta
registada com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, para Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de
Ponte de Sor, Largo 25 de Abril, 7400-228 Ponte de Sor, devendo
no requerimento constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, filia-
ção, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, nú-
mero fiscal de contribuinte, número, data de emissão e de
validade do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, morada completa e telefone);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com a identi-

ficação do mesmo, mediante referência ao número e data
da publicação no Diário da República.

9.2 � Juntamente com o requerimento de candidatura, deverão
os candidatos apresentar o seguinte:

a) Curriculum vitae devidamente detalhado, elaborado de
acordo com o n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, datado e assinado;

b) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato perten-
ce, devidamente autenticada e actualizada, do qual conste
a natureza do vínculo e a antiguidade na função pública,
carreira e categoria;

c) Documento autêntico ou autenticado do certificado de ha-
bilitações literárias;

d) Documentos autênticos ou fotocópias autenticadas compro-
vativos das acções de formação profissional, com a respec-
tiva duração;

e) Fotocópias do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

9.3 � Aos funcionários dos Serviços Municipalizados da Câmara
Municipal de Ponte de Sor é dispensada da apresentação dos do-
cumentos comprovativos dos requisitos expressos nas alíneas b), c)
e d), desde que constem do respectivo processo individual.

9.4 � Salvo o disposto no número anterior, a não apresentação
da documentação exigida implica a exclusão, sendo, no entanto,
dispensável a apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos gerais referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os candidatos declarem nos
respectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromis-
so de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada um deles.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção constarão
de uma prova de conhecimentos gerais (escrita) e uma prova de
avaliação curricular, ambas classificadas de 0 a 20 valores, e que
para além dos valores inteiros, terão no máximo de três dígitos

decimais sem arredondamento, sendo que a classificação final será
obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PCG (E) + AV

2

em que:

CF = classificação final;
PCG (E) = prova de conhecimentos gerais (escrita);
AC = avaliação curricular.

10.1 � A prova de conhecimentos gerais (escrita), que terá a
duração de duas horas com uma tolerância de trinta minutos, visa
avaliar o nível de conhecimentos profissionais dos candidatos exi-
gíveis para o exercício das funções, e cuja classificação final resul-
tará do somatório das cotações das classificações obtidas em cada
pergunta, versará os seguintes temas: Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro
(Código do Procedimento Administrativo), Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, altera-
do pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto.

10.2 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos para o exercício do cargo de chefia na área para
que o concurso é aberto, com base na avaliação do respectivo cur-
rículo profissional, que terá a seguinte fórmula e onde serão pon-
derados os seguintes factores:

AC =
 HL + EP + FP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

10.2.1 � A valorização das habilitações literárias efectuar-se-á
do seguinte modo:

Habilitação mínima exigida � 16 valores;
9.º ano ou equivalente � 17 valores;
11.º ano ou equivalente � 18 valores;
12.º ano ou equivalente � 19 valores;
Habilitação de grau superior � 20 valores.

10.2.2 � A ponderação da experiência profissional visa avaliar
o desempenho de funções por parte dos candidatos e será valorada
da seguinte maneira:

EP = experiência profissional:

De 3 a 5 anos � 17 valores;
Mais de 5 anos até 10 � 18 valores;
Mais de 10 anos � 20 valores.

De referir que só será contabilizado o tempo de experiência pro-
fissional que se adapte às funções inerentes ao lugar colocado a
concurso, não podendo este item ser superior a 20 valores.

10.2.3 � A avaliação da formação profissional será ponderada
da seguinte maneira:

FP = Formação profissional:

Acções de formação de duração igual ou superior a um
dia e até uma semana � 3 valores cada;

Acções de formação até um mês � 5 valores cada;
Acções de formação superiores a um mês � 10 valores

cada.

Só serão contabilizadas as acções de formação adequadas às fun-
ções inerentes ao lugar colocado a concurso, não podendo este fac-
tor ser superior a 20 valores.

11 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, onde
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de
três dígitos decimais sem arredondamento, e resultará da média
aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos mé-
todos de selecção utilizando a seguinte fórmula:

CF =
 PCG (E) + AC

2

12 � Ficarão excluídos os candidatos que obtenham classifica-
ção inferior a 9,5 valores.
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13 � A falta de comparência dos candidatos à prova de conhe-
cimentos gerais (escrita) determina a sua exclusão.

14 � A prova de conhecimentos gerais (escrita) terá carácter
eliminatório, pelo que ficarão eliminados os candidatos que obte-
nham classificação inferior a 9,5 valores.

15 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos nos n.os 1 e 3 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

16 � Os critérios de apreciação e ponderação da classifica-
ção dos candidatos constarão das actas das reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

17 � Publicitação � as listas de candidatos admitidos e
excluídos e de classificação final serão afixadas no edifício dos
Paços do Concelho de Ponte de Sor, de acordo com o previsto
nos artigos 33.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

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

19 � Composição do júri � o júri do concurso será constituí-
do por:

Presidente � Joaquim Louro Semedo Carita, administrador do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados da
Câmara Municipal de Ponte de Sor, que será substituído, nas
suas faltas e impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Normando José Pereira Sérgio, técnico superior de
1.ª classe (área de direito) pertencente ao quadro de pes-
soal da Câmara Municipal de Ponte de Sor, e Jeróni-
mo Poupino Margalho, administrador do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados da Câma-
ra Municipal de Ponte de Sor.

Vogais suplentes:

Alexandre Elias Martins, chefe de repartição pertencente
ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponte de
Sor, e Isidro Carvalho da Rosa, administrador do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados da
Câmara Municipal de Ponte de Sor.

20 � De acordo com o despacho conjunto datado de 1 de Mar-
ço de 2000, do Ministro Adjunto, do Ministro da Reforma do Es-
tado e da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, de-
termina-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 oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

24 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João José de Carvalho Taveira Pinto. 10-1-105 204

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso

Abertura de concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de 11 lugares de assistente administrativo es-
pecialista, escalão 1, índice 260.

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com a
deliberação do conselho de administração de 17 de Janeiro de 2001,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação deste aviso, concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de 11 lugares da categoria de assistente administrativo
especialista, do grupo de pessoal administrativo, escalão 1, índice
260, a que corresponde o vencimento mensal ilíquido de 151 800$
e todas as regalias sociais vigentes para os funcionários da admi-
nistração local.

1 � O concurso é válido apenas para o provimento das vagas
colocadas a concurso.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de
Junho, 204/98, de 11 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 427/89,

de 7 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 353-A/89, de
16 de Outubro.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o previsto no
Despacho n.º 38/88, do Secretário de Estado da Administração Lo-
cal e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � Local de trabalho � toda a área do concelho de Sintra.
5 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

a) Possuir os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Nos termos da alínea a) do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, poderão candidatar-se
ao presente concurso os assistentes administrativos princi-
pais com, pelo menos, três anos na categoria e classifica-
ção de serviço não inferior a Bom.

6 � Os interessados deverão apresentar na Secção de Recruta-
mento e Selecção destes SMAS, ou remeter pelo correio, com avi-
so de recepção, no prazo referido, requerimento dirigido ao presi-
dente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento de Sintra, Avenida Movimento das Forças
Armadas, 16, 2714-53 Sintra, solicitando a sua candidatura, do qual
deve constar o nome completo, filiação, naturalidade, data de nas-
cimento, estado civil, número e data do bilhete de identidade, bem
como o serviço de identificação que o emitiu, residência e número
fiscal de contribuinte.

7 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso se os can-
didatos declararem no mesmo requerimento, em alíneas separadas
e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de
admissão, com excepção do certificado de habilitações, que deverá
ser entregue no acto da inscrição, bem como o documento compro-
vativo da sua qualidade de funcionário, caso não exerça funções
nestes Serviços Municipalizados.

8 � O método de selecção com carácter eliminatório a utilizar
será: prova de conhecimentos, onde se fará apelo a conhecimentos
de cultura geral e a aspectos decorrentes do normal funcionamento
dos SMAS, nomeadamente aos Regulamentos de Abastecimento de
Água e de Drenagem de Águas Residuais, bem como aos Estatu-
tos das Autarquias Locais e dos seus funcionários.

9 � A prova de conhecimentos indicada na alínea a) do n.º 8 terá
forma escrita, natureza teórica e a duração de duas horas e, como
bibliografia de apoio, os candidatos poderão munir-se da legislação
a seguir indicada, que poderão consultar durante a realização da
mesma:

Constituição da República Portuguesa;
Código Administrativo (artigos 164.º a 175.º);
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto (com as alterações da

Declaração de Rectificação n.º 13-E/98, de 31 de Agosto);
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho;
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 (com as alterações

dos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outubro, e 175/95,
de 21 de Julho);

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro (com as alterações
da Lei n.º 6/92, de 29 de Abril);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março (com as alterações da
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e do Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio);

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março (com as alterações da Lei

n.º 163/99, de 14 de Setembro);
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
Regulamento de Distribuição de Água destes SMAS;
Regulamento de Drenagem de Águas Residuais destes SMAS.
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10 � A classificação final será obtida através da aplicação do
método de selecção referido no n.º 8 e serão excluídos os candida-
tos que obtiverem classificação final inferior a 9,5 valores.

11 � O sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constarão das actas das reuniões do júri do
concurso, a qual poderá ser facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

12 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Recrutamento e Selecção dos Serviços Mu-
nicipalizados de Água e Saneamento de Sintra, na Avenida Movi-
mento das Forças Armadas, 16, 2714-503 Sintra, e poderão ser
consultadas durante as horas normais de expediente.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Eduardo Correia Bento Paulino, director do
Departamento de Recursos Humanos.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria João Mendes Ferreira, chefe da Divisão de
Gestão de Pessoal, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Dr.ª Maria Ana Correia Arsénio Martins, chefe da Divi-
são de Formação e Apoio Social.

Vogais suplentes:

Maria Leonor Mendes Vidal Araújo e Silva, chefe da
Secção de Gestão de Pessoal.

Luzia de Fátima Ramos Batista da Rosa, chefe da Secção
de Apoio Social.

30 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Renato Leitão. 03-1-32 476

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de
17 de Janeiro de 2001, deliberou nomear, em comissão de serviço,
pelo período de um ano, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e dos Decretos-Leis n.os 353-A/89,
de 16 de Outubro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, para o lugar
de auxiliar administrativo, as candidatas classificadas em 9.º lugar
no concurso externo de ingresso, para provimento de dois lugares
de auxiliar administrativo, escalão 3, índice 137, Maria de Fátima
Alberto Mendes Correia, e em 11.º lugar, escalão 1, índice 118, Ana
Luísa Oliveira da Conceição Valentim Pires, e provisoriamente, pelo
período de um ano, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, e dos Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16
de Outubro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, escalão 1, índice 118,
os candidatos classificados em 10.º e do 12.º ao 15.º lugares, Ma-
ria Lídia dos Santos, Cidália Maria Coutinho Neves, António For-
tunato Dias, Elisabete Fernanda Ferreira Serra Vicente e Sandra da
Conceição Nascimento dos Santos.

No entanto, porque se faz sentir a urgente necessidade de admis-
são de funcionários com esta categoria profissional, o conselho de
administração deliberou ainda que a nomeação se faça por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a partir do início das respec-
tivas funções.

30 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Renato Leitão. 03-1-32 480

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de
17 de Janeiro de 2001, deliberou nomear provisoriamente pelo pe-
ríodo de um ano, nos termos dos artigos 19.º, n.º 2, alínea a), 20.º,
21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, para o lugar de assistente admi-
nistrativo, escalão 1, índice 191, Fernando Jorge Monteiro Barata,
Ana Mafalda Serra Ventura, Nuno Miguel Santos Cruz, Ana Már-
cia Lousado Ferreira e Cláudia Cristina Fernandes Baptista.

No entanto, porque se faz sentir a urgente necessidade de admis-
são de funcionários com esta categoria profissional, deliberou ain-
da que a nomeação se faça por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir do início das respectivas funções.

30 de Janeiro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Renato Leitão. 03-2-32 481

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos se rectifica o aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 261, de 11 de Novembro de 2000,
pelo que onde se lê «[...] a classificada no concurso interno de
acesso limitado para um lugar de técnico profissional de arqui-
vo � principal, aberto por [...]» deve ler-se «[...] a classificada
no concurso interno de acesso limitado para um lugar de técnico
profissional de arquivo � principal, Emília Maria Oliveira Pi-
res, aberto por [...]».

25 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 06-1-030 483

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso de rectificação

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de técnico superior de 2.ª classe � arquitecto

Para os devidos efeitos se torna público que no n.º 13 relativo
ao aviso em epígrafe, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 31, de 7 de Fevereiro de 2000, a pp. 2901 e 2902, passa a ter a
seguinte redacção:

13 � Composição do júri:

Presidente � Dr. António Carlos Figueiredo, presidente
da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheira Maria Patrocínia Santos Oliveira Borges,
directora do Departamento Técnico, que substitui
o presidente nas suas faltas e impedimentos, e ar-
quitecto José Rui Veloso Faustino, chefe da
DPGU.

Vogais suplentes:

Engenheiro João Pedro Marques Mouro, chefe da
DEP, e engenheiro Fernando José Reis Afonso de
Albuquerque, chefe da Divisão Termal.

29 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 10-1-105 192

Aviso de rectificação

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe � urbanismo

Para os devidos efeitos se torna público que o n.º 13 relativo ao
aviso em epígrafe, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 111, de 13 de Maio de 1999, a pp. 10 494 e 10 495, passa a
ter a seguinte redacção:

13 � Composição do júri:

Presidente � Dr. António Carlos Figueiredo, presidente
da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheira Maria Patrocínia Santos Oliveira Borges,
directora do Departamento Técnico, que substitui
o presidente nas suas faltas e impedimentos, e ar-
quitecto José Rui Veloso Faustino, chefe da
DPGU.

Vogais suplentes:

Professor José Luís Gaspar Campos, vereador, e pro-
fessor Adriano Lima Gouveia Azevedo.

29 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 10-1-105 193
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Aviso de rectificação

Concurso externo de ingresso para provimento de três
lugares de técnico de comunicação e relações econó-
micas.

Para os devidos efeitos se torna público que  o n.º 13 relativo ao
aviso em epígrafe, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 199, de 26 de Agosto de 1999, a pp. 18 138, 18 139 e 18 140,
passa a ter a seguinte redacção:

13 � Composição do júri:

Presidente � Dr. António Carlos Figueiredo, presidente
da Câmara.

Vogais efectivos:

Professor Adriano Lima Gouveia Azevedo, vereador,
que substitui o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos, e engenheiro Fernando José Reis Afon-
so de Albuquerque, chefe da Divisão Termal.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Teresa Seia de Matos, directora do Depar-
tamento de Administração Geral, e engenheira
Maria Patrocínia Santos Oliveira Borges, directo-
ra do Departamento Técnico.

29 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 10-1-105 194

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 20,
de 24 de Janeiro de 2001, a p. 1665, saiu com inexactidão o
aviso da Câmara Municipal de Loulé. Assim, onde se lê «Con-
curso n.º 32/2000 � Concurso interno geral de ingresso para
preenchimento de um lugar na categoria de encarregado de servi-

ço de higiene e limpeza» deve ler-se  «Concurso n.º 32/2000 �
Concurso interno geral de ingresso para preenchimento de um lu-
gar na categoria de encarregado de serviços de higiene e limpeza»

No ponto 5.2, alínea a), onde se lê «Possuir como habilitação
académica do 9.º ano de escolaridade» deve ler-se «Possuir como
habilitação académica o 9.º ano de escolaridade».

No ponto 17, onde se lê «O presidente do júri será substituí-
do nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal» deve ler-se «O
presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo». 19-1-5456

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 13,
de 16 de Janeiro de 2001, a p. 1005, saiu com inexactidão o
aviso da Câmara Municipal de Mafra. Assim, onde se lê «9.1 �
...EP = entrevista profissional;» deve ler-se «9.1 � ...EP = ex-
periência profissional;»; onde se lê «Cada facto será avaliado de
0 a 20 valores.» deve ler-se «Cada factor será avaliado de 0 a
20 valores.»; onde se lê «22 de Novembro de 2000. � O Presi-
dente da Câmara...» deve ler-se «22 de Dezembro de 2000. �
O Presidente da Câmara...» 19-1-5457

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 285,
de 12 de Dezembro de 2000, a p. 26 086, saiu com inexactidão
o aviso da Câmara Municipal de Tábua registado sob o n.º 5-1-
-31 226. Assim, onde se lê «operário altamente qualificado prin-
cipal (serralheiro civil)» deve ler-se «operário qualificado prin-
cipal (serralheiro civil)». 19-1-5459

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 275,
de 28 de Novembro de 2000, a p. 25 238, saiu com inexactidão
o edital da Junta de Freguesia de Ribadouro. Assim, na descri-
ção do brasão, onde se lê «com barco rabelo» deve ler-se «um
barco rabelo». 19-1-5460
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

CIPADE � INDÚSTRIA E INVESTIGAÇÃO
DE PRODUTOS ADESIVOS, S. A.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da CIPADE � Indústria e Investigação
de Produtos Adesivos, S. A., pessoa colectiva n.º 500217718, com sede
na Avenida do 1.º de Maio, 518, em São João da Madeira, matriculada
sob o n.º 74, com o capital, realizado, de 540 000 000$, para se reuni-
rem em assembleia geral, pelas 11 horas e 30 minutos, do dia 9 do
próximo mês de Abril, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio 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 o aumento de capital e ou alteração da

denominação do capital para euros e redenominação das
acções.

Nos termos legais, serão facultados à consulta dos Srs. Accionis-
tas, na sede social, as propostas sujeitas a discussão, assim como os
demais documentos de informação legalmente exigíveis.

Podem participar na assembleia os accionistas com direito a voto
que tenham as respectivas acções averbadas, registadas ou deposita-
das em seu nome até 10 dias antes da realização da assembleia.

A cada 100 acções corresponde um voto.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel de Jesus da Silva Guerra. 10-2-121 766

HELIOTÊXTIL � ETIQUETAS E PASSAMANARIAS, S. A.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da HELIOTÊXTIL � Etiquetas e
Passamanarias, S. A, pessoa colectiva n.º 500133263, com sede na Rua
dos Combatentes do Ultramar, 167, em São João da Madeira, matricula-
da sob o n.º 118, com o capital, realizado, de 180 000 000$, para se
reunirem em assembleia geral, pelas 18 horas e 30 minutos, do dia 30 do
próximo mês de Março, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio 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 o aumento de capital e ou alteração da

denominação do capital para euros e redenominação das
acções.

Nos termos legais, serão facultados à consulta dos Srs. Accionis-
tas, na sede social, as propostas sujeitas a discussão, assim como os
demais documentos de informação legalmente exigíveis.

Podem participar na assembleia os accionistas com direito a voto
que tenham as respectivas acções averbadas, registadas ou deposita-
das em seu nome até 10 dias antes da realização da assembleia.

A cada 100 acções corresponde um voto.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel de Jesus da Silva Guerra. 10-2-121 767

CINE-TEATRO AVENIDA DE CASTELO BRANCO, S. A.

Sede provisória: Edifício do Município, 6000-458 Castelo Branco

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo Bran-
co sob o n.º 147.

Pessoa colectiva n.º 500064130.

CONVOCATÓRIA

Conforme estabelece o artigo 376.º do Código das Sociedades,
convoco a assembleia geral do Cine-Teatro Avenida de Castelo Bran-
co, S. A., para se reunir na sala de reuniões do edifício dos Paços do
Município, no próximo dia 16 de Março de 2001, pelas 14 horas e
30 minutos. Se não houver quórum para que a assembleia geral pos-
sa deliberar, a mesma realizar-se-á no mesmo lugar em segunda reu-
nião dia 23 de Março de 2001, à mesma hora, com qualquer número
de accionistas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apresentação, discussão e votação do relatório e contas da
direcção, bem como do parecer do conselho fiscal referen-
tes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
3.º Eleição dos corpos gerentes para o triénio de 2001-2004.

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Manuel Vieira Neves. 10-2-121 768

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Sede: Le Meridien Penina

Capital social: 705 310 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 1670.

Contribuinte n.º 500269270.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas da Sociedade Turística da Penina, S. A., a reunirem em assem-
bleia geral anual na sede social, sita no hotel Le Meridien Penina
Golf & Resort, no dia 30 de Março de 2001, pelas 12 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercí-
cio e o parecer do fiscal único relativos ao ano 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 conversão do capital social em euros;
5.º Deliberar sobre a ratificação da cooptação de um novo

administrador realizada pelo conselho de administração.

Conforme o artigo 13.º do contrato da sociedade, os Srs. Accio-
nistas que pretendam participar na assembleia geral deverão, até 10
dias antes da data marcada para a respectiva reunião, ter as suas
acções registadas no livro da Sociedade ou depositadas, conforme
sejam nominativas ou ao portador

5 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, John B. Stilwell. 10-2-121 769

VIEIRA DE ANDRADE � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua de António Jorge, 48, Frazão, Paços de Ferreira

Capital social: 110 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Paços de
Ferreira sob o n.º 1380/990726.

Pessoa colectiva n.º 504474081.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco todos os accionistas
para reunirem a assembleia geral ordinária, que terá lugar na sede
social, no dia 30 de Março de 2001, pelas 15 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.
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O relatório de gestão e os respeitantes documentos de presta-
ção de contas apresentadas pelo conselho de administração, in-
cluindo o parecer do conselho fiscal e o relatório do revisor ofi-
cial de contas e as propostas de deliberação a apresentar à
assembleia pelo conselho de administração, encontram-se à dis-
posição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede social, du-
rante as horas de expediente, a partir da data de publicação desta
convocatória, nos termos do artigo 289.º do Código das Socieda-
des Comerciais

1 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Adelina Ribeiro Gomes Ferreira. 10-2-121 772

RAMECEL � REDE ABASTECEDORA DE MERCEARIAS
DO CENTRO, S. A.

Sede: Urbanização da Chã, 2435-043 Caxarias

Capital social: 650 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ourém sob o
n.º 165.

Pessoa colectiva n.º 500226563.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral anual, na sua sede social, em
Caxarias, concelho de Ourém, no dia 24 de Março de 2001, pelas
15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de
2000;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Nos termos estatutários, têm direito a votar na assembleia de
accionistas que 10 dias antes do designado para a realização sejam
possuidores de 25 acções, pelo menos, devidamente registadas ou
depositadas.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Vítor Inácio Dias. 10-2-121 774

POLIBEBE � DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
DO CENTRO, S. A.

Sede: Urbanização da Chã, 2435-043 Caxarias

Capital social: 10 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ourém sob o
n.º 1221.

Pessoa colectiva n.º 503275620.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral anual, na sua sede social, em
Caxarias, concelho de Ourém, no dia 24 de Março de 2001, pelas
17 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de
2000;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Nos termos estatutários, têm direito a votar na assembleia os
accionistas que 10 dias antes do designado para a sua realização se-
jam possuidores de 100 acções, pelo menos, devidamente registadas
ou depositadas.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Hélder Miguel Vieira Dias. 10-2-121 775

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

Sociedade aberta

Sede: Rua de Júlio Dinis, 705-719, Porto

Capital social: 2 101 562 549 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 40 043.

Pessoa colectiva n.º 501525882.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas do Banco Comercial Português, S. A.,
sociedade aberta, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial do Porto sob o n.º 40 043, com sede na Rua de Júlio Dinis,
705-719, no Porto, com o capital social realizado de 2 101 562 549
euros, para reunirem em assembleia geral pelas 15 horas do dia 26
do próximo mês de Março, no Palácio da Bolsa, na cidade do Por-
to, por na sede não haver espaço disponível para a reunião, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do Banco
Comercial Português respeitantes ao exercício de 2000, bem
como sobre o relatório de gestão consolidado e contas
consolidadas respeitantes ao mesmo exercício;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados, in-
cluindo distribuição de acções próprias;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade com a amplitude prevista na lei, designa-
damente na alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º do Código das
Sociedades Comerciais;

4) Deliberar sobre a recomposição do conselho superior;
5) Deliberar sobre o aumento do capital social, e designa-

damente sobre o aumento em 57 027 325 euros, por in-
corporação de reservas, mediante emissão de 57 027 325
novas acções no valor nominal de 1 euro cada, a atribuir
aos accionistas nos termos legais, e bem assim sobre a
consequente alteração estatutária (artigo 5.º do contrato de
sociedade);

6) Deliberar sobre a alteração do contrato de sociedade,
designadamente dos seus artigos 7.º e 23.º;

7) Deliberar sobre aquisição e alienação de acções próprias;
8) Deliberar sobre aquisição e alienação de obrigações próprias;
9) Deliberar sobre modificação de deliberação da assembleia

geral de 24 de Março de 1999, consistente na supressão do
direito de preferência dos accionistas em aumento de capi-
tal integrado em programa de stock options;

10) Deliberar sobre a eventual emissão de obrigações con-
vertíveis, de montante até 500 000 000 de euros e sobre a
supressão do direito de preferência dos accionistas relati-
vamente à emissão de tais obrigações;

11) Deliberar sobre a relação de grupo com sociedades em si-
tuação de domínio total.

Serão postas à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, nos
prazos estatutários e legais, as propostas a submeter pelo órgão de
administração à assembleia geral, os relatórios que legalmente as
devem acompanhar e demais elementos de informação preparató-
ria, bem como, a partir da data de publicação do presente aviso
convocatório, o texto integral das propostas de alteração do con-
trato de sociedade.

É condição de participação na assembleia que os accionistas com-
provem a qualidade de accionista com direito a voto no 15.º dia
anterior à data marcada para a reunião, mantendo a titularidade ao
tempo da assembleia, devendo aquela qualidade ser comprovada pela
instituição financeira onde se encontram inscritas as acções, nos
termos legais.

Os accionistas poderão, nos termos legais imperativos do Có-
digo dos Valores Mobiliários, conjugado com as disposições
estatutárias, exercer por correspondência o seu direito de voto,
quanto às alterações estatutárias, devendo para tanto solicitar ao
Banco Comercial Português, S. A., Direcção de Títulos, Praça de
D. João I, 28, 2.º, 4000-295 Porto, por meio de carta registada
e com aviso de recepção, a receber pelo Banco até ao 13.º dia
anterior à data marcada para a reunião, ou através de qualquer
sucursal do Banco Comercial Português, S. A., dentro do mesmo
período, o envio dos documentos necessários. Os documentos
relativos ao voto por correspondência, conjuntamente com có-
pia do documento comprovativo da qualidade de accionista refe-
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rido no parágrafo anterior, deverão ser entregues na sociedade
até às 15 horas do penúltimo dia útil anterior ao fixado para a
reunião da assembleia geral.

A cada 1000 euros de capital corresponde um voto, podendo os
accionistas fazer-se representar e, bem assim, agrupar-se os titulares
de menor número de acções, aplicando-se no mais os termos e limi-
tes da lei e dos estatutos, designadamente do seu artigo 13.º

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Francisco Valente de Oliveira. 01-2-17 079

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.

Pessoa colectiva n.º 502303239.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da MARTIFER � Construções
Metalomecânicas, S. A., para reunirem em assembleia geral, pelas
16 horas do próximo dia 29 de Março, na sua sede social, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre o projecto de fusão por incorpo-
ração das sociedades TRIDIFER � Estruturas Metálicas Es-
paciais, L.da, e OLIMÁQUINAS � Equipamentos Industriais,
L.da, na sociedade MARTIFER � Construções Metalome-
cânicas, 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 consultados na sede de cada sociedade interveniente
pelos respectivos sócios e credores sociais, a partir da data da
publicação do presente aviso convocatória e no horário de expe-
diente.

26 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota.

01-2-017 090

VESAUTO � AUTOMÓVEIS E REPARAÇÕES, S. A.

Sede: Venda Seca, Belas, 2745 Queluz

Capital social: 475 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 3196.

Pessoa colectiva n.º 501316272.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da VESAUTO � Automóveis e
Reparações, S. A., para se reunirem em assembleia geral, no pró-
ximo dia 26 de Março, pelas 10 horas, na sua sede social, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resul-
tados;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

As propostas relativas aos vários pontos constantes da ordem de
trabalhos ficam à disposição dos accionistas, para consulta, na sede
social.

Nos termos legais e estatutários:

a) A participação na assembleia geral e o exercício do direito
a voto dependem do registo das acções nos livros de registo
da sociedade ou do seu depósito na sede social, pelo menos
até cinco dias úteis antes do marcado para a assembleia
geral, ou ainda do seu depósito em instituição bancária.
Neste último caso, a instituição bancária, a pedido do accio-
nista, deverá comunicar ao presidente da assembleia geral,

com a mesma antecedência, quais as acções que aí se acham
depositadas;

b) A cada 100 acções corresponde um voto.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Manuel Alves Ferreira. 01-2-017 091

VESAUTO � AUTOMÓVEIS E REPARAÇÕES, S. A.

Sede: Venda Seca, Belas, 2745 Queluz

Capital social: 475 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 3196.

Pessoa colectiva n.º 501316272.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas da VESAUTO � Automóveis e Reparações, S. A.,
para se reunirem em assembleia geral, no próximo dia 26 de Março,
pelas 11 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar e alterar para euros a denominação do
seu capital social, através do método não padrão, redenominar
e renominalizar as suas acções de 1000$ para 5 euros, com
arredondamento por excesso, sem aumento do número de
acções actualmente emitidas pela sociedade, por incorpora-
ção de reservas no montante de 1 144 750$ e consequente
alteração do artigo 5.º do contrato de sociedade.

A proposta relativa ao ponto constante da ordem de trabalhos
fica à disposição dos accionistas, para consulta, na sede social.

Nos termos legais e estatutários:

a) A participação na assembleia geral e o exercício do direito
a voto dependem do registo das acções nos livros de registo
da sociedade ou do seu depósito na sede social, pelo menos
até cinco dias úteis antes do marcado para a assembleia
geral, ou ainda do seu depósito em instituição bancária.
Neste último caso, a instituição bancária, a pedido do accio-
nista, deverá comunicar ao presidente da assembleia geral,
com a mesma antecedência, quais as acções que aí se acham
depositadas;

b) A cada 100 acções corresponde um voto.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Manuel Alves Ferreira. 01-2-017 092

NOVA CIMNOR � COMPANHIA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA INDÚSTRIA METALOMECÂNICA

E METALÚRGICA, S. A.

Sede: Rua de Manuel Pinto de Azevedo, 419-455,
4100-321 Porto

Capital social: 95 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 44 778.

Contribuinte n.º 501971904.

Assembleia geral

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

Convocam-se os accionistas da NOVA CIMNOR � Companhia
Distribuidora de Produtos para Indústria Metalomecânica e
Metalúrgica, S. A., pessoa colectiva nº 501971904, com sede na Rua
de Manuel Pinto de Azevedo, 419-455, 4100-321 Porto, para reu-
nirem na sede social no próximo dia 29 de Março de 2001, pelas 11
horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas referentes
ao exercício 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 Apreciar qualquer outro assunto de interesse para a vida da

sociedade.

Observações. � Têm direito a estar presentes na assembleia e
discutir e votar os accionistas que tiverem direito a, pelo menos,
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um voto; nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do contrato da sociedade
cabe um voto a cada grupo de 50 acções.

Nota. � A prova da qualidade de accionista deve ser feita confor-
me estabelece o artigo 10.º do contrato de sociedade, que se trans-
creve:

A prova da qualidade de accionista, para efeito do exercício do
direito de participação e de voto nas assembleias gerais far-
-se-á pelo depósito dos títulos na sede da sociedade, ou em
instituição de crédito, devendo, neste último caso, fazer-se
prova de tal depósito mediante declaração emitida pela res-
pectiva instituição de crédito que dê entrada na sede da soci-
edade até cinco dias antes da data da realização da assem-
bleia.

1 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Luísa de Carvalho Paiva Nunes Henriques.

01-2-17 093

LATINA � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, S. A.

Sede social: Rua do Duque de Palmela, 2, 2.º, direito,
1250-098 Lisboa

Capital social: 19 500 000$

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 32 749.
Contribuinte n.º 500163537.

Assembleia geral ordinária de accionistas

Nos termos do n.º 1 do artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco a assembleia geral ordinária desta sociedade para
se reunir na sede social, no dia 29 de Março de 2001, pelas 15 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Ratificar a nomeação, por cooptação, do administrador;
2.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício

de 2000;
3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Têm direito a participar na assembleia geral accionistas com, pelo
menos, 100 acções registadas em seu nome ou depositadas num es-
tabelecimento de crédito português com a antecedência de oito dias
do designado para a reunião, ou que exerçam cargos de membros da
mesa da assembleia geral, do conselho de administração ou do con-
selho fiscal.

Se por falta de representantes do capital exigido pela lei a assem-
bleia não poder ser realizada, fica desde já feita uma segunda
convocatória para o dia 5 de Abril de 2001, às 15 horas, no mesmo
local.

12 de Fevereiro de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Pedro Miguel Lima das Neves Paes de Almeida.

01-2-17 094

QUINTA DO CAMASÃO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua de Olivença, 11, Edifício Topázio, 3.º, escritório
303, 3000-306 Coimbra

Capital social realizado: 100 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 8238/000831.

Pessoa colectiva n.º 504518640.

Assembleia geral anual

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da Quinta do Camasão � Empreendimentos Imobi-
liários, S. A., para reunirem em assembleia geral anual, no dia 30 de
Março de 2001, pelas 12 horas, na sede social, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Nota. � Os textos das propostas a submeter à assembleia estão à
disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, durante os 15 dias
anteriores à data da assembleia.

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, sendo atribuído um voto a cada accionista ou grupo
de accionistas que sejam titulares de acções que representem pelo
menos 1 % do capital social, registadas, ou registadas na sociedade,
ou que comprove estarem depositadas em seu nome num estabeleci-
mento de crédito ou na sociedade até 10 dias antes do dia designado
para a assembleia geral.

12 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Branca da Conceição Almeida Fonseca. 01-2-17 096

QUINTA DA COVA DA VELHA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Estrada do Vale das Mulatas, 2910-737 Setúbal

Capital social realizado: 50 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob
o n.º 5640/20000517.

Pessoa colectiva n.º 504905090.

Assembleia geral anual

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da Quinta da Cova da Velha � Empreendimentos
Imobiliários, S. A., para reunirem em assembleia geral anual, no dia
31 de Março de 2001, pelas 10 horas, na sede social, com a seguin-
te ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Nota. � Os textos das propostas a submeter à assembleia estão à
disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, durante os 15 dias
anteriores à data da assembleia.

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, sendo atribuído um voto a cada grupo de 5 acções,
registadas, ou registadas na sociedade, ou que comprove estarem
depositadas em seu nome num estabelecimento de crédito ou na
sociedade até 10 dias antes do dia designado para a assembleia geral.

12 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Branca da Conceição Almeida Fonseca. 01-2-17 098

REICATUR � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE TURISMO, S. A.

Sede: Pinhal da Marina, Vilamoura

Contribuinte n.º 500229171.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoca-se a assembleia geral da
sociedade REICATUR � Sociedade Internacional de Turismo, S. A.,
matriculada sob o n.º 3940/971113-16 na Conservatória do Registo
Comercial de Loulé, com sede no Pinhal da Marina, Vilamoura, fre-
guesia de Quarteira, concelho de Loulé, com o capital social realiza-
do de 150 000 000$ para reunir no dia 24 de Março de 2001, pelas
11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativas
ao exercício de 2000;

2.º Deliberar sobre o parecer do conselho fiscal relativo ao
relatório de contas referido no número anterior;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e de fiscali-

zação da Sociedade;
5.º Deliberar sobre o aumento do capital social da Sociedade

de 150 000 000$ para 300 000 000$, na proporção de
100 000 000$ por incorporação de reservas e 50 000 000$
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por entrada em dinheiro ao valor nominal e reservado aos
accionistas.

Os Srs. Accionistas devem obedecer aos requisitos consignados nos
estatutos para a participação e exercício do direito de voto.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 01-2-17 099

PURATOS � PRODUTOS E ARTIGOS
PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR, S. A.

Sede: Abrunheira, São Pedro de Penaferrim, 2714-509 Sintra

Capital social: 250 000 000$

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 3183.

Pessoa colectiva n.º 500224765.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas para se reunirem em assembleia geral anual, no dia 30 de Março
de 2001, pelas 15 horas, na sede social da sociedade, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e
contas apresentados pelo conselho de administração e pa-
recer do conselho fiscal relativos ao exercício de 2000;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação dos resul-
tados;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a sociedade.

Nos termos da lei e dos estatutos, a assembleia geral é constituída
pelos accionistas com direito a voto, cabendo um voto a cada
100 acções.

Os accionistas que, isoladamente, não possuam esse número de
acções poderão agrupar-se de forma a completarem o número exi-
gido, fazendo-se representar por um dos agrupados.

Os possuidores de acções ao portador que desejem participar na
assembleia geral deverão, até cinco dias antes da reunião, ou depo-
sitar as acções na sede social da PURATOS � Produtos e Artigos
para a Indústria Alimentar, S. A., ou entregar na mesma documento
comprovativo de que elas se encontram depositadas, para esse efei-
to, em qualquer instituição de crédito, nacional ou reconhecida no
País.

13 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 01-2-17 105

COMITUR � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Rua de São Caetano, 4, 1200-829 Lisboa

Capital social: 5 000 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
4.ª Secção, sob o n.º 43 058.

Pessoa colectiva n.º 500067961.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais
e dos estatutos, convoco a assembleia geral dos accionistas da
COMITUR � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., para
se reunir no próximo dia 27 de Março de 2001, pelas 12 horas, na
Rua de São Caetano, 4, em Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000, bem como sobre o relatório e parecer do fis-
cal único;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Eleição de membros do conselho de administração por vagas

ocorridas e não preenchidas.

Informo os Srs. Accionistas que, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 8.º dos estatutos, as acções deverão estar escrituradas, aver-

badas ou depositadas, com a antecedência de oito dias úteis rela-
tivamente à data da realização da assembleia, correspondendo a
cada 100 acções um voto e que a documentação respeitante à
mesma encontra-se à disposição dos Srs. Accionistas na sede da
Sociedade.

12 de Fevereiro de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Francisco da Costa de Sousa de Macedo.

01-2-17 107

FITES � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTI-
COS E IMOBILIÁRIOS DE FAMALICÃO, S. A.

Sede: Rua de Castilho, 39, 13.º, H, 1250 Lisboa

Capital social: 100 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
2.ª Secção, sob o n.º 2423.

Pessoa colectiva n.º 500353131.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais
e dos estatutos, convoco a assembleia geral dos accionistas da FI-
TES � Sociedade de Empreendimentos Turísticos e Imobiliários de
Famalicão, S. A., para se reunir no próximo dia 27 de Março de
2001, pelas 12 horas e 30 minutos, na Rua de São Caetano, 4, em
Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000, bem como sobre o relatório e parecer do fis-
cal único;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Eleição de membros do conselho de administração por vagas

ocorridas e não preenchidas.

Informo os Srs. Accionistas que as acções deverão estar escritura-
das, averbadas ou depositadas, com a antecedência de oito dias úteis
relativamente à data da realização da assembleia e que a documen-
tação respeitante à mesma encontra-se à disposição dos
Srs. Accionistas na Rua de São Caetano, 4, em Lisboa.

12 de Fevereiro de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Francisco da Costa de Sousa de Macedo.

01-2-17 108

STIFA � TRANSPORTE INTERNACIONAL FERROVIÁRIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Terminal de Alverca, Estrada Nacional n.º 10,
2615-170 Alverca

Capital social: 100 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca
de Xira sob o n.º 2650/92112.

Contribuinte n.º 502581522.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 1 do artigo 375.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco todos os Srs. Accionistas para se reunirem em
assembleia geral, na sede social desta sociedade, no dia 19 de Março
do corrente ano, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2000;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no ano de 2000;

4.º Outros assuntos de interesse da sociedade.

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Armindo Rodrigo Vieira Leite. 01-2-17 110
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FÓRUM PRIOR DO CRATO
VINHOS SELECCIONADOS, S. A.

Assembleia geral anual de accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas de Fórum Prior do Crato � Vinhos
Seleccionados, S. A., matriculada sob o n.º 1793 na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa, com sede na Rua do Prior do Crato, 6,
em Lisboa, com o capital realizado de 30 000 000$ e o número de
contribuinte 502519886, para se reunirem em assembleia geral anual
no dia 31 de Março de 2001, pelas 15 horas, na sede social, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de ad-
ministração e o balanço e contas de Fórum Prior do Cra-
to � Vinhos Seleccionados, S. A., relativos ao exercício
de 2000;

2.º Deliberar sobre o parecer do conselho fiscal relativo
ao relatório, balanço e contas referidos no número an-
terior;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade, com a amplitude prevista na lei, designadamente
na alínea c) do artigo 376.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Encontra-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede, o texto
integral das propostas a submeter à assembleia geral pelo conselho de
administração, o qual será enviado aos Srs. Accionistas que o solicita-
rem.

Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício
do direito de voto são os constantes do artigo 9.º dos estatutos da
sociedade, tendo direito a participar na reunião todos os accionistas
que forem titulares de, pelo menos, 250 acções. A cada 250 acções
corresponde um voto.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Augusto Monteiro Gomes. 02-2-3003

QUINTAS FÓRUM PRIOR DO CRATO � SOCIEDADE
VITIVINÍCOLA, S. A.

Assembleia geral anual de accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas de Quintas Fórum Prior do Cra-
to � Sociedade Vitivinícola, S. A., matriculada sob o n.º 1236 na
Conservatória do Registo Comercial de Anadia, com sede no lu-
gar de Paraimo, concelho de Anadia, com o capital realizado de
18 000 000$ e o número de contribuinte 502636785, para se reu-
nirem em assembleia geral anual no dia 31 de Março de 2001,
pelas 17 horas, na sede social, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e o balanço e contas de Quintas Fórum Prior do
Crato � Sociedade Vitivinícola, S. A., relativos ao exercí-
cio de 2000;

2.º Deliberar sobre o parecer do conselho fiscal relativo
ao relatório, balanço e contas referidos no número an-
terior;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade, com a amplitude prevista na lei, designada-
mente na alínea c) do artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Encontra-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede, o texto
integral das propostas a submeter à assembleia geral pelo conselho de
administração, o qual será enviado aos Srs. Accionistas que o solicita-
rem.

Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício
do direito de voto são os constantes do artigo 9.º dos estatutos da
Sociedade, tendo direito a participar na reunião todos os accionistas
que forem titulares de, pelo menos, 50 acções. A cada 50 acções
corresponde um voto.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Augusto Monteiro Gomes. 02-2-3004

SOCIEDADE COMERCIAL SANTA JUSTA, S. A.
Sede: Rua do Professor Sousa da Câmara, 126,

1070-217 Lisboa

Capital social: 198 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 17 104.

Pessoa colectiva n.º 500264910.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas da Sociedade Comercial Santa Justa, S. A.,
para reunirem em assembleia geral anual, no próximo dia 29 de Março
de 2001, pelas 15 horas, na sede social, sita na Rua do Professor
Sousa da Câmara, 126, em Lisboa, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 31 de Dezembro 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 proposta do conselho de administração de

redenominar em euros o capital social e as acções que o
representam, de valor nominal de 110 000$ cada uma, por
aplicação do método padrão de alteração unitária das par-
ticipações que o compõem estabelecido no artigo 13.º,
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, e,
em consequência, fixar o valor nominal das 1800 acções
representativas do capital social, com arredondamento de
harmonia com o estabelecido no Regulamento n.º 1103/
97, do Conselho da União Europeia, de 17 de Junho de
1997, em 548,68 euros cada, e o capital social em
987,624 euros, sendo a importância de 4,16 euros neces-
sária para o arredondamento retirada da conta de reser-
vas livres da Sociedade;

5.º Deliberar sobre proposta do conselho de administração
de aumento de capital de 987 624 euros para
1 080 000 euros por aumento do valor unitário das
1800 acções existentes para 600 euros cada (renomina-
lização), sendo a importância necessária para tal, no
montante de 92 376 euros, retirada da conta de reservas
livres da Sociedade, mantendo-se inalterado o número de
acções existentes;

6.º Deliberar sobre a proposta do conselho de administração de
alteração dos artigos 5.º e 6.º dos estatutos em ordem a
adequá-los às deliberações tomadas nos termos dos pontos
4.º e 5.º da ordem de trabalhos.

O exercício de voto na assembleia depende do averbamento ou
depósito das acções, na sede social ou em instituição legalmente au-
torizada a recebê-lo, até 15 dias antes do dia designado para a reu-
nião.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João António Pereira Dias. 03-2-43 011

FOPOGEST, SGPS, S. A.
Sede: Avenida da Liberdade, 228, 1269-028 Lisboa

Capital social: 50 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1146.

Pessoa colectiva n.º 502572310.

Assembleia geral anual

CONVOCAÇÃO

É convocada a assembleia geral anual de accionistas desta socieda-
de para reunir na sua sede, no dia 29 do próximo mês de Março,
pelas 17 horas, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício findo a 31 de Dezembro de 2000, procedendo à
apreciação geral da administração e fiscalização da so-
ciedade;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apre-
sentada pelo conselho de administração;
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3.º Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o
quadriénio seguinte;

4.º :

a) Aprovar a redenominação do valor nominal de 1000$
para 4,99 euros de todas as acções representativas do
capital social, mediante a aplicação da taxa de con-
versão de 200$482;

b) Alterar em conformidade o teor dos artigos 4.º e 11.º
do contrato de sociedade.

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 377.º
do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que podem partici-
par na assembleia os accionistas possuidores de pelo menos 10 ac-
ções depositadas com a antecedência de 10 dias, correspondendo um
voto a cada 10 acções (v. §§ 1.º e 3.º do artigo 6.º do contrato de
sociedade).

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Assembleia Geral, Luís
Pedro Wintermantel Neves Mourisca. 03-2-43 012

SOCIEDADE COMERCIAL DO TEJO, S. A.
Sede: Avenida da Liberdade, 228, 1269-028 Lisboa

Capital social: 5 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 15 339.

Pessoa colectiva n.º 500548382.

Assembleia geral anual

CONVOCAÇÃO

É convocada a assembleia geral anual de accionistas desta Socieda-
de para reunir na sua sede, no dia 29 do próximo mês de Março,
pelas 16 horas, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apre-
sentada pelo conselho de administração;

4.º :

a) Aprovar a redenominação do valor nominal de 1000$
para 4,99 euros de todas as acções representativas do
capital social, mediante a aplicação da taxa de con-
versão de 200$482;

b) Alterar em conformidade o teor dos artigos 5.º e 6.º
do contrato de sociedade.

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 377.º
do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que podem partici-
par na assembleia os accionistas possuidores de 100 ou mais acções
depositadas ou averbadas em seu nome com a antecedência de 10 dias,
correspondendo um voto a cada 50 acções (v. §§ 1.º e 2.º do artigo
19.º do contrato de sociedade).

1 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Assembleia Geral, Luís
Pedro Wintermantel Neves Mourisca. 03-2-43 013

LISNAVE � ESTALEIROS NAVAIS, S. A.

Sociedade aberta
Sede social: Mitrena, 2910-738 Setúbal

Capital social: 6 000 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 05256.

Pessoa colectiva n.º 503847151.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, é convocada a assem-
bleia geral anual de accionistas da LISNAVE � Estaleiros Navais, S. A.,
para reunir no dia 30 de Março de 2001, pelas 12 horas, na sede da
sociedade, no Auditório da Escola de Formação, no estaleiro da Mi-
trena, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2.º Deliberar sobre o relatório do conselho fiscal;
3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
5.º Deliberar sobre o pedido de ratificação da substituição, por

cooptação, de um vogal do conselho de administração;
6.º Proceder à eleição dos novos corpos sociais para o quadrié-

nio de 2001-2004;
7.º Deliberar sobre a redenominação do capital social em euros.

No prazo legal, ficam à disposição dos Srs. Accionistas, na sede da
sociedade, os elementos constantes do artigo 289.º do Código das So-
ciedades Comerciais e os respeitantes aos pontos que constituem a
ordem de trabalhos.

Nos termos da lei e do contrato social, a assembleia geral é cons-
tituída pelos accionistas com direito a voto que possuam, pelo me-
nos, 100 acções devidamente registadas em seu nome até 10 dias antes
da data da assembleia geral.

Para o efeito, os Srs. Accionistas com direito a voto que queiram
estar presentes naquela assembleia deverão informar o presidente da
mesa da assembleia geral, por carta, com assinatura reconhecida no-
tarialmente, ou certificada pela sociedade, entregue na sede da socie-
dade até cinco dias úteis da data da assembleia geral. A cada 100 ac-
ções corresponderá um voto.

Nos termos do artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários, os
Srs. Accionistas que o desejem poderão exercer o seu direito de voto
por correspondência. O exercício de tal direito far-se-á mediante a
indicação do sentido do seu voto relativamente a cada ponto da or-
dem de trabalhos, em carta registada, com aviso de recepção, dirigida
ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, expedida para a sede
da sociedade. Esta comunicação deverá ser recebida na sociedade até
cinco dias antes da data de realização da assembleia geral. No envelo-
pe deverá ser inscrita a indicação «Exercício do direito de voto por
correspondência». As cartas serão abertas na assembleia geral pelo
Sr. Presidente, mantendo-se confidenciais até esse momento. A carta
deve conter a prova da qualidade de accionista, nos termos acima
referidos.

A assembleia geral só poderá reunir em primeira convocatória es-
tando presentes ou representados accionistas representantes de, pelo
menos, 50 % do capital social.

Não poderão assistir à assembleia geral os accionistas que não te-
nham direito a voto.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ruy Manuel Corte-Real de Albuquerque.

03-2-43 018

MATADOURO REGIONAL DO ALTO ALENTEJO, S. A.
Sede: Estrada Nacional n.º 372, quilómetro 25, Sousel

Capital social: 1 124 405 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sousel sob o
n.º 44.

Pessoa colectiva n.º 501701834.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários convoco a assembleia geral de accionistas
do Matadouro Regional do Alto Alentejo, S. A., para se reunir na
sede social, pelas 15 horas do dia 22 de Março de 2001, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas apresenta-
dos pelo conselho de administração relativos ao exercício
de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apre-
sentada pelo conselho de administração;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2001-
-2003;

5) Proceder à eleição da comissão de remunerações para o
mesmo triénio.

Nos termos do artigo 9.º do contrato de sociedade, terão direito
a tomar parte na assembleia geral os accionistas com direito de
voto, ou seja, os titulares de pelo menos 10 acções, que até ao
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início da reunião as tenham averbado em seu nome no livro de
registo da sociedade ou comprovem tê-las depositado em institui-
ções de crédito.

8 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 03-2-43 019

ANGOTEL � SOCIEDADE INDUSTRIAL HOTELEIRA, S. A.
Sede: Avenida de Sidónio Pais, 12, 1050-214 Lisboa

Capital social: 7 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 40 031.

Contribuinte n.º 500021473.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas da
ANGOTEL � Sociedade Industrial Hoteleira, S. A., para se reunirem
em assembleia geral anual, no dia 26 do próximo mês de Março, na
Avenida de Sidónio Pais, 12, em Lisboa, pelas 10 horas, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e 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 membros da assembleia geral e con-

selho de administração para o triénio de 2001-2003;
5) Tomar conhecimento do pedido de resignação do adminis-

trador Sr. Manuel José Granjo da Silva Pereira e proceder ao
preenchimento do lugar;

6) Conceder ao conselho de administração todos os poderes
convenientes, nomeadamente os que se tornem necessários
junto de quaisquer instituições ou repartições públicas para
proceder:

a) À redenominação do capital social da Sociedade;
b) À redenominação do capital nominal das respectivas

acções;
c) Ao aumento do capital social de 7 000 000$ para

56 000 euros, através de incorporação de reservas
livres, dando assim cumprimento ao exposto no
n.º 3 do artigo 276.º do Código das Sociedades Co-
merciais;

d) À alteração do contrato da Sociedade, em consequên-
cia da redenominação dos valores mobiliários;

e) Ao registo comercial dos novos valores mobiliários e
consequentes alterações estatutárias.

7) Tratar de quaisquer assuntos apresentados pelos
Srs. Accionistas e de interesse para a Sociedade.

Nos termos do artigo 18.º do contrato da sociedade, os accionistas
que desejem exercer o direito de voto deverão depositar as respecti-
vas acções no cofre da Sociedade ou num estabelecimento bancário,
com a antecedência mínima de 10 dias em relação à data fixada para
a assembleia geral.

5 de Fevereiro de 2001. � Luís Augusto Ribeiro da Silva.
03-2-43 020

MÚTUA DOS ARMADORES DA PESCA DE ARRASTO

(sociedade mútua de seguros)
Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 7, 1.º, 1069-117

Lisboa

Capital social: 750 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
3.ª Secção,  sob o n.º 15 957.

Pessoa colectiva n.º 500200068.

Assembleia geral anual

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos do contrato social, é convocada a assembleia geral
anual da Mútua dos Armadores da Pesca de Arrasto para reunir no

próximo dia 28 de Março, pelas 15 horas, na sua sede, na Avenida
de António Augusto de Aguiar, 7, 1.º, Lisboa, com a seguinte or-
dem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Deliberar sobre a conversão do capital social da Mútua, de

escudos para euros, com base na paridade oficial.

Poderão participar na assembleia todos os sócios, ou nela fazer-se
representar por qualquer sócio, ou nos demais termos indicados no
artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais.

8 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Assembleia Geral,
Empresa de Pesca S. Jacinto, S. A., representada por Domingos Vaz
Pais. 03-2-43 022

SEBASTUR � COMÉRCIO POR GROSSO DE MATERIAL
E APARELHOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Sede: Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 7.º, Lisboa

Capital social: 50 000 euros

Matriculada na 3.ª Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o n.º 10 839.

Pessoa colectiva n.º 504938606.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 376.º e seguintes do Código das Sociedades
Comerciais e dos artigos 11.º a 13.º dos estatutos, é convocada a
assembleia geral anual desta sociedade para o dia 27 de Março de 2001,
às 10 horas, devendo reunir-se na sua sede, na Rua do Dr. Eduardo
Neves, 9, 7.º, em Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

1) Discutir e 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) Eleger, nos termos dos estatutos, a mesa da assembleia geral

e os membros do conselho de administração e do conselho
fiscal para o exercício de 2001;

5) Deliberar sobre a nomeação de uma comissão de accionis-
tas, nos termos do artigo 399.º do Código das Sociedades;

6) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse para a
sociedade.

Têm direito a assistir à assembleia geral com voz e voto os acci-
onistas que possuam uma ou mais acções averbadas em seu nome até
oito dias antes do designado para a reunião, se forem nominativas,
ou que, no mesmo prazo, as tenham depositado na secretaria da so-
ciedade ou num dos bancos ou banqueiros da mesma, se forem ao
portador.

Cada acção dá direito a um voto.
Os accionistas poderão delegar a sua representação e voto noutro

accionista ou nalguma das pessoas a quem a lei atribua esse direito
por meio de carta, cuja fórmula lhes será fornecida pelo secretário da
sociedade, desde que tenham precedido tal delegação do depósito das
acções ao portador tal como acima indicado.

14 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ana Paula de Melo Egídio. 03-2-43 023

SEJAL � COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO, S. A.
Sede: Rua de Azedo Gneco, 69, rés-do-chão, esquerdo,

1350-034 Lisboa

Capital social: 80 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 45 820.

Pessoa colectiva n.º 500244022.
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Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral or-
dinária desta sociedade a reunir na sua sede social no dia 30 de Março
de 2001, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciar, deliberar e votar o relatório e contas do conselho
de administração e o parecer do conselho fiscal, relativos
ao exercício de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Proceder à apreciação da administração e fiscalização da

sociedade;
4.º Proceder à eleição dos corpos sociais para o triénio de 2001

a 2003.

12 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Maria Inês Mineiro Rodrigues Pignatelli.

03-2-43 026

J. B. FERNANDES � NORTE, COMÉRCIO DE AÇOS, S. A.
Sede: Zona Industrial de Varziela, Rua 6, lote 5, 4485 Fajozes

Capital social: 10 024 100$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde
sob o n.º 02436.

Contribuinte fiscal n.º 504307983.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas desta sociedade para reunirem no próximo dia 27 de
Março de 2001, pelas 12 horas, na sede, Z. I. de Varziela, Rua 6, lote
5, em Fajozes, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, discutir e votar o ba-
lanço, as contas, o relatório e parecer do fiscal único rela-
tivos ao exercício 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 recomposição do conselho de administração,

através da eleição de um administrador até final do mandato
daquele órgão;

5.º Fixação da remuneração dos corpos sociais para o exercício
de 2001.

Conforme o preceituado nos estatutos, têm direito a participar na
assembleia geral e aí usarem do direito de voto os accionistas que,
individual ou agrupadamente, possuam acções cujo valor global seja,
pelo menos, igual a 20 000$, contando-se um voto por cada 20 ac-
ções.

8 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ricardo Nunes Florêncio. 4-2-15 670

J. B. FERNANDES, SGPS, S. A.
Sede: Calçada de São Francisco, 6, 1200 Lisboa

Capital social: 3 075 342 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9214.

Pessoa colectiva n.º 504764489.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accionistas
desta sociedade para reunirem no próximo dia 29 de Março de 2001,
pelas 12 horas, na sede, Calçada de São Francisco, 6, 1200 Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, discutir e votar o ba-
lanço, as contas, o relatório e parecer do fiscal único rela-
tivos ao exercício 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 Fixação da remuneração dos corpos sociais para o exercício

de 2001.

Conforme o preceituado nos estatutos, têm direito a participar na
assembleia geral e aí usarem do direito de voto os accionistas que,
individual ou agrupadamente, possuam acções cujo valor nominal glo-
bal seja, pelo menos, igual a 100 000$, contando-se um voto por
cada 100 acções.

5 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José de São Pedro Celestino. 4-2-15 671

UNITRADE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.
Sede: Campos Verdes, 4470 Moreira da Maia

Capital social: 20 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 45 242.

Contribuinte fiscal n.º 502006323.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas desta sociedade para reunirem no próximo dia 27 de
Março de 2001, pelas 15 horas, na sede, em Campos Verdes, Moreira
da Maia, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, discutir e votar o ba-
lanço, as contas, o relatório e parecer do fiscal único rela-
tivos ao exercício 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 órgãos sociais para o triénio de 2001-

-2003;
5.º Fixação da remuneração dos corpos sociais para o exercício

de 2001.

Conforme o preceituado nos estatutos, têm direito a participar na
assembleia geral e aí usarem do direito de voto os accionistas que,
individual ou agrupadamente, possuam acções cujo valor global seja,
pelo menos, igual a 20 000$, contando-se um voto por cada 20 ac-
ções.

8 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ricardo Nunes Florêncio. 4-2-15 672

ESTABELECIMENTOS J. B. FERNANDES, S. A.
Sede: Largo de São Julião, 12, 1.º, 1200 Lisboa

Capital social: 540 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 6113.

Pessoa colectiva n.º 500100110.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas desta sociedade para reunirem no próximo dia 29 de
Março de 2001, pelas 11 horas, na sede, Largo de São Julião, 12, 1.º,
1200 Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, discutir e votar o ba-
lanço, as contas, o relatório e parecer do fiscal único rela-
tivos ao exercício 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 órgãos sociais para o triénio de 2001-

-2003;
5.º Fixação da remuneração dos corpos sociais para o exercício

de 2001.

Conforme o preceituado nos estatutos, têm direito a participar na
assembleia geral e aí usarem do direito de voto os accionistas que,
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individual ou agrupadamente, possuam acções cujo valor nominal glo-
bal seja, pelo menos, igual a 100 000$, contando-se um voto por
cada 100 acções.

Qualquer que seja o número das suas acções, nenhum accionista pode
representar mais da décima parte dos votos conferidos por todas as
acções emitidas, nem mais de uma quinta parte dos votos que se apu-
rarem na assembleia geral.

5 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Margarida Canas Fernandes Temudo Barata.

4-2-15 673

CONTIBRONZES � FUNDIÇÃO CONTÍNUA
E CENTRÍFUGA, S. A.

Sede: Rua da Estação, 10 e 12, Sabugo,
2715-128 Pêro Pinheiro

Capital social: 108 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 839.

Pessoa colectiva n.º 500074194.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas desta sociedade para reunirem no próximo dia 29
de Março de 2001, pelas 10 horas e 30 minutos, na sede, Rua da
Estação, 10 e 12, Sabugo, em Pêro Pinheiro, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e discutir e votar o
balanço, as contas, o relatório e o parecer do fiscal único
relativos ao exercício 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 Fixação da remuneração dos corpos sociais para o exercício

de 2001.

Conforme o preceituado nos estatutos, têm direito a participar
na assembleia geral e aí usarem do direito de voto os accionistas
que, individual ou agrupadamente, possuam acções cujo valor nominal
global seja, pelo menos, igual a 50 000$, contando-se um voto por
cada 50 acções.

Qualquer que seja o número das suas acções, nenhum accionista
pode representar mais da décima parte dos votos conferidos por todas
as acções emitidas, nem mais de uma quinta parte dos votos que se
apurarem na assembleia geral.

8 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ricardo Nunes Florêncio. 4-2-15 674

J. B. FERNANDES � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida do Marechal Gomes da Costa, 3, 1800 Lisboa

Capital social: 1 865 000 000$

Matriculada sob o n.º 67 532 na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa.

Pessoa colectiva n.º 501921192.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas desta sociedade para reunirem no próximo dia 29
de Março de 2001, pelas 10 horas, na sede, Avenida do Marechal
Gomes da Costa, 3, 1800 Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e discutir e votar o
balanço, as contas, o relatório e o parecer do fiscal único
relativos ao exercício 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 Fixação da remuneração dos corpos sociais para o exercício

de 2001.

Conforme o preceituado nos estatutos, têm direito a participar
na assembleia geral e aí usarem do direito de voto os accionistas

que, individual ou agrupadamente, possuam acções cujo valor nominal
global seja, pelo menos, igual a 100 000$, contando-se um voto por
cada 100 acções.

Qualquer que seja o número das suas acções, nenhum accionista
pode representar mais da décima parte dos votos conferidos por todas
as acções emitidas, nem mais de uma quinta parte dos votos que se
apurarem na assembleia geral.

5 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ricardo Nunes Florêncio. 4-2-15 675

RIPOLIN PORTUGAL � FÁBRICA DE TINTAS, S. A.

Sede: Alto da Bela Vista, 2736-901 Cacém

Capital social: 260 000 000$

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 5202 do livro n.º 2, C-14.

Pessoa colectiva n.º 500117055.

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos consignados no artigo 375.º do Código
das Sociedades Comerciais e no artigo 14.º dos estatutos, são
convocados os Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral a
realizar no dia 15 de Março de 2001, pelas 15 horas, na sede social,
no Alto da Bela Vista, Cacém, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
apurados no exercício de 2000, apresentada pelo conselho
de administração;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no exercício de 2000;

4) Eleição dos órgãos sociais e de fiscalização para o quadriénio
de 2001 a 2004;

5) Deliberar sobre a redenominação do capital social em euros,
em cumprimento com o Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de
Novembro;

6) Tratar de outros assuntos de interesse para a sociedade.

5 de Fevereiro de 2001. � O Presidente, (Assinatura ilegível.)
4-2-15 676

EPALGAR � EMPRESA DE TURISMO, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, S. A.

Sede: Rua de António Enes, 16, 2.º, F/G, 1000 Lisboa

Capital social: 25 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 4281.

Contribuinte n.º 501552766.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos fica convocada a assembleia geral
ordinária da EPALGAR � Empresa de Turismo, Comércio e
Indústria, S. A., para reunir pelas 18 horas do dia 24 de Março de
2001, nos seus escritórios na Rua de António Enes, 16, 2.º, F/G, em
Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Verificação, discussão ou alteração de contas, relatório do
conselho de administração e parecer do conselho fiscal;

2) Eleição dos corpos sociais para o quadriénio de 2001-2004.

12 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carol da Cruz D. Baltazar. 4-2-15 680

ALGAROTEL � CONSÓRCIO HOTELEIRO
DO ALGARVE, S. A.

Sede: Rua do Visconde de Santarém, 75, 2.º, nascente,
1000-286 Lisboa

Capital social: 100 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2840.

Contribuinte n.º 500015708.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos fica convocada a assembleia geral
ordinária da ALGAROTEL � Consórcio Hoteleiro do Algarve,
S. A., para reunir pelas 15 horas do dia 24 de Março de 2001, nos
seus escritórios na Rua de António Enes, 16, 2.º, F/G, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Verificação, discussão ou alteração de contas, relatório
do conselho de administração e parecer do conselho
fiscal;

2) Eleição dos corpos sociais para o biénio de 2001 a 2002.

12 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Isabel B. Gandolfo. 4-2-15 681

CLUBE HOTEL � EMPREENDIMENTOS
INTERNACIONAIS DE TURISMO, S. A.

Sede: Rua do Visconde de Santarém, 75, 2.º, nascente,
1000 Lisboa

Capital social: 30 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 46 423.

Contribuinte n.º 500065462.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos fica convocada a assembleia geral
ordinária do Clube Hotel � Empreendimentos Internacionais de
Turismo, S. A., para reunir pelas 19 horas do dia 24 de Março de
2001, nos seus escritórios na Rua de António Enes, 16, 2.º, F/G, em
Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Verificação, discussão ou alteração de contas, relatório do
conselho de administração e parecer do conselho fiscal.

12 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Isabel B. Gandolfo. 04-2-015 682

PROSAÚDE � CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA, S. A.

Sede social: Rua do Visconde de Santarém, 75, 2.º, nascente,
1000-286 Lisboa

Capital social: 10 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 61 385.

Contribuinte n.º 500224013.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos fica convocada a assembleia geral
ordinária da PROSAÚDE � Clínica Médico Cirúrgica, S. A., para se
reunir pelas 17 horas do dia 24 de Março de 2001, na Rua de António
Enes, 16, 2.º, F/G, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Verificação, discussão ou alteração de contas, relatório do
conselho de administração e parecer do conselho fiscal.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Diamantino D. Baltazar. 04-2-015 683

INTERATLÂNTICA DE FÉRIAS � INDÚSTRIA
HOTELEIRA, S. A.

Sede social: Rua de Antonio Enes, 16, 2.º, F/G,
1050-025 Lisboa

Capital social: 40 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 63 281.

Contribuinte n.º 501679162.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, fica convocada a assembleia
geral ordinária da Interatlântica de Férias � Indústria Hoteleira,
S. A., para se reunir pelas 17 horas do dia 24 de Março de 2001,

nos seus escritórios na Rua de António Enes, 16, 2.º, F/G, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Verificação, discussão ou alteração de contas, relatório
do conselho de administração e parecer do conselho
fiscal.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Pedro Barbas Homem. 04-2-015 684

VIEIRA PINTO & RIBEIRO, S. A.

Sede: Rua de Serpa Pinto, 504-512,
4200 Porto

Capital social: 51 000 000$, integralmente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 39 340.

Pessoa colectiva n.º 501517847.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

De acordo com o preceituado no Código das Sociedades Comerciais,
convoco a assembleia geral anual da Vieira Pinto & Ribeiro, S. A.,
a realizar no próximo dia 30 de Março de 2001, pelas 12 horas, na
sede da própria empresa, sita na Rua de Serpa Pinto, 504-512, 4200
Porto, 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 dos resultados,
apresentada pelo conselho de administração;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Proceder à eleição dos órgãos sociais da sociedade para o
triénio de 2001-2003;

5) Proceder à redenominação do capital social da empresa para
euros.

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que têm
direito a voto (a cada 100 acções corresponde um voto) e rege-se
pelo preceituado nos estatutos da sociedade e nas omissões pela
demais legislação em vigor.

Os documentos de informação legalmente necessários encontram-
-se, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, nos
termos do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, com a
redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 328/95, de 9 de
Dezembro, à disposição dos Srs. Accionistas na sede da sociedade.

Terão de participar na assembleia geral os accionistas que
comprovem a sua qualidade, com antecedência de, pelo menos, cinco
dias relativamente à reunião.

Os accionistas que não possam comparecer à reunião da
assembleia geral poderão fazer-se representar por cônjuge,
ascendente ou descendente, por um membro do conselho de
administração ou por outro accionista, mediante carta dirigida ao
presidente da mesa, na qual seja indicada a data da reunião da
assembleia e se identificará a pessoa do representante, devendo a
carta dar entrada na sede da sociedade até à véspera do dia marcado
para a reunião da assembleia.

No caso de contitularidade de acções, só um dos contitulares
com poderes de representação de todos os outros, conferidos por
carta dirigida ao presidente da mesa e preenchendo os requisitos
referidos no número anterior, poderá participar na assembleia
geral.

As pessoas colectivas que sejam accionistas deverão comunicar
ao presidente da mesa, por simples carta assinada, enviada por correio
ou telecópia e recebida até à véspera do dia da reunião, ou apresentada
ao presidente da mesa no início da mesma, a identidade da ou das
pessoas singulares que as representam.

Caso a assembleia geral não possa realizar-se na data acima
mencionada, por falta de representação do capital exigido pelos
estatutos, é desde já fixado o dia 20 de Abril de 2001, pelas 12 horas,
para a reunião da assembleia geral, no mesmo local, em segunda
convocatória.

9 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António José Marques Lopes. 04-2-015 685
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AEG PORTUGUESA, S. A.

Sede: Rua de João Saraiva, 4, 1700 Lisboa

Capital social: 550 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com
o n.º 4250 em 12 de Dezembro de 1912.

Contribuinte n.º 500009937.

Assembleia geral anual

É revogada a assembleia geral anual da sociedade para se reunir na
sua sede, na Rua de João Saraiva, 4 e 6, em Lisboa, no próximo
dia 22 de Março, pelas 11 horas e 30 minutos, a fim de:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Deliberar sobre a redenominação do capital social para

euros, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 343/98, de 16 de
Novembro, incluindo um aumento do capital social por
incorporação de reservas livres, passando o capital social
para 2 750 000 euros representado por 550 000 acções de
5 euros cada;

5.º Fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais.

A documentação relativa ao n.º 1.º encontra-se à disposição dos
accionistas, para exame, na sede social.

13 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Gallego. 4-2-15 689

LRP � BRITAS DO CENTRO, S. A.

Sede: Rua de Jaime Cortesão, 51, 3060 Cantanhede

Capital social: 5 012 050$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede
sob o n.º 804.

Contribuinte n.º 503577553.

CONVOCATÓRIA

Vêm convocar-se os Srs. Accionistas para uma assembleia geral, a
realizar na sua sede social, no próximo dia 31 de Março, pelas
15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Discussão e aprovação das contas e relatório do
conselho de administração e do fiscal único, bem como dos
documentos complementares às contas;

Ponto 2 � Deliberar sob o aumento do capital em euros;
Ponto 3 � Alteração da sede social para outro concelho da zona

centro.

Lembram-se os Srs. Accionistas de que devem apresentar as suas
acções com a antecedência de cinco dias úteis a fim de poderem
exercer o direito de voto e de que os documentos de prestação de
contas se encontram à sua disposição na sede social.

1 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Marques Gaspar. 5-2-23 019

MARSIPEL � INDÚSTRIA DE CURTUMES, S. A.

Sede: Avenida de Joaquim Pereira Henriques,
2380 Alcanena

Capital social: 2 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Alcanena sob
o n.º 536.

Pessoa colectiva n.º 500652848.

Assembleia geral

Nos termos da lei e dos estatutos da sociedade, convoco os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral, no dia 23 de
Março de 2001, pelas 10 horas, na sede da sociedade, sita na Avenida

de Joaquim Pereira Henriques, em Alcanena, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da actividade desenvolvida pelos

órgãos de administração e fiscalização da sociedade.

A participação e o exercício do direito de voto pelos
Srs. Accionistas estão subordinados aos seguintes requisitos:

A participação dos accionistas na assembleia geral depende do
registo das acções em seu nome até 15 dias antes da reunião;

Só tem direito a voto quem for titular de 100 acções;
A cada 100 acções corresponde um voto;
Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assembleia

geral por outro accionista, pelo seu cônjuge, descendente ou
ascendente, através de carta dirigida ao presidente da assembleia
geral.

9 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Mário João Pereira Marques. 5-2-23 020

RIBEIRAPERA � SOCIEDADE PARA
O DESENVOLVIMENTO DE CASTANHEIRA DE PÊRA, S. A.

Assembleia geral anual (ordinária)

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos da RIBEIRAPERA � Sociedade
para o Desenvolvimento de Castanheira de Pêra, S. A., com o capital
social de 56 250 000$, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Castanheira de Pêra sob o n.º 5, com sede no Mini-
-parque Industrial do Safrujo, pessoa colectiva n.º 501452303,
convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral,
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 exercício
de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos membros do conselho fiscal para o

biénio de 2001-2003, nos termos do artigo 23.º dos estatutos
sociais;

5) Aumento de capital � aditamento ao ponto 1 da ordem
de trabalhos da assembleia geral de 21 de Outubro de 1997;

6) Alteração do artigo 4.º do pacto social � propondo-se a
seguinte redacção:

O capital social é de 62 500 000$, representado por
62 500 acções, no valor nominal de 1000$ cada uma, e
encontra-se totalmente realizado e subscrito pelos
accionistas.

A participação e o exercício do direito de voto processar-se-ão em
conformidade com a lei e com o artigo 12.º dos estatutos.

Os documentos em apreciação na ordem de trabalhos encontrar-
-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, de acordo com
o artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

9 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 5-2-23 021

RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral
ordinária da sociedade anónima Rodoviária da Beira Litoral, S. A.,
pessoa colectiva n.º 502550414, com o capital social de
1 204 078 000$, matriculada sob o n.º 4476 na Conservatória do
Registo Comercial de Coimbra, para se reunir na sede social, na
Avenida de Fernão de Magalhães, edifício da Rodoviária, em Coimbra,
no dia 22 de Março de 2001, às 15 horas, com a seguinte ordem do
dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2001;
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2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Redenominação do capital social da empresa de escudos para

euros e consequente alteração da redacção do artigo 4.º dos
seus estatutos.

Sem prejuízo do direito de agrupamento, contar-se-á um voto por
cada 100 acções e só os accionistas titulares de direito a voto podem
participar na assembleia.

7 de Fevereiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 5-2-23 022

SOCIEDADE AZEVEDO, SOARES & C.A, S. A.

Sede social: Rua do Campo Alegre, 298, 2.º, direito,
4150-169 Porto

Capital social realizado: 20 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 4829.

Pessoa colectiva n.º 500254362.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, são convocados os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual no próximo dia 31 de Março
de 2001, pelas 12 horas, na sede social, com a seguinte ordem do
dia:

1.º Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o
balanço e as contas do exercício de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Deliberar sobre a aquisição ou alienação de acções próprias

em conformidade com o disposto, respectivamente, nos
artigos 319.º e 320.º do Código das Sociedades Comerciais;

5.º Deliberar sobre a redenominação do capital social de escudos
para euros, de acordo com o Decreto-Lei n.º 343/98, de 6
de Novembro, e consequente alteração dos estatutos;

6.º Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a
sociedade.

Notas. � Para poderem tomar parte na assembleia geral, deverão
os Srs. Accionistas possuidores de acções ao portador depositar, nos
termos estatutários, essas acções na sede social ou em instituição
bancária com a antecedência mínima de 10 dias. Podem participar na
assembleia geral os accionistas com direito a, pelo menos, um voto.
A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

9 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Miguel Luís Kolbach da Veiga. 06-2-052 422

SOCIEDADE DAS ÁGUAS DA CURIA, S. A.

Sede social: Curia, Tamengos

Capital social realizado: 400 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Anadia sob
o n.º 1125.

Pessoa colectiva n.º 500726701.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, são convocados os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual no próximo dia 31 de Março
de 2001, pelas 15 horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

1.º Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o
balanço e as contas do exercício de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Provimento de vaga no conselho de administração da

Sociedade;

5.º Deliberar sobre a redenominação do capital social de escudos
para euros, de acordo com o Decreto-Lei n.º 343/98, de 6
de Novembro, e consequente alteração dos estatutos;

6.º Deliberar sobre a aquisição ou alienação de acções próprias,
em conformidade com o disposto, respectivamente, nos
artigos 319.º e 320.º do Código das Sociedades Comerciais;

7.º Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a
Sociedade.

Nota. � O relatório de gestão, as contas do exercício e a proposta
de aplicação dos resultados encontram-se, na sede social, à disposição
dos Srs. Accionistas que os queiram consultar, a partir de 16 de Março
de 2001. Podem participar na assembleia geral os accionistas com
direito a, pelo menos, um voto e que mostrem ter, até 20 dias antes
da assembleia geral, acções que confiram esse direito. A cada grupo
de 100 acções corresponde um voto.

9 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral,  Miguel Luís Kolbach da Veiga. 06-2-052 423

SOCIEDADE INDUSTRIAL VITÓRIA � CEREAIS
E COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 579, 2.º, esquerdo,
4100 Porto

Capital social: 40 000 000$

Matrícula n.º 7868 da Conservatória do Registo Comercial do Porto.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da Sociedade Industrial Vitória �
Cereais e Comércio Internacional, S. A., para se reunirem em
assembleia geral, nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, pelas 10 horas e 30 minutos do dia 29 de Março de 2001,
na sua sede social, sita à Avenida da Boavista, 579, 2.º, esquerdo, da
cidade do Porto, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de
administração e o balanço e contas da Sociedade, relativos
ao exercício de 2000;

2) Deliberar sobre o parecer do conselho fiscal relativo aos
documentos referidos no número anterior;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
5) Proceder a eleições para todos os órgãos sociais para o triénio

de 2001-2003.

Podem participar na assembleia os Srs. Accionistas que tenham
averbado em seu nome, no livro de registo da Sociedade, ou
devidamente depositadas até 10 dias antes da data marcada para a
reunião e como tal as mantenham até à data em que findar a
assembleia, um mínimo de 100 acções, correspondendo a cada
100 acções um voto, podendo os accionistas fazerem-se representar
ou agruparem-se de molde a obterem em conjunto aquele mínimo.

Os documentos objecto de deliberação ou relativos às propostas a
serem submetidas a deliberação encontram-se à disposição para
consulta dos Srs. Accionistas, a partir desta data e durante as horas de
expediente, na sede da empresa.

5 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral,  António Aurélio de Castro Moreira. 06-2-052 426

COMPANHIA CERÂMICA DAS DEVEZAS, S. A.

Sede social: Rua do Conselheiro Veloso da Cruz, 201,
4400 Vila Nova de Gaia

Capital social: 10 800 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 5162.

Número de pessoa colectiva 500067775.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionis-
tas da Companhia Cerâmica das Devezas, S. A., a reunirem em
assembleia geral, na sede social, no dia 31 de Março de 2001, pelas
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15 horas, nela podendo estar presentes, e aí discutir e votar, os accio-
nistas que, até ao dia 26 de Março de 2001, tenham, pelo menos, 60
acções, averbadas ou depositadas em seu nome, contando-se um voto
por cada grupo de 60 acções, com a seguinte ordem do dia:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
d) Fixar a verba global a atribuir ao conselho de administra-

ção para o exercício de 2001;
e) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2001-

-2003;
f) Deliberar sobre a redenominação do capital social de escu-

dos para euros, de harmonia com o disposto no Decreto-
-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, e consequente altera-
ção dos estatutos.

12 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Polónio de Sampaio. 06-2-54 427

FÁBRICA TÊXTIL RIOPELE, S. A.

Sede: lugar de Riopele, Pousada de Saramagos,
Vila Nova de Famalicão

Capital social: EUR 32 500 000

Matriculada sob o n.º 51 na Conservatória do Registo Comercial de
Vila Nova de Famalicão.

Pessoa colectiva n.º 500108064.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia
geral, na sede da sociedade, no próximo dia 29 de Março de 2001,
pelas 9 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas da socie-
dade relativas ao exercício findo;

2) Deliberar sobre uma proposta de aplicação dos resultados
da sociedade; e

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade; e

4) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas consolida-
das do exercício findo e apreciar os respectivos resultados.

Nos termos do contrato de sociedade só poderão participar na
assembleia geral os accionistas com direito de voto.

Têm direito de voto os accionistas titulares de, pelo menos,
100 acções.

Os accionistas que não possuam um mínimo de 100 acções pode-
rão agrupar-se por forma a perfazê-lo, devendo designar por acordo
um só de entre eles para os representar na assembleia geral, comu-
nicando tal designação com uma antecedência mínima de 10 dias
relativamente à data da reunião, por carta dirigida ao presidente da
mesa, com as assinaturas de todos reconhecidas notarialmente ou
certificadas pela sociedade.

Qualquer accionista com direito de voto pode fazer-se represen-
tar por outro accionista, por um membro do conselho de adminis-
tração ou por cônjuge, ascendente ou descendente do accionista
representado; as sociedades serão representadas por quem para o
efeito designarem.

As representações deverão ser comunicadas ao presidente da mesa
da assembleia geral por carta com a assinatura reconhecida
notarialmente ou certificada pela sociedade, entregue na sede social
até 10 dias úteis antes da data designada para a reunião da assem-
bleia geral.

A cada 100 acções corresponde um voto.

8 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Cabral. 06-2-052 430

TMG � TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão

Capital social: 50 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova
de Famalicão sob o n.º 329.

Pessoa colectiva n.º 500283575.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 18 horas e
30 minutos, na sua sede social, em São Cosme do Vale, Vila Nova
de Famalicão, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do con-
selho de administração e o parecer do fiscal único relativos
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

3.º Deliberar sobre o relatório consolidado e as contas conso-
lidadas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2000.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Eduardo Furtado. 06-2-052 433

GPSA � TÊXTEIS, S. A.

Prédio Avenida, Ponte de Lima

Capital social: 300 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponte de
Lima sob o n.º 760.

Pessoa colectiva n.º 504442848.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 10 horas, na
sua sede social, freguesia de Gemeeira, concelho de Ponte de Lima,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do con-
selho de administração e o parecer do fiscal único relativos
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luiz Folhadela de Oliveira. 06-2-052 434

TMG � HOLDING, SGPS, S. A.

São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão

Capital social: 250 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova
de Famalicão sob o n.º 4634.

Pessoa colectiva n.º 504181424.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 16 horas, na
sua sede social, em São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do con-
selho de administração e o parecer do fiscal único relativos
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

3.º Eleger os corpos sociais para o triénio de 2002-2004.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luiz Folhadela de Oliveira. 06-2-052 435

TMG � TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, SGPS, S. A.

São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão

Capital social: 30 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova
de Famalicão sob o n.º 4452.

Pessoa colectiva n.º 504029231.
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Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 15 horas e
30 minutos, na sua sede social, em São Cosme do Vale, Vila Nova
de Famalicão, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do con-
selho de administração e o parecer do fiscal único relativos
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luiz Folhadela de Oliveira. 06-2-052 436

TMG � TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S. A.

São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão

Capital social: 15 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova
de Famalicão sob o n.º 4248.

Pessoa colectiva n.º 503902144.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 16 horas e
30 minutos, na sua sede social, em São Cosme do Vale, Vila Nova
de Famalicão, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do con-
selho de administração e o parecer do fiscal único relativos
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luiz Folhadela de Oliveira. 06-2-052 437

TMG � TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS
REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S. A.

São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão

Capital social: 9 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova
de Famalicão sob o n.º 4247.

Pessoa colectiva n.º 503902128.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 17 horas, na
sua sede social, em São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do con-
selho de administração e o parecer do fiscal único relativos
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luiz Folhadela de Oliveira. 06-2-052 438

TMG � TECIDOS TÉCNICOS, PRODUTOS TÊXTEIS
DE TECNOLOGIA AVANÇADA, S. A.

São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão

Capital social: 3 250 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova
de Famalicão sob o n.º 4249.

Pessoa colectiva n.º 503902136.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 17 horas e
30 minutos, na sua sede social, em São Cosme do Vale, Vila Nova
de Famalicão, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do con-
selho de administração e o parecer do fiscal único relativos
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luiz Folhadela de Oliveira. 06-2-052 439

S. P. E. � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
DE ELECTRICIDADE E CALOR, S. A.

São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão

Capital social: 50 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova
de Famalicão sob o n.º 3521.

Pessoa colectiva n.º 500208280.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta Sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 15 horas, na
sua sede social, em São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do con-
selho de administração e o parecer do fiscal único relativos
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luiz Folhadela de Oliveira. 06-2-052 440

CASA AGRÍCOLA DE COMPOSTELA, S. A.

Sede social: Requião, Vila Nova de Famalicão

Capital social: 625 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova
de Famalicão sob o n.º 2765.

Pessoa colectiva n.º 502567465.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 14 horas, na
sua sede social, em Requião, Vila Nova de Famalicão, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do
conselho de administração e o parecer do fiscal único
relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luiz Folhadela de Oliveira. 06-2-052 441

TMG � ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.

Ronfe, Guimarães

Capital social: 2 750 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Guimarães
sob o n.º 545.

Pessoa colectiva n.º 500189773.
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Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas desta sociedade para se reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 29 de Março próximo, pelas 18 horas, na
sua sede social, em Ronfe, Guimarães, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1.º Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas do con-
selho de administração e o parecer do fiscal único relativos
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2000;

2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

2 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luiz Folhadela de Oliveira. 06-2-052 442

BEIRATIR � TERMINAIS DA COVILHÃ, S. A.

Sede: Pavilhão n.º 35, Parque Industrial da Covilhã

Capital social: 40 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Covilhã sob
o n.º 1561.

Contribuinte n.º 501876316.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral anual da BEIRATIR � Terminais da
Covilhã, S. A., para se reunir, pelas 11 horas e 30 minutos, no dia
21 de Março de 2001, na sua sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório, o balanço e as contas, apresen-
tados pelo conselho de administração e referentes ao exer-
cício de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias,

nos termos dos artigos 319.º e 320.º do Código das Socie-
dades Comerciais;

5) Ratificação da eleição dos corpos sociais para o quadriénio
de 2001-2004, já deliberada na assembleia geral realizada
em 20 de Março de 2000.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na
sede social, no prazo legalmente fixado, os elementos mencionados
no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Para efeito de participação na assembleia, os accionistas possui-
dores de acções ao portador não registadas, deverão, até oito dias
antes da sua realização, proceder ao depósito dos títulos nos co-
fres da sociedade ou de uma instituição de crédito, que também
deverá proceder à competente comunicação à sociedade, até oito
dias antes da data da realização da assembleia (artigo 9.º dos esta-
tutos).

Os accionistas poderão fazer-se representar por cônjuge, ascen-
dente ou descendente, administradores ou directores da sociedade,
ou outro accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa,
indicando o nome e domicílio do representante e a data da assem-
bleia, até oito dias antes da sua realização (artigo 11.º dos estatu-
tos).

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Armindo Rodrigo Vieira Leite. 06-2-052 443

VICTORIA HOTEL, S. A.

Sede social: Rua de Santa Catarina, 197, 4000-450 Porto

Capital social: 5 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 1388.

Contribuinte n.º 500297894.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da sociedade Victoria Hotel, S. A.,
contribuinte n.º 500297894, matriculada na Conservatória do Re-

gisto Comercial do Porto sob o n.º 1388, com sede na Rua de Santa
Catarina, 197, Porto, com o capital de 5 000 000$, para a assem-
bleia geral anual, a realizar na sede social, pelas 21 horas do dia 31
de Março de 2001, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 31 de Dezembro de 2000;

2) Deliberar sobre o relatório e parecer do conselho fiscal em
relação às contas referidas no número anterior;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
4) Apreciar e deliberar a dissolução da sociedade.

Avisam-se os Srs. Accionistas de que a participação na assembleia
e o exercício do direito de voto se encontram condicionados à titu-
laridade mínima de 10 acções depositadas na sociedade ou em esta-
belecimento bancário, com a antecedência de, pelo menos, oito dias
em relação à data marcada para a primeira convocação, nos termos
do disposto no artigo 16.º dos estatutos.

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Maria Basto de Melo Lopes. 06-2-052 446

SARCOL � SOCIEDADE DE GESTÃO E INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Brito Capelo, 132, 4050-128 Porto

Capital social: 2 000 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 853/880812.

Pessoa colectiva n.º 502022167.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco a assembleia geral anual desta Sociedade para
se reunir na sede social, no próximo dia 26 de Março, pelas 17 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 31 de Dezembro de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4) Deliberar sobre a redenominação do capital social e do valor

nominal das acções em euros;
5) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a So-

ciedade.

1 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Gil Moreira dos Santos. 06-2-052 448

PRODUTOS SARCOL, S. A.

Sede: Rua de Brito Capelo, 138, 4050-128 Porto

Capital social: 2 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 12 634/480607.

Contribuinte n.º 500223084.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco a assembleia geral anual desta sociedade para
se reunir na sede social, no próximo dia 26 de Março, pelas 15 horas
e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 31 de Dezembro de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a so-

ciedade.

1 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Gil Moreira dos Santos. 06-2-052 449
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SAR � SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES
FINANCEIRAS, S. A.

Sede: Rua de Santa Catarina, 1166, 4000-447 Porto

Capital social: 150 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 40 794/860101.

Pessoa colectiva n.º 501630074.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco a assembleia geral anual desta Sociedade para se
reunir na sede social, no próximo dia 26 de Março, pelas 16 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 31 de Dezembro de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a So-

ciedade.

1 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Gil Moreira dos Santos. 06-2-052 450

AGA � ÁLCOOL E GÉNEROS ALIMENTARES, S. A.
Sede: Rua de Brito Capelo, 120, 4050 Porto

Capital social: 200 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2393/A.

Contribuinte n.º 500727457.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco a assembleia geral anual desta sociedade para se
reunir na sede social, no próximo dia 26 de Março, pelas 16 horas e
30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 31 de Dezembro de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Deliberar sobre aumento do capital social por incorporação

de reservas de reavaliação do imobilizado e inerente altera-
ção dos estatutos da sociedade;

5) Deliberar sobre a redenominação do capital social e do va-
lor nominal das acções em euros e inerente alteração dos
estatutos da sociedade;

6) Ratificar a deliberação sobre a passagem ao regime de fiscal
único e inerente alteração dos estatutos da sociedade;

7) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a so-
ciedade.

1 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Gil Moreira dos Santos. 06-2-052 451

CIBERBIT � PRODUÇÕES DE SOFTWARE, S. A.
Sede: Centro de Empresas de Taveiro, Estrada de Condeixa,

3040-912 Coimbra

Capital social: 50 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 6201.

Pessoa colectiva n.º 503550809.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração e nos termos dos arti-
gos 375.º, 376.º, n.º 2, e 377.º do Código das Sociedades Comerciais,

convoco a assembleia geral de accionistas desta sociedade para se reunir
no dia 29 de Março de 2001, pelas 18 horas, na sua sede social, sita
no Centro de Empresas de Taveiro, Estrada de Condeixa, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A documentação pertinente, nomeadamente o relatório de gestão
e as contas do exercício de 2000 e a proposta de aplicação de resul-
tados elaborados pelo conselho de administração, bem como o pare-
cer do fiscal único, encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas,
na sede social da empresa, 15 dias antes da data marcada para a reu-
nião.

Nos termos do artigo 10.º dos estatutos, tem direito a voto o ac-
cionista titular de, pelo menos, 100 acções, e que demonstre esta
qualidade até 10 dias antes da data da assembleia.

26 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Teresa Mouquinho Marcos. 06-2-052 452

CAPNET � CAPITAL NETWORK, SGPS, S. A.
Sede: Rua de Belos Ares, 144, 4100-108 Porto

Capital social: 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 3086.

Pessoa colectiva n.º 503463922.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração e nos termos dos arti-
gos 375.º, 376.º, n.º 2, e 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco a assembleia geral de accionistas desta sociedade para se reunir
no dia 30 de Março de 2001, pelas 12 horas, na sua sede social, sita
na Rua de Belos Ares, 144, no Porto, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Ratificação da deliberação do conselho de administração em

22 de Dezembro de 2000.

A documentação pertinente, nomeadamente o relatório de gestão
e as contas do exercício de 2000 e a proposta de aplicação de resul-
tados elaborados pelo conselho de administração, bem como o pare-
cer do fiscal único, encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas,
na sede social da empresa, 15 dias antes da data marcada para a reu-
nião.

Nos termos do artigo 16.º dos estatutos, tem direito a voto o ac-
cionista titular de, pelo menos, 100 acções, e que demonstre esta
qualidade até 10 dias antes da data da assembleia.

26 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Teresa Maria Rocha Fernandes da Silva.

06-2-052 453

NETWAY � COMUNICAÇÃO DE DADOS, S. A.
Sede: Rua de Santos Pousada, 157, 4.º, sala 19,

4000-485 Porto

Capital social: 70 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 54 056.

Pessoa colectiva n.º 504141376.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração e nos termos dos arti-
gos 375.º, 376.º, n.º 2, e 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco a assembleia geral de accionistas desta sociedade para se reunir
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no dia 30 de Março de 2001, pelas 18 horas, na sua sede social, sita
na Rua de Santos Pousada, 157, 4.º, sala 19, no Porto, com a seguin-
te ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A documentação pertinente, nomeadamente o relatório de gestão
e as contas do exercício de 2000 e a proposta de aplicação de resul-
tados elaborados pelo conselho de administração, bem como o pare-
cer do fiscal único, encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas,
na sede social da empresa, 15 dias antes da data marcada para a reu-
nião.

Nos termos do artigo 12.º dos estatutos, tem direito a voto o ac-
cionista titular de, pelo menos, 200 acções, e que demonstre esta
qualidade até 10 dias antes da data da assembleia.

26 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Teresa Maria Rocha Fernandes da Silva.

06-2-052 454

FUTOP � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S. A.
Sede: Rua de Belos Ares, 144, 4100-108 Porto

Capital social: 100 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 3090.

Pessoa colectiva n.º 503438723.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração e nos termos dos arti-
gos 375.º, 376.º, n.º 2, e 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco a assembleia geral de accionistas desta sociedade para se reunir
no dia 30 de Março de 2001, pelas 10 horas, na sua sede social, sita
na Rua de Belos Ares, 144, no Porto, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleição dos órgãos sociais para o ano de 2001.

A documentação pertinente, nomeadamente o relatório de gestão
e as contas do exercício de 2000 e a proposta de aplicação de resul-
tados elaborados pelo conselho de administração, bem como o pare-
cer do conselho fiscal, encontrar-se-ão à disposição dos
Srs. Accionistas, na sede social da empresa, 15 dias antes da data
marcada para a reunião.

Nos termos do artigo 12.º dos estatutos, tem direito a voto cada
grupo que possua 10 acções, e que, com a antecedência mínima de 10
dias sobre a data da respectiva reunião, tenha as acções registadas em
seu nome no livro de acções da sociedade ou que, no mesmo prazo,
faça prova da sua titularidade através de depósito das mesmas na
sociedade ou numa instituição de crédito.

26 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Teresa Maria Rocha Fernandes da Silva.

06-2-052 455

FUTOP � ENGENHARIA ECONÓMICO-FINANCEIRA, S. A.
Sede: Rua de Belos Ares, 144, 4100-108 Porto

Capital social: 100 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 1029.

Pessoa colectiva n.º 502953373.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração e nos termos dos arti-
gos 375.º, 376.º, n.º 2, e 377.º do Código das Sociedades Comerciais,

convoco a assembleia geral de accionistas desta sociedade para se reunir
no dia 30 de Março de 2001, pelas 15 horas, na sua sede social sita
na Rua de Belos Ares, 144, no Porto, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A documentação pertinente, nomeadamente o relatório de gestão
e as contas do exercício de 2000 e a proposta de aplicação de resul-
tados elaborados pelo conselho de administração, bem como o pare-
cer do conselho fiscal, encontrar-se-ão à disposição dos
Srs. Accionistas, na sede social da empresa, 15 dias antes da data
marcada para a reunião.

Nos termos do artigo 10.º dos estatutos, tem direito a voto o ac-
cionista titular de, pelo menos, 1 acção, devidamente averbada em
seu nome até 10 dias úteis antes da data da assembleia.

26 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Teresa Maria Rocha Fernandes da Silva.

06-2-052 456

FUTOP � PUBLICAÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS, S. A.
Sede: Rua de Belos Ares, 144, 4100-108 Porto

Capital social: 50 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 3088.

Pessoa colectiva n.º 503400505.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração e nos termos dos artigos
375.º, 376.º, n.º 2, e 377.º do Código das Sociedades Comerciais, con-
voco a assembleia geral de accionistas desta sociedade para se reunir
no dia 30 de Março de 2001, pelas 11 horas, na sua sede social sita
na Rua de Belos Ares, 144, no Porto, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleição dos órgãos sociais para o ano de 2001.

A documentação pertinente, nomeadamente o relatório de gestão
e as contas do exercício de 2000 e a proposta de aplicação de resul-
tados elaborados pelo conselho de administração, bem como o pare-
cer do fiscal único, encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas,
na sede social da empresa, 15 dias antes da data marcada para a reu-
nião.

Nos termos do artigo 9.º dos estatutos, tem direito a voto o acci-
onista titular de, pelo menos, 1 acção, devidamente averbada em seu
nome até 10 dias úteis antes da data da assembleia.

26 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Teresa Maria Rocha Fernandes da Silva.

06-2-052 457

FUTOP � SGPS, S. A.
Sede: Rua de Belos Ares, 144, 4100-108 Porto

Capital social: 1 500 000 000$, realizado quanto a 1 150 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 3089.

Pessoa colectiva n.º 503400491.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração e nos termos dos artigos
375.º, 376.º, n.º 2, e 377.º do Código das Sociedades Comerciais, con-
voco a assembleia geral de accionistas desta sociedade para se reunir
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no dia 30 de Março de 2001, pelas 16 horas, na sua sede social sita
na Rua de Belos Ares, 144, no Porto, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleição dos órgãos sociais para o ano de 2001.

A documentação pertinente, nomeadamente o relatório de gestão
e as contas do exercício de 2000 e a proposta de aplicação de resul-
tados elaborados pelo conselho de administração, bem como o pare-
cer do fiscal único, encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas,
na sede social da empresa, 15 dias antes da data marcada para a reu-
nião.

Nos termos dos artigos 12.º e 16.º dos estatutos, tem direito a voto
o accionista titular de, pelo menos, 20 acções, que, com a antecedên-
cia mínima de 15 dias sobre a data da reunião, tenha as suas acções
registadas no livro de registo de acções.

26 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Teresa Maria Rocha Fernandes da Silva.

06-2-052 458

FUTOP III � CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.
Sede: Rua de Belos Ares, 144, 4100-108 Porto

Capital social: 15 650 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2710.

Pessoa colectiva n.º 503323330.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração e nos termos dos artigos
375.º, 376.º, n.º 2, e 377.º do Código das Sociedades Comerciais, con-
voco a assembleia geral de accionistas desta sociedade para se reunir
no dia 30 de Março de 2001, pelas 9 horas, na sua sede social sita na
Rua de Belos Ares, 144, no Porto, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleição dos órgãos sociais para o ano de 2001.

A documentação pertinente, nomeadamente o relatório de gestão
e as contas do exercício de 2000 e a proposta de aplicação de resul-
tados elaborados pelo conselho de administração, bem como o pare-
cer do fiscal único, encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas,
na sede social da empresa, 15 dias antes da data marcada para a reu-
nião.

Nos termos do artigo 7.º dos estatutos, tem direito a voto o acci-
onista que seja titular de, pelo menos, 1 acção, devidamente averbada
em seu nome até 10 dias úteis antes da data da assembleia.

26 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Teresa Maria Rocha Fernandes da Silva.

06-2-052 459

MARLANVIL � EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S. A.
CONVOCATÓRIA

Convocam-se os membros accionistas da firma MARLANVIL �
Equipamentos Eléctricos, S. A., sociedade anónima, com sede em Ala-
goa, freguesia e concelho de Águeda, contribuinte n.º 500666903, com
o capital social de 130 000 000$, integralmente realizado, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Águeda sob o n.º 568, para
a assembleia geral, a realizar no dia 30 de Março de 2001, pelas 15 ho-
ras, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício de 2000;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resulta-
dos;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade.

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Assembleia Geral, Vic-
tor Manuel de Oliveira Alves. 12-2-336

HEPTA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S. A.
CONVOCATÓRIA

Convocam-se os membros accionistas da firma HEPTA � Comér-
cio e Indústria, S. A., sociedade anónima, com sede em Alagoa, fre-
guesia e concelho de Águeda, contribuinte n.º 501821970, com o
capital social de 300 000 000$, integralmente realizado, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Águeda sob o n.º 1179,
para a assembleia geral, a realizar no dia 30 de Março de 2001, pelas
17 horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício de 2000;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resulta-
dos;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade.

6 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Assembleia Geral,
Henrique Luís Azevedo Pinto de Melo. 12-2-337

ZAGOPE � CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, S. A.
Sede: Avenida de Frei Miguel Contreiras, 54, 7.º, Lisboa

Capital social: 3 334 927 000$

Sociedade anónima definitivamente matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 37 786.

Pessoa colectiva n.º 500303200.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, fica convocada a assembleia geral
ordinária da ZAGOPE � Construções e Engenharia, S. A., para se
reunir em Lisboa, na Avenida de Frei Miguel Contreiras, 54-A, 10.º,
no dia 28 de Março de 2001, pelas 10 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e o parecer do fiscal único;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade;
4) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

12 de Fevereiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 12-2-338
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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

LUXLUMEN � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1127;
identificação de pessoa colectiva n.º 501673970; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 8/20010124.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 2.º e 3.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a indústria de material eléctrico para iluminação,
injecção de plástico e comércio de material eléctrico, importação e
exportação de grande variedade de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é de
45 000 euros e é formado por três quotas iguais, de pertence uma a
cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12064254

AVEIRO

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 189, de 17 de Agosto de 2000, a p. 17 592-(9), foi publicada
com inexactidão a denominação da sociedade, Dirora Comércio de
Sapatos, L.da Assim, a denominação correcta é a atrás mencionada, e
não como foi publicada. 19-1-5462

SANTA MARIA DA FEIRA

PRANCHECOR � PRANCHAS E CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2603/881222; identificação de pessoa colectiva n.º 502083026;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 33/940524.

Certifico que pela apresentação supra referida, e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de nomeação de geren-
tes, de António José Alves Carvalho da Silva, Eva Cristina Alves
Carvalho da Silva, Lino da Silva Santos, e de Joaquim José Mendes
Soares, todos casados.

Prazo: Um ano com início em 31 de Março de 1993.

Conferida e está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01105051

BEJA
BEJA

FRANCISCO EUSÉBIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1253/
970811; identificação de pessoa colectiva n.º 503943185;
data: 20001229.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13305441

VAU � TURISMO DO GUADIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1254/
970811; identificação de pessoa colectiva n.º 503943193;
data: 20001229.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13305450

CORREIA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1165/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503687499;
data: 20001229.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13305581

INTERBEJA, CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 849/
910109; identificação de pessoa colectiva n.º 502473231;
data: 20001229.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva e acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13305476

JOVAMI � CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1316/
981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504282620;
data: 20001229.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13305590

DR. ROGÉRIO GOBBI � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 970/
921112; identificação de pessoa colectiva n.º 502880317;
data: 20001229.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13305484
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BAJUPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1234/
970513; identificação de pessoa colectiva n.º 503885878;
data: 20001228.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13305433

VALENTE & DORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1333/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504399799; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20001228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13304941

TRANSPORTES FLOR DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1459/
20001228;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20001228.

Certifico que entre Manuel Guerreiro Lopes Fernandes, casado;
Mariana Guerreiro Teles Fernandes, solteira, maior, residente no
Monte dos Pisões, 28, Quintos, Beja; e Carla Alexandra da Silva
Costa, solteira, maior, residente no Monte das Patacas, Quintos,
Beja, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Flor do Alentejo, L.da, e
tem a sua sede no Monte dos Pisões, 28, freguesia de Quintos, con-
celho de Beja.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para qualquer concelho limítrofe, e bem assim criar formas
locais de representação, independentemente da sua situação geográfi-
ca, em todo o território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de merca-
dorias e comércio de farinhas, cereais e seus derivados.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
49 950 euros e está dividido em três quotas: uma de 2500 euros per-
tencente ao sócio Manuel Guerreiro Lopes Fernandes; outra de
27 500 euros pertencente à sócia Mariana Guerreiro Teles Fernan-
des; e outra de 19 950 euros pertencente à sócia Carla Alexandra da
Silva Costa.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao dobro do capital social, e bem assim poderão os sócios fazer supri-
mentos à sociedade nas condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Guerreiro Lo-
pes Fernandes, sendo ele que detém a capacidade para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos e para a sua representação,
em juízo ou fora dele, activa e passivamente.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá nomear mandatários para a prática de determi-
nados actos ou categorias de actos, atribuindo tais poderes através de
procuração.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar, e depois dela os sócios não
cedentes, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte ou interdição do seu titular;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Falência ou insolvência do seu titular;
e) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens, ou simples

separação de bens, a quota não ficar a pertencer totalmente ao res-
pectivo titular;

f) Não realização de prestações suplementares, nos termos do dis-
posto no artigo 6.º deste contrato;

g) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois da sociedade, ou os sócios terem declarado pre-
ferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 9.º deste con-
trato.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já autorizado o gerente designado a proceder ao levantamento
do capital social, depositado nos termos legais para fazer face às
despesas com a constituição da sociedade, seu registo e publicações, e
com a respectiva instalação.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13305301

BRAGA
GUIMARÃES

MATOS & MARTINHO, L.DA

Sede: Rua dos Mártires, Lugar do Monte Largo,
freguesia de Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500738912; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 16; números e data das
apresentações: 38 e 39/20010125.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que lhe foram
alterados os artigos 4.º e 6.º do pacto social, os quais ficam com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 000 000 de euros e está dividido em cinco quotas, sendo três de
250 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José Carlos
de Matos Laje, Manuel Gonçalves Martinho, e Luís Eduardo Canedo
de Sá; e duas de 25 000 euros cada, pertencendo uma em comum e
partes iguais a José Carlos de Matos Laje, Isabel Alexandra Teixeira
de Matos Lage, e Carlos Filipe Teixeira de Matos Lage; e outra em
comum e partes iguais a Manuel Gonçalves Martinho, e Rui Miguel
Fernandes Gonçalves Martinho.
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6.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, competem a todos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Os gerentes José Carlos de Matos Laje, Isabel Alexandra
Teixeira de Matos Lage, e Carlos Filipe Teixeira de Matos Lage, têm
entre si relações de parentesco, passando a serem designados por ��fa-
mília Matos�; o mesmo acontece relativamente aos gerentes Manuel
Gonçalves Martinho, e Rui Miguel Fernandes Gonçalves Martinho,
os quais passarão a designar-se por ��família Martinho�.

§ 2.º Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, que não
poderão pertencer à mesma família.

§ 3.º Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda, troca e
aluguer de bens móveis, mesmo através de leasing, bem como tomar ou
dar de arrendamento quaisquer estabelecimentos de e para a sociedade.

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de Simão Borges, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14789302

VILA VERDE

PEQUIPE � CARPINTARIA, L.DA

Sede: Faial, Vila de Prado, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 803;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20010116.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PEQUIPE � Carpintaria, L.da, e
tem a sua sede no Lugar do Espirão, freguesia de Cabanelas, concelho
de Vila Verde.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de carpintaria.
Fabrico e comércio de móveis e outros artigos em madeira.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros e dividido em três quotas: uma do valor nominal de 16 666 euros
pertencente ao sócio Pedro Jorge Castro Rodrigues; e duas iguais do
valor nominal de 16 667 euros pertencentes uma a cada um dos res-
tantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos 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

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem o prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
Silva. 12934011

M. S. T. R. � INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO E CALÇADO, S. A.

Sede: Faial, Vila de Prado, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 804; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20010116.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato do teor seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. S. T. R. � Indústria, Comércio,
Importação e Exportação de Vestuário e Calçado, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no Lugar do Faial, freguesia de Vila de Prado,
concelho de Vila Verde.

2 � Por meio de simples deliberação do órgão de administração, a
sociedade poderá constituir, ou encerrar, no País ou no estran-
geiro, filiais, agências, delegações, sucursais ou qualquer outra es-
pécie de representação social, bem como alterar o local da sua
sede social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, comercialização, importa-
ção e exportação de vestuário e de calçado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, constituído por 10 000 acções,
no valor nominal de 5 euros cada uma, encontrando-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, livre e recipro-
camente convertíveis, a expensas dos respectivos titulares.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 100 e
1000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamentos ou sub-
divisão, a expensas dos respectivos titulares.

3 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos das ac-
ções, deverão conter a assinatura de um administrador.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto, remíveis
ou não, bem como acções escriturais, convertíveis ou não, consoante
seja deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao
portador, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condi-
ções fixadas pela assembleia geral.

2 � Aos títulos provisórios e definitivos das obrigações, aplica-se
o disposto no n.º 3 do artigo 5.º

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, podendo
realizar sobre todas as operações que considere convenientes nos ter-
mos e limites prescritos nas disposições legais aplicáveis.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionis-
tas com direito a voto e pelos membros da mesa da assembleia geral,
pelo administrador único, ou pelo fiscal único, e na sua ausência, ou
pelo fiscal suplente, ou ainda que não sejam accionistas.

2 � As deliberações da assembleia geral, quando tomadas nos termos
da lei e deste contrato, são obrigatórias para todos, ainda que ausentes,
dissidentes ou incapazes.

3 � As entidades que exerçam cargos nos corpos-gerentes, ainda
que accionistas sem voto, ou não accionistas, e o revisor oficial de
contas, embora, embora não possam votar, poderão discutir, fazer
propostas e intervir em todos os trabalhos da assembleia geral.

4 � Os titulares de acções preferenciais, sem voto e os obrigacio-
nistas que não exerçam qualquer dos cargos sociais referidos nos n.os

1 e 3 deste artigo, não poderão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 10.º

1 � Tem direito a voto o accionista que reúna cumulativamente
as seguintes condições:

a) Ser possuidor de pelo menos, 10 acções ordinárias;
b) Ter pelo menos este número de acções averbadas em seu nome,

quando nominativas ou ao portador registadas, ou depositadas na
sede da sociedade, ou numa instituição de crédito estabelecida em
território português, devendo o averbamento ou o depósito terem
sido efectuados até 10 dias antes da data fixada para a reunião da
assembleia geral.

2 � No caso de depósito em instituição de crédito, esta deverá dar
conhecimento daquele depósito ao presidente da mesa da assembleia
geral, em documento devidamente assinado e endereçado para a sede
social, com pelo menos 2 dias de antecedência da data fixada para a
reunião.

3 � Os accionistas que não possuírem o número mínimo de ac-
ções ordinárias referidas na alínea a) do n.º 1, poderão agrupar-se de
modo a completá-lo devendo neste caso, fazer-se representar por um
só deles, cujo nome deverá ser indicado por escrito ao presidente da
mesa da assembleia geral, para a sede social até 10 dias da data fixada
para a reunião.

4 � As acções ordinárias dos accionistas que pretendam
agrupar-se, deverão encontrar-se nas condições estabelecidas na
alínea b) do n.º 1.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, por um período de três anos.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as assembleias ge-
rais, com pelo menos 30 dias de antecedência, dirigir as reuniões, dar
posse aos administradores e ao fiscal único, bem como exercer as demais
funções que lhe são conferidas pela lei e pelos presentes estatutos.

3 � Ao secretário compete, além de coadjuvar o presidente, todo
o expediente relativo às assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão convoca-
das por anúncio publicitado nos termos dos preceitos legais aplicáveis.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convocatória
quando estiverem presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a pelo menos três quartas partes do capital social.

ARTIGO 14.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
dos votos emitidos, salvo nos casos em que a lei e os estatutos exi-
girem imperativamente maior número de votos.

2 � A cada 10 acções ordinárias corresponde um voto.
3 � O accionista com direito a voto poderá fazer-se representar

na assembleia geral, nos termos das disposições legais aplicáveis,
mediante simples carta dirigida ao presidente da mesa até 3 dias antes
da realização da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 � A gestão e a representação da sociedade serão exercidas por
um conselho de administração, composto por três membros, um pre-
sidente e dois vogais, eleitos em assembleia geral.

2 � O mandato dos administradores é de três anos.
3 � Para além de todas as que estão previstas na lei e nestes estatutos,

o conselho de administração, tem ainda as seguintes competências:
a) Elaboração das contas e do orçamento anual;
b) Representação plena e exclusiva da sociedade perante terceiros,

em juízo ou fora dele;
c) Aquisição, alienação e oneração de quaisquer bens móveis e

imóveis;
d) Contrair empréstimos, designadamente sob a forma de abertura

de crédito;
e) Prestar cauções e garantias reais pela sociedade.

ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um mandatário, nos termos e limites do res-

pectivo mandato.

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal
único, que deve ser revisor oficial de contas ou Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.

ARTIGO 18.º

As remunerações dos administradores, do fiscal único e do suplen-
te, serão fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 19.º

1 � Todos os membros dos corpos sociais podem ser reeleitos.
2 � Terminados os respectivos mandatos os membros dos corpos

sociais mantêm-se no efectivo exercício das suas funções até que se
proceda a eleições para os mesmos cargos.

CAPÍTULO IV
Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício, depois de feitas as provi-
sões legalmente exigíveis e tecnicamente aconselháveis, e de aprovadas
as contas em assembleia geral ordinária, terão a seguinte aplicação:

a) 5% para a constituição do fundo de reserva legal, enquanto não
estiver realizado ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) A parte restante para a constituição de outras reservas, e ou
para dividendos nas percentagens que forem deliberadas em assem-
bleia geral.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral ponderará e deliberará em cada ano, mediante
proposta do conselho de administração da conveniência de serem
constituídas, reforçadas ou diminuídas, reservas destinadas a estabili-
zação de dividendos.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 22.º

1 � Todos os conflitos directa ou indirectamente resultantes des-
tes estatutos ou da vida da sociedade que eles regulamentam, serão
resolvidos por recurso ao tribunal arbitral, sempre que a lei o permi-
ta. Da decisão ou deliberação deste tribunal não caberá recurso para
qualquer outra entidade ou instituição privada ou pública nacional ou
estrangeira.

2 � O tribunal arbitral deverá ser constituído no prazo máximo de
30 dias.

3 � Sempre que houver acordo entre as partes, o referido tribunal
será formado por um único árbitro, o qual terá a remuneração que
por eles for acordada.

4 � No caso das partes não chegarem a acordo quanto à escolha
de um árbitro único ou quanto à forma e repartição do seu pagamento,
cada uma das partes escolherá um árbitro que a represente.

5 � Os árbitros representantes de cada uma das partes escolherão
o árbitro que com o seu acordo presidirá ao tribunal arbitral. Em caso
de empate, o árbitro presidente usará o privilégio do seu voto quali-
ficado, que desempatará.
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5 � A remuneração dos árbitros representantes de cada uma das
três partes é da responsabilidade das mesmas.

6 � Os membros comprometem-se a que a constituição do tribu-
nal arbitral se efectue num prazo máximo de 30 dias.

7 � Caso os árbitros nomeados pelas partes não cheguem a acordo
quanto à pessoa do árbitro presidente, será este árbitro escolhido pela
Câmara Internacional do Comércio de Lisboa.

8 � Esta Câmara poderá, além de nomear o árbitro presidente
nomear também qualquer dos dois outros árbitros, que se venha a
demitir e não seja substituído ou sejam substituídos pela respectiva
parte ou partes no prazo máximo de 30 dias.

9 � No caso de constituição do tribunal não se verificar no pe-
ríodo de 30 dias, conforme dispõe o n.º 2 desta cláusula, qualquer
das partes pode solicitar à Câmara Internacional do Comércio de
Lisboa e constituição deste tribunal arbitral. Passará assim a caber a
esta Câmara Internacional a nomeação do presidente dos restantes
árbitros.

ARTIGO 23.º

Por deliberação válida da assembleia geral, poderão ser derrogados
os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
Silva. 12923370

AVEFERFIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Chãos, Freiriz, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 806;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20010118.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AVEFERFIL � Construção Civil, L.da,
e tem a sua sede no Lugar dos Chãos, freguesia de Freiriz, concelho
de Vila Verde.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na indústria de construção civil,
empreitadas de obras públicas, compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para o mesmo fim, organização de loteamentos e aldea-
mentos e comércio de materiais de construção.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e dividido em três quotas: uma de valor nominal de
22 500 euros pertencente ao sócio Fernando Avelino Matos Noguei-
ra; outra de 2500 euros pertencente ao sócio Filipe Manuel Matos
Nogueira; e outra de 25 000 euros pertencente ao sócio Avelino de
Faria Fernandes.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante do capital social, desde que a assembleia geral
o delibere por unanimidade.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios Fernando Avelino Matos Nogueira, e Avelino de
Faria Fernandes, 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.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer móveis e imóveis, in-
cluindo automóveis;

b) Celebrar contratos de locação financeira e de leasing;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias exigidas pelas entidades mutuantes.

4 � Não é permitido aos gerentes contraírem em nome da socie-
dade obrigações alheias ao seu objecto social, nomeadamente em le-

tras de favor, fianças e abonações, avales e responsabilidades simila-
res, ficando o infractor pessoalmente responsável pelos actos que assim
praticar e respondendo perante a sociedade pelos prejuízos que lhes
causar.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. Na cessão a estranhos é
reservado à sociedade em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes
em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, no todo ou em parte,
nos seguintes casos:

a) Insolvência, falência, interdição ou inabilitação do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais, excepção feita a inventário;
d) Quando o sócio titular viole gravemente algum dos seus deveres

sociais.

ARTIGO 7.º

Por falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissol-
ve, devendo os herdeiros do sócio falecido nomearem um de entre si
que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa, observando-se o mesmo, se a quota for adjudicada em co-
mum.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
Silva. 12934020

PIRES DO VALE & SOUSA, L.DA

Sede: Côto, Moure, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 805;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pires do Vale & Sousa, L.da, e tem
a sua sede no Lugar do Côto, freguesia de Moure, concelho de Vila
Verde.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais para
a construção civil.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Domingos Manuel Pires do Vale, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade, a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem o prévio consentimento da sociedade.
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Declararam finalmente os outorgantes que as operações sociais
poderão iniciar-se a partir de hoje, para o que a gerência fica autori-
zada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade,
permitindo-lhe ainda o levantamento da totalidade do capital social
depositado para a aquisição de equipamento.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
Silva. 12923397

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

MARANHAS & BELO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2217/
961009; identificação de pessoa colectiva n.º 503731714; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/2001010.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 2.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e retalho de livros, jor-
nais e artigos de papelaria e estabelecimento de bebidas sem espectá-
culo, venda de bebidas e serviço de pequenas refeições.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, ou seja, 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 501 205$, ou seja, 2500 euros, pertencentes cada uma delas
a cada um dos sócios, António José Moreira Maranhas, e Graziela
Maria Teles Real Maranhas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

24 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10026444

GONÇALVES & NICOLAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2076/
950508; identificação de pessoa colectiva n.º 503413747; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20010110.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Outubro de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

24 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10026436

ROTAS NA ESTRELA � ORGANIZAÇÃO, GESTÃO
E PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES
DESPORTIVAS E DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2359/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504137794; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20010115.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 200.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

24 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10026134

MANUEL ANTÓNIO DE JESUS DO NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 823/
680511; identificação de pessoa colectiva n.º 501110267; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/20010110.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios,
Manuel António de Jesus do Nascimento, e Maria Rosa de Jesus
Nunes Nascimento.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

22 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10026428

GRANDE CANAL � HOTELARIA CHINESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2580/
20010115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20010115.

Certifico que entre Songchao Zhu, casado com Yang Duolan, na
comunhão de adquiridos; Zhu Jieqi, solteiro, maior; e Zhu Jie Sheng,
casado com Shan Rong Zhen, na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Grande Canal � Hotelaria
Chinesa, L.da, e a sua existência conta-se desde a data do registo de-
finitivo do contrato de sociedade, na competente Conservatória do
Registo Comercial.

§ único. Contudo, a sociedade inicia a sua actividade a partir de
hoje, devendo os respectivos negócios entre esta data e o registo
definitivo do contrato da sociedade serem expressamente condi-
cionados ao registo dela e à assunção por esta dos respectivos
efeitos.

ARTIGO 2.º

A sede fica estabelecida na Quinta da Alâmpada, freguesia de
Boidobra, concelho da Covilhã, ficando a gerência desde já autori-
zada a transferi-la para outro local do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como a criar ou extinguir em território nacio-
nal ou estrangeiro, agências, filiais, delegações, ou quaisquer outras
formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em restaurantes de confecção,
comercialização e fornecimento de gastronomia chinesa.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, que corresponde a 1 002 410$,
integralmente realizado em dinheiro, e dividido em três quotas: uma
quota no valor nominal de 2000 euros, que corresponde a 400 964$
pertencente ao primeiro outorgante; uma quota no valor nominal de
1500 euros, que corresponde a 300 723$ pertencente ao segundo
outorgante; e uma quota no valor nominal de 1500 euros, que corres-
ponde a 300 723$, pertencente ao terceiro outorgante.
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ARTIGO 5.º

1 � São gerentes da sociedade os três sócios fundadores.
2 � A sociedade obriga-se mediante a intervenção de dois dos

gerentes.
3 � A gerência pode ser ou não remunerada, consoante o delibe-

rado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a estranhos dependerá do consentimento

prévio da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais poderão ser convocadas por qualquer um
dos sócios-gerentes, com a antecedência mínima de 10 dias, mediante
carta registada com aviso de recepção.

2 � A presidência caberá ao sócio eleito no início da reunião.
3 � As deliberações que impliquem alteração do contrato da so-

ciedade, exigirão a aprovação por maioria de dois terços do capital
social.

4 � A aprovação de quaisquer outras deliberações requererá ape-
nas a maioria simples dos votos emitidos.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quaisquer
contratos com fornecedores, clientes ou outros que julgue necessá-
rios, devendo os respectivos negócios serem objecto de assunção pela
sociedade nos termos do artigo 19.º, do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 9.º

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de socie-
dade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comerciais,
e demais legislação.

ARTIGO 10.º

A gerência da sociedade, fica desde já autorizada nos termos da
alínea b), do n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome
da sociedade para fazer face às despesas inerentes à constituição e
início imediato de actividade.

Conferida e está conforme.

26 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10026452

FUNDÃO

FUNDILAR � ARTIGOS ELÉCTRICOS DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 208/
820226; identificação de pessoa colectiva n.º 501294686; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 10/20001221.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
seu capital social de 1 500 000$ para 5 012 050$ (25 000 euros),
mediante reforço de 3 512 050$, tendo em consequência, sido alte-
rado o contrato quanto ao artigo 3.º, alterando ainda os artigos 1.º,
2.º, 3.º, 4.º e 6.º, e sendo aditado o artigo 7.º, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FUNDILAR � Artigos Eléctricos
da Beira, L.da, e tem a sua sede na Cidade da Covilhã, 55, freguesia,
concelho e cidade do Fundão.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio e a reparação de
artigos eléctricos e mobiliário de madeira e metal, instalação, comer-
cialização e assistência técnica de equipamentos de aquecimento cen-
tral, ar condicionada, canalizações, água, esgotos, gás e energias al-
ternativas, nomeadamente painéis solares.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 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 quatro quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: duas iguais de 10 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Augusto Ferreira
Canárias, e Maria de Fátima Gonçalves Canárias, casados entre si, na
comunhão geral; e duas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Fernando José Afonso Nascimento, divorciado,
e Eugénio Paulo Mendes Henriques, casado com Carla Isabel Antunes
Pinto Henriques, na comunhão de adquiridos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, mantendo-se nomeado gerente, o sócio Manuel Augusto Ferreira
Canárias, e sendo nomeados gerentes, a partir de hoje, os sócios Fer-
nando José Afonso Nascimento, e Eugénio Paulo Mendes Henriques.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a
de Manuel Augusto Ferreira Canárias.

3 � Em ampliação dos poderes, os gerentes poderão ainda com-
prar, vender e permutar veículos automóveis de e para a sociedade.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante correspondente ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a
data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere
o reembolso.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a terceiros.

3 � Salvo acordo e, contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de sócio a respectiva quota não for amor-
tizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os her-
deiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

29 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 11793899

COIMBRA
MIRANDA DO CORVO

TRANSPORTES SANDOEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 360/20010112; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20010112.
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Certifico que entre os sócios António José Bacalhau Lourenço e
mulher, Natália da Conceição Duarte Henriques, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Transportes Sandoeirense, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Lugar de Sandoeira, freguesia
de Vila Nova, concelho de Miranda do Corvo.

2 � A sociedade por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como poderá criar ou encerrar filiais, sucursais ou quais-
quer outras formas de representação da sociedade, no território
nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem como objecto o transporte rodoviário de merca-
dorias por conta de outrém, e a compra e venda de materiais de cons-
trução.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de duas quo-
tas, no valor nominal de 25 000 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante de 250 000 euros.

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

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio António José
Bacalhau Lourenço, e ao não sócio Mário dos Santos, na qualidade de
gerente com capacidade profissional, reconhecida pela Direcção-Geral
de Transportes Terrestres, ambos desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

7.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.

8.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.

9.º

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

Conferida e está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Correia.
12382647

MILOCORTE � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
E EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 308/990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504445715;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 3 e 4/20012001.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação das contas da
sociedade em epígrafe, referente ao ano de 1999.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes registos:
1 � Cessação das funções de gerente de Manuel Marques da Silva,

em 4 de Janeiro de 2001, por renúncia.
2 � A alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e

4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MILOCORTE � Sociedade de Comer-
cialização e Exploração Florestal do Centro, L.da, e tem a sua sede na
Rua da Bijadinha, no Lugar do Senhor da Guerra, freguesia de Semide,
concelho de Miranda do Corvo.

§ único. (Mantém-se).

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros (equivalente a 20 048 200$)  corresponde à soma de
quatro quotas do valor nominal de 25 000 euros cada uma, tituladas
uma em nome de cada um dos sócios, Duarte Miguel de Oliveira Duarte
dos Santos, Hermínio Jorge Cardoso Amaral, João dos Santos Carva-
lho, e Vítor Manuel Cardoso dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser designados
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os
sócios.

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

3 � (Mantém-se).

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 12382612

FERNANDO MARQUES & RAMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 135/050491; identificação de pessoa colectiva
n.º 502532394; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/
20010111.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida, sendo a data
da aprovação das contas a 11 de Janeiro de 2001.

Conferida e está conforme o original.

24 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 12382574

OLIVEIRA DO HOSPITAL

GECIVELT � GABINETE DE ENGENHARIA CIVIL,
ELECTROTÉCNICA E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 356/870326; identificação de pessoa colectiva
n.º 501799265; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e averbamento
2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 9 a 12/
20010105.

Certifico que daquelas inscrições, foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 9/20010105.
Facto: Cessação de funções de gerente do ex-sócio José Maia Veiga.
Causa: Falecimento.
Data: 27 de Agosto de 2000.

Averbamento n.º 2 às apresentações n.os 10 e 11/20010105.
Facto: Cessação de funções de gerentes dos ex-sócios Rogério

António Pereira Prazeres, e Vítor Manuel Dias Duarte.
Causa: Renúncia.
Data: 9 de Outubro de 2000.
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Certifico ainda que pela inscrição n.º 8 à apresentação n.º 12/
20010105, foi registado a alteração parcial de pacto, quanto ao ar-
tigo 4.º, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, fica a cargo da sócia Ana Teresa Gomes
Vieira Maia Veiga, bastando a sua assinatura 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.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 08653259

ÉVORA
ÉVORA

JOSÉ JERÓNIMO CARRILHO, L.DA

Sede: Rua da República, 77-B, rés-do-chão, Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 816/
830113; identificação de pessoa colectiva n.º 501341935; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 29/20010130.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi au-
mentado o capital de 1 000 000$ para 50 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º, e
aditamento do artigo 11.º do pacto, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores sociais é de 50 000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma no valor nominal de 30 000 euros pertencente ao sócio
José Jerónimo Carrilho; e duas no igual valor nominal de 10 000 eu-
ros pertencendo uma a cada uma das sócias, Etelvina Carminda
Borralho Carrilho, e Ana Maria Borralho Carrilho.

ARTIGO 11.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde que
a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social até ao montante global de
500 000 euros e na proporção das respectivas quotas.

O texto completo actualizado do contrato ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 13563432

APIS � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PARQUETES
AZARUJENSE, S. A.

Sede: Azaruja, Évora

Capital social: 600 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 400/
651105; identificação de pessoa colectiva n.º 500027390; inscri-
ção n.º 14 e inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 22 e
23/20010130.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram registadas:
A alteração parcial do contrato quanto ao artigo 16.º, e a supres-

são do artigo 18.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete nos termos da
lei, a um fiscal único, que deve ser revisor oficial de contas ou Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas.

2 � O fiscal único terá um suplente que será igualmente revisor
oficial de contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

3 � Tanto o fiscal único como o suplente, serão eleitos por um
período de três anos, podendo ser reeleitos.

Mais certifico o seguinte:
A designação dos órgãos sociais para o triénio de 200-2002, por

deliberação de 3 de Setembro de 2000.
Conselho de administração: presidente � Fernando Palatino Baião;

administrador-delegado � António Nuno de Oliveira Reis; vogais �
Carlos Alberto da Costa Casaca; José Augusto Bargado Carriço; e
Daniel Moreira Rula.

Fiscal único: efectivo � Patrício, Mimoso & Mendes Jorge, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Isabel Paiva, Mota,
Galvão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 13563424

REDONDO

LABORAE � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 189/
010126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010126.

Certifico que entre Abel de Israel Levy Lima e mulher, Maria de
Fátima d�Assunção Simões Correia Levy Lima, casados na comunhão
de adquiridos; e Laura Simões Levy Lima, solteira, maior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma LABORAE � Empresa de Trabalho
Temporário, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Calva, Estrada de
Santa Susana, freguesia e concelho de Redondo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede social para qualquer lugar do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como abrir filiais, sucursais, ou outras
formas de representação, dentro do território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de cedência temporária de
trabalhadores para utilização de terceiros utilizadores, podendo ainda
desenvolver actividades de recrutamento, selecção, orientação e for-
mação profissional, consultadoria e gestão de recursos humanos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de 2550 euros
pertencente ao sócio Abel de Israel Levy Lima; uma do valor nominal de
1250 euros da sócia Maria de Fátima Assunção Simões Levy de Lima; e
uma do valor nominal de 1200 euros pertencente à sócia Laura Si-
mões Levy Lima.

4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao triplo do capital social, na proporção das respectivas partici-
pações sociais.

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, ficam
a cargo de quem for nomeado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Abel de Israel Levy

Lima.
6.º

A cessão de quotas depende sempre do prévio consentimento
da sociedade em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes em
segundo lugar.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lurdes Maria Dias
Pereira. 08940452
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FARO
ALBUFEIRA

RODIOURA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 515/
880126; identificação de pessoa colectiva n.º 501925678; inscri-
ção n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 8 e
9/20010119.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade, a cópia da acta n.º 17, de 28 de Novembro de 2000, pela qual
João Carlos Dias Gomes Correia, foi nomeado secretário, em 28 de
Novembro de 2000, e a cópia da acta n.º 18, de 29 de Novembro de
2000, pela qual foi alterado o artigo 4.º, passando a ter a seguinte
redacção:

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remuneração ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio
Bernard Manuel Landau, divorciado, residente na Avenida do Infante
D. Henrique, 7, rés-do-chão, Areias de São João, em Albufeira,
bastando a sua assinatura para que a sociedade se considere validamente
obrigada.

§ único. A sociedade poderá constituir procuradores, conferindo-lhes
os poderes que entender convenientes.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10013873

ALJEZUR

CAVACO & CAVACO, L.DA

Sede: Largo 1.º de Maio, 3, freguesia de Odeceixe, concelho
de Aljezur

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 158/
1001696; identificação de pessoa colectiva n.º 503558346; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20010115.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a cópia da escritura de que consta a dissolução e encerramento da
mesma.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 11676973

LOULÉ

QUINTECA (JORDAN & HART) � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida 5 de Outubro, 242, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1368/
850808; identificação de pessoa colectiva n.º 501526102; inscri-
ção n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 137/
990430 e 11/20001220.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 5000 euros,
e alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em epígrafe, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Bernard
Michael Jordan, e Jeffrey Philip Hart.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de
1998.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 11713097

SUNNY HOMES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Duarte Pacheco, 144,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4749/
20001108; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 23 e 24/20001214.

Certifico que Francisco Samuel Gonçalves Gomes Malho, e Maria
José dos Santos Martins Neto Mestre, foram nomeados gerentes da
sociedade em epígrafe.

Mais certifico que a sociedade supra, mudou a sede para a Avenida
de Duarte Pacheco, 144, vila e freguesia de Almancil.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11712996

DUNAS DOURADAS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Garrão, Urbanização Dunas Douradas, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3600/
960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503673781.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11691352

INFRALOBO � EMPRESA DE INFRAESTRUTURAS
DE VALE DO LOBO, E. M.

Sede: Vale do Lobo, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3959/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504041193.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro. 11734698

MARTINS & MARTINS, L.DA

Sede: Rua de Sacadura Cabral, 35,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 337/
731024; identificação de pessoa colectiva n.º 500383014.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro. 06867588
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TEASER � DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Loteamento Industrial de Loulé, Edifício Cace,
Loulé, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4741/
20001030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20001030.

Certifico que entre Alexandre José Cardoso Rito; e Nelson Manuel
Pontes Gago, ambos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de TEASER � Design e
Publicidade, L.da, e tem a sua sede em Loulé, freguesia de São Cle-
mente, Loteamento Industrial de Loulé, Edifício Cace,
8100-911 Loulé, e durará por tempo indeterminado.

2.º

O seu objecto social é o design gráfico, imagem corporativa, exe-
cução de campanhas de publicidade, edição de publicações, relatório
de contas, web design, merchandising e marketing directo.

3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de duas quotas: uma de 2500 euros
pertencente ao sócio Alexandre José Cardoso Rito; e outra de 2500 eu-
ros pertencente ao sócio Nelson Manuel Pontes Gago, perfazendo
assim 5000 euros.

4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, sendo o seu montante fixo em dez vezes o valor do capital
social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos de que esta care-
cer em condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

Os sócios-gerentes serão ou não remunerados, conforme for deli-
berado em assembleia geral, determinando-se os seus montantes e só
serão atribuídos aos que exerçam a gerência de facto.

7.º

A transmissão de quotas a título gratuito ou oneroso é livre entre
os sócios, ou entre estes e a sociedade, no todo ou em parte.

8.º

A divisão e a transmissão de quotas inter vivos, por título gratuito
ou oneroso, a estranhos depende do consentimento prévio da sociedade,
à qual em primeiro lugar, e aos sócios em segundo lugar, e por ordem
decrescente das suas quotas, fica reservado o direito de preferência.

9.º

O sócio que desejar transmitir a estranhos a sua quota no todo ou
em parte, assim o comunicará à sociedade, e a cada um dos restantes
sócios, por carta registada com aviso de recepção, indicando a pessoa
ou pessoas às quais pretende fazer a transmissão, e preço e as demais
cláusulas do respectivo contrato.

10.º

A declaração de opção ou a autorização para transmitir a quota
terá que ser feita por carta registada com aviso de recepção, no prazo
de 30 dias a contar da recepção da carta referida na cláusula 9.ª

11.º

A falta de resposta no prazo referido na cláusula 10.ª entende-se
como autorização para a cedência.

12.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução, pertence a ambos
os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique obrigada é necessária e suficiente a
assinatura dos dois sócios-gerentes.

13.º

Ficam os gerentes autorizados a comprar o equipamento necessá-
rio à exploração da sociedade e aliená-los quando os mesmos tenham
de ser substituídos ou se tornem desnecessários.

14.º

É vedado aos sócios exercerem qualquer actividade igual ou seme-
lhante à da sociedade sem autorização desta.

15.º

Anualmente será dado balanço e dos resultados apurados terão o
fim que a assembleia determinar não ficando vinculado à distribuição
de lucros desde que sejam aprovados por maioria simples.

16.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção e com pelo menos 15 dias de antecedência.

17.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de quais-
quer dos sócios, continuando com os herdeiros ou representantes do
falecido ou interdito. Sendo vários os herdeiros, deverão estes nomear
um de entre si que a todos represente na sociedade. Enquanto o não
fizerem, será o mais velho que terá legitimidade para tal.

18.º

A sociedade tem direito de amortizar as quotas que:
a) Sejam penhoradas, arrestadas ou por qualquer meio dadas em

garantia das dívidas de qualquer sócio ou de terceiro;
b) Pertençam a sócio declarado insolvente ou falido, contra quem

tenha sido instaurada execução.

19.º

1 � O preço da quota, no caso previsto na cláusula anterior será
o preço médio entre três avaliações efectuadas separadamente para o
efeito.

2 � o sócio cuja quota se pretenda amortizar nomeará um avalia-
dor, a sociedade outro, e o terceiro será nomeado por mútuo acordo.

3 � Os avaliadores serão obrigatoriamente revisores oficiais de
contas.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 11735090

F. JESUS MOTA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta do Romão, Edifício Remar, lote G-7, 3.º-D,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4761/
20001121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20001121.

Certifico que Fernando Jesus Alves da Mota, divorciado, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 �  A sociedade adopta a firma F. Jesus Mota, Materiais de
Construção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Romão, Edifí-
cio Remar, lote G-7, 3.º-D, freguesia de Quarteira, concelho de
Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, expor-
tação, representação, armazenagem e distribuição de materiais de
construção e de equipamentos industriais, assim como a sua apli-
cação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros (correspondentes a 1 002 410$) e representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme aquele decidir.

2 � Para obrigar 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 per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 11735848

OLHÃO

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 236, de
12 de Outubro de 2000, a p. 21 752, foi publicada com inexactidão a
denominação da sociedade QUIMIALGARVE � Máquinas Lavanda-
ria e Hotelaria do Algarve, L.da Assim, a denominação correcta é a
atrás mencionada, e não como foi publicada. 19-1-5465

TAVIRA

TRICONTACTO � INSTALAÇÕES E COMÉRCIO
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 710/
970407; identificação de pessoa colectiva n.º 503864684;
data: 20010104.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 11174277

CASTRO CENTENO, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 53/
530525; identificação de pessoa colectiva n.º 500329800;
data: 20001222.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 11174250

GUARDA
ALMEIDA

LACTIALMEIDA � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 261;
identificação de pessoa colectiva n.º 504999460; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 5/20010117.

Certifico que foi alterado parcialmente o pacto quanto à gerência
e forma de obrigar, tendo em consequência o artigo 5.º do pacto, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, cabe aos três actuais
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a as-
sinatura de dois gerentes para obrigar a sociedade, em todos os seus
actos e contratos.

São os três actuais sócios, Carlos Manuel Rodrigues Boa, divorciado,
residente em São Vicente, Guarda; António Manuel Rodrigues Boa,
casado com Rosa Maria Arrifano Salvador Boa, na comunhão de ad-
quiridos, residente em São Vicente, Guarda; e Maria Odete Caldeira Ro-
drigues Boa, casada com Orlindo Bento Boa, na comunhão de adquiridos,
residente em Vila Franca do Deão, Guarda.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
07848285

LACTIALMEIDA � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 261;
identificação de pessoa colectiva n.º 504999460; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010125.

Certifico que conforme acta depositada na pasta respectiva, Ma-
nuel de Lemos Pedro, renunciou à gerência, em 9 de Janeiro de
2001.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
07848293

CELORICO DA BEIRA

CHAGAS & MARQUES � FABRICO
DE QUEIJO E ENCHIDOS, L.DA

Sede: Largo da Parreira, 20, São Pedro, Celorico da Beira

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 234; identificação de pessoa colectiva n.º 504859013; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20010126.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma foi
dissolvida e encerrada a liquidação, por acordo dos sócios, celebrado
em 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2001. � O Conservador, António Pires Nunes
Cameira. 10883908

GUARDA

HAFAS � BAR E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1485;
identificação de pessoa colectiva n.º 504304151; data de depó-
sito: 20010126.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
prestação de contas referente ao período fiscal de 1999.

Conferida e está conforme.

26 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 11592575
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LOURO & COSTA � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 502848944; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/20010110.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente António Adérito Louro da Costa.
Data: 23 de Outubro de 2000.
Causa: Renúncia.
b) Alteração do contrato com reforço de capital.
Montante do reforço: 1 705 061$, em dinheiro.
Artigos alterados: 2.º, 4.º e 5.º, os quais ficaram com a seguinte

redacção:

2.º

O capital social integralmente realizado é de 10 500 euros
(2 105 061$), correspondente à soma de duas quotas iguais de 5250 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui Filipe Gomes da Costa,
e Álvaro António Gouveia da Silva.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente
para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

5.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que care-
cer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acordadas
em assembleia geral, podendo no entanto, vir a ser-lhes exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante de 250 000 euros,
mediante a deliberação da assembleia geral, tomada por unanimidade
de votos dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 11592613

AGLOPORT � PORTAS E AGLOMERADOS DA GUARDA,
L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1672;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010115.

Certifico que entre Nuno Eduardo Costa; e Rui Manuel Robalo
Martins, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação AGLOPORT � Portas e Aglo-
merados da Guarda, L.da, e a sua sede é no Parque Industrial da Guar-
da, lotes 1 e 2, freguesia de São Vicente, desta cidade e concelho da
Guarda.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
portas, aglomerados, madeira e materiais de construção, importação
e exportação.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence so-
mente ao sócio Rui Manuel Robalo Martins, que desde já fica no-
meado gerente, sendo necessária e suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, já
existentes ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar o
depósito constituído no Banco BPI, S. A, agência da Guarda, cor-
respondente ao capital da sociedade para pagamento de despesas
correntes da sociedade ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda, que
ficam por conta da sociedade as despesas inerentes à sua constitui-
ção e oficialização.

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 11592567

A. R. PINTA � PINTURA E ACTIVIDADES
DE ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1672;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010111.

Certifico que entre Armando Luís Portela Antunes; e Nuno Miguel
Fernandes Realinho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação A. R. PINTA � Pintura e
Actividades de Acabamentos, L.da, e a sua sede é na Rua do Duque de
Bragança, bloco O, casa A, rés-do-chão, freguesia de São Vicente,
desta cidade e concelho da Guarda.

2.º

A sociedade tem por objecto os trabalhos diversos relacionados com
a construção civil, pintura de edifícios, envernizamento, gessos,
estuque, pintura, carpintaria e actividades afins.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a
assinatura de ambos os gerentes para obrigar a sociedade.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, já
existentes, ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar o
depósito constituído no Banco Internacional de Crédito, S. A, agên-
cia da Guarda, correspondente ao capital da sociedade para pagamento
de despesas correntes da sociedade, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se
ainda que ficam por conta da sociedade as despesas inerentes à sua
constituição e oficialização.

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 11592680

TRANSPORTES DO ALTO DA PÊGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1593;
identificação de pessoa colectiva n.º 503436089; averbamento
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n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; número e data da apre-
sentação: 1/20010112.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente José Almério Filipe Rodrigues.
Data: 19 de Dezembro de 2000.
Causa: Renúncia.
b) Designação de gerente.
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2001.
Gerente designada: Elsa Cristina Vilar Martins.

Conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 11592656

ALEXANDRA TAVARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1486;
identificação de pessoa colectiva n.º 504507540; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20010116.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital social
foi aumentado de 1 002 425$ para 50 000 euros, e em consequência
foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 50 000 euros e representado por uma quota do mesmo valor da
única sócia Maria Alexandra Ramos Tavares.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 11592605

DOCE EGITÂNIA � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1674;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010116.

Certifico que entre Maria José Rodrigues Fernandes; e Cláudia Marisa
Rodrigues Fernandes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Doce Egitânia � Pastelaria, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Vasco Borges, 40, freguesia da Sé, desta
cidade e concelho da Guarda.

2.º

A sociedade tem por objecto a casa-de-chá e pastelaria, café.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e representado pela soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada uma das sócias.

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, pertence a ambas as sócias, que desde já ficam nomeadas
gerentes, sendo necessária a assinatura das duas gerentes para obrigar
a sociedade.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar o de-
pósito constituído no Banco Crédito Predial Português, agência nesta
cidade, correspondente ao capital realizado para pagamento das despesas
correntes da sociedade ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda que ficam por
conta da sociedade as despesas inerentes à sua constituição e oficialização.

Conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 11592320

SEIA

ALVES DOS SANTOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 271/890320;
identificação de pessoa colectiva n.º 502125250; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 5/20000620.

Certifico relativamente à sociedade comercial em epígrafe, que foi
efectuada a alteração de pacto quanto ao seu artigo 2.º, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda, hipoteca e ad-
ministração de bens imóveis, construção civil e obras públicas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13813447

LEIRIA
MARINHA GRANDE

AQUAPLÁSTICOS, S. A.
(anteriormente, AQUAPLÁSTICOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrí-
cula n.º 1086; identificação de pessoa colectiva n.º 502812494;
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 2 e 3/
20001020.

Certifico que foi feito reforço de capital para 50 000 000$, e
a transformação da sociedade em sociedade anónima, pelo que foi
alterado o contrato, que ficou com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de AQUAPLÁSTICOS, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Lugar de Pêro Neto, da freguesia e
concelho da Marinha Grande.

Por deliberação do conselho de administração a sede pode
ser mudada para qualquer outro local, mesmo para fora do con-
celho.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a indústria de transformação de plásticos.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, já entrado na
Caixa Social, é de 50 000 000$ e representado por 50 000 acções ao
portador, do valor nominal de 1000$ cada uma, assim distribuídas
pelos accionistas:

Virgílio Pereira Rodão Botas, 7563.
José Júlio Logrado Cardoso, 7563.
António Abel Leite e Castanheira, 7563.
Joaquim João Pereira, 7563.
Florentino da Silva Mira, 7563.
Carlos Ferreira Coelho, 1902.
Joaquim de Jesus Santos, 1902.
Manuel Monteiro Brás, 1902,
José Manuel Martins, 1296.
Adélio dos Santos Costa, 1296.
Albertino Ruivaco Faria, 1296.
Aquaplásticos, L.da, 1296.
António João Ferreira de Abreu, 647.
Orlando José Ferreira de Abreu, 647 000.
§ 1.º Haverá títulos de 1, 10, 50 e 100 acções.

ARTIGO 5.º

As acções serão ao portador ou nominativas e reciprocamente
convertíveis a pedido e à custa do respectivo portador ou titular.
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ARTIGO 6.º

Os órgãos sociais da sociedade, são a assembleia geral, o conselho
de administração e um fiscal único.

§ único. Os órgãos serão eleitos pela assembleia geral e o seu man-
dato terá a duração de três anos, considerando-se o início do triénio
no dia 1 de Janeiro.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 8.º

Todos as accionistas terão o direito de participar nas assembleias
gerais, mas nela só poderão votar os possuidores de pelo menos
10 acções, que deverão fazer prova da sua titularidade, até ao início
da assembleia.

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade compete a um conselho de adminis-
tração, composto de três elementos, sendo um deles o presidente. E
a sua remuneração será fixada pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

O conselho de administração fica desde já autorizado a:
a) Constituir mandatários ou procuradores;
b) Representar a sociedade, podendo confessar, desistir e transigir;
c) Alienar bens móveis ou imóveis até ao montante de

20 000 000$;
d) Mudar a sede da empresa, mesmo para fora do concelho e abrir

sucursais ou delegações.
§ único. A falta de um elemento da administração confere a esta o

direito de escolher um outro para completar o mandato.

ARTIGO 11.º

Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assinaturas
de dois administradores ou de um administrador e do procurador de
outro.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá um
suplente.

ARTIGO 13.º

Nos termos do artigo 9.º, n.º 3 do Código das Sociedades, a assem-
bleia geral pode decidir regular qualquer matéria, de interesse para a
sociedade e seus accionistas, mediante acta, desde que o assunto não
seja vedado por norma imperativa.

ARTIGO 14.º

Para o primeiro triénio que durará até 31 de Dezembro de 2003,
os órgãos sociais ficam assim constituídos:

Mesa da assembleia geral: presidente � Joaquim João Pereira;
secretário � Florentino da Silva Mira Pereira.

Administração: presidente � Virgílio Pereira Roldão Botas; vogais �
José Júlio Logrado Cardoso; e António Abel Leite Castanheira.

Fiscal único: efectivo � António Pinto Castanheira, revisor oficial de con-
tas; suplente � Carlos António Rosa Lopes, revisor oficial de contas.

Conferido e está conforme.

30 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11224533

ÓBIDOS

PÁTEO DA LAGOA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 373;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010115.

Certifico que Carla Maria Timóteo Firmino Leitão Hermenegildo,
constituiu uma sociedade unipessoal, a qual se passará a reger pelos
artigos constantes do pacto seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Páteo da Lagoa � Sociedade de Media-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Boa-
vista, 3, Usseira, 2510-772  Óbidos.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sede social para qualquer outro lugar do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou quaisquer outras formas de representação, em qualquer
ponto do território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000$ e representado por uma quota de
igual valor nominal e pertencente à sócia Carla Maria Timóteo
Firmino Leitão Hermenegildo, casada sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, com Augusto Ramos Hermenegildo, residente
na Rua da Boavista, 3, Usseira, Óbidos, portadora do bilhete de
identidade n.º 9637946, emitido em 13 de Janeiro de 1997, pelos
Serviços de Identificação Civil de Leiria, contribuinte fiscal
n.º 201007215.

§ único. A sócia realizou 50% da sua quota em dinheiro, de-
vendo realizar também em dinheiro, os restantes 50% no prazo
de um ano.

ARTIGO 4.º

Poderá a sócia fazer prestações suplementares até ao montante
global do dobro do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem à sua única
sócia, desde já nomeada gerente, podendo por sua decisão, tal função
ser desempenhada por pessoa ou pessoas estranhas à sociedade, que
venham por ela a ser designadas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada com objecto diferente, desde que por essa aquisição, não
fique na situação de sócia única de qualquer dessas sociedades.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a efectuar com a sociedade quaisquer ne-
gócios jurídicos, desde que aproveitem à prossecução do seu ob-
jecto social.

ARTIGO 8.º

Para todos os efeitos legais, declara a sócia que não é possui-
dora de qualquer quota ou participação em outra sociedade uni-
pessoal.

ARTIGO 9.º

Disposição transitória

A gerente fica desde já autorizada a levantar o capital social depo-
sitado nos termos legais, a fim de custear a constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação social.

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 06795293

HOTEL DA PRAIA � GESTÃO
E EXPLORAÇÃO DE HÓTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 239; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503762741; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010117.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Recondução dos gerentes José Manuel Luz Pampolim, e de Stuart
Simon Swycher, ambos casados, por deliberação de 23 de Novembro
de 2000.

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 06795307
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LISBOA
CASCAIS

MARIA HELENA & GOUVEIA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3440;
identificação de pessoa colectiva n.º 501734929; número e data da
apresentação: 1/990930.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10772626

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 24 de Janeiro de 2001, a p. 1746-(63), saiu com inexactidão
a publicação relativa à sociedade Atlantic Parts � Distribuição de
Peças Auto, S. A. Assim, no artigo 5.º, onde se lê «do valor nominal
de 10 000 000$ cada uma», deve ler-se «do valor nominal de 10 000$
cada uma». 19-1-5461

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 19, de 23 de Janeiro de 2001, a p. 1630-(70), saiu com ine-
xactidão a publicação relativa à sociedade FRINA � Frigoríficos
Nacionais, S. A. Assim, no artigo 6.º, n.º 1, onde se lê «374 000 ac-
ções», deve ler-se «374 101 acções». No artigo 8.º, n.º 3, onde se lê
«quando o interesse social justifique», deve ler-se «quando o interesse
social o justifique». No artigo 14.º, n.º 1, alínea c), onde se lê «alienar
quais bens imóveis», deve ler-se «alienar quaisquer bens imóveis».
19-1-5464

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GOLDENCLIPE � REPRESENTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9067/990318; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/990318.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma GOLDENCLIPE � Representação,
Importação e Exportação, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de André Brun, 19,
3.º, esquerdo, freguesia do Santo Condestável, concelho de
Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como podem ser criadas ou extintas, em território
nacional ou estrangeiro, agências, filiais, sucursais e delegações ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a representação, importação, expor-
tação e comercialização de grande variedade de artigos, nomeadamente
estanteria metálica, expositores, vitrines, balcões, tintas, impermea-
bilizações e afins.

CAPÍTULO II

Capital social e cessão de quotas

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 005 000$ e corresponde à soma de três quotas de igual valor nomi-
nal de 335 000$ cada, pertencente uma a cada uma das sócias.

§ único. Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia geral,
a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao limite global de 6 000 000$.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas e direito de preferência

1 � A cessão de quotas total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, podendo os mesmos para o efeito, procederem às
necessárias divisões.

2 � No caso de cessão onerosa de quotas total ou parcial, a estra-
nhos, a sociedade tem o direito de preferência.

3 � Para o efeito de possibilidade de exercício desse direito de
preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no todo ou em
parte, transmitirá esse seu desejo à sociedade, por meio de carta re-
gistada com aviso de recepção, indicando quais as condições em que
vai efectuar a cessão, e a sociedade por sua vez, comunicará a esse
sócio, pela mesma forma e dentro do prazo máximo de 30 dias a
contar da data de recepção da dita carta, se pretende ou não adquirir
a referida quota.

4 � No caso da sociedade não exercer o direito de preferência,
este pertence aos sócios.

5 � Para efeito de possibilidade de exercício desse direito de
preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no todo ou
em parte, depois de cumprir o estabelecido no anterior n.º 3, e
no caso da sociedade não pretender adquirir a referida quota, trans-
mitirá aquele seu desejo aos restantes sócios, também por meio
de carta registada com aviso de recepção, indicando quais as con-
dições em que vai efectuar a cessão, e estes por sua vez, comu-
nicarão àquela, pela mesma forma e dentro do prazo máximo de
15 dias a contar da data da dita carta, se pretendem ou não adquirir
a referida quota.

6 � a) No caso de mais do que um sócio pretender exercer o
direito de preferência, a quota a adquirir será dividida entre os
mesmos, na proporção das respectivas quotas que já lhes perten-
cerem;

b) Os sócios interessados na aquisição da quota podem entre si
acordar por unanimidade, numa repartição da mesma quota diversa
da correspondente ao critério da proporcionalidade às quotas que cada
um deles à data possuir.

7 � A cessão onerosa de quotas total ou parcial, a estranhos so-
mente é permitida no caso de nem a sociedade, nem qualquer sócio
pretenderem exercer os respectivos direitos de preferência, nos ter-
mos e condições fixados nos anteriores números deste artigo.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência social é exercida por uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado pela assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessário:

a) As assinaturas conjuntas de dois gerentes;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um gerente e de um procura-

dor da sociedade, agindo este dentro dos limites da respectiva pro-
curação.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 7.º

Aplicação de resultados

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.
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CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 8.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se nos casos, termos e condições previstos na lei.
§ 1.º Deliberada a dissolução, a assembleia geral elegerá um ou mais

liquidatários, fixando as suas remunerações e bem assim o prazo para
a liquidação.

§ 2.º A liquidação realizar-se-á extra-judicialmente e competindo
ao ou aos liquidatários as atribuições e os poderes consignados nas
normas legais aplicáveis.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes a sócia Aurinda Maria Fonseca
Pinto Teixeira, e os não sócios Joaquim Artur Spínola de Martin,
casado, residente na Rua de André Brun, 19, 3.º, esquerdo, em Lisboa;
e Vítor Manuel de Morais Ferreira, casado, residente na Rua de André
Brun, 19, 1.º, esquerdo, em Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 08712506

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MAPFRE SEGUROS GERAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2938/911205; identificação de pessoa colectiva n.º 502245816;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 26/20001114.

Certifico que o capital social de 6 635 000 000$ foi aumentado e
redenominado para 33 108 650 euros, tendo sido alterado o artigo 6.º
que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II
Capital e acções

ARTIGO 6.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos valores que constam da escrita, é de 33 108 650 euros e dividido
em 6 635 000 acções, no valor nominal de 4,99 euros cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10-2-121 710

MAFRA

JOSÉ CARLOS R. JULIÃO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E REMODELAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2585;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010110.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Carlos R. Julião � Constru-
ção Civil e Remodelações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida 10 de Agosto, 198, no
Lugar de Pobral, freguesia de Carvoeira, concelho de Mafra.

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 construção civil, com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Co-

mércio e representação de material e de equipamento. Remodelação
de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 25 000 euros e representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, 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.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245046

FREYATOURS � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2579;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001229.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FREYATOURS � Agência de
Viagens e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Empreendimento
Turístico de São Sebastião, lote 2, 5.º, freguesia da Ericeira, concelho
de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras 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 e turismo e serviços afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 50 000 acções cada uma, e uma de
cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
do capital até ao montante global correspondente ao capital so-
cial.

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 delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12244856

DONA CHINELA � SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2525;
identificação de pessoa colectiva n.º 505119072; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 18 e 19/20010117.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Amadeu José Tereso Boleixa, por renúncia, em 29 de Dezembro de
2000, e a alteração dos artigos 1.º e 4.º

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida 9 de Julho, 103, 1.º-D,
freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245291

BIOZENITE � PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2597;
identificação de pessoa colectiva n.º 503788570; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 9/20010119.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Miguel Fernando Simões Bernabeu, por renúncia, em 12 de Outubro
de 2000, e a alteração dos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma BIOZENITE � Pro-
dutos de Manutenção e Serviços, L.da, e tem a sua sede no Casal do
Querido, Colina do Atlântico, lote 57, freguesia da Ericeira, conce-
lho de Mafra.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros e dividido em
duas quotas: uma no valor nominal de 3503,61 euros titulada pelo sócio
António Joaquim Pereira Duarte; e outra no valor nominal de
1496,39 euros titulada pela sócia Dulce Maria Pereira Duarte.

ARTIGO 4.º

1 � São gerentes os sócios, e a sociedade vincula-se pela interven-
ção de um deles.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245372

LAVANDARIA DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2241;
identificação de pessoa colectiva n.º 504380370; data: 20001229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 14059436

C. C. F. � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1753;
identificação de pessoa colectiva n.º 503684619; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 4 e 5/20010119.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Magda Isabel Borges Simões, por renúncia, em 6 de Outubro de 2000,
e a alteração dos artigos 5.º e 6.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 4501,20 eu-
ros pertencente ao sócio Carlos Manuel Amaral da Silva Campino; e
outra do valor nominal de 498,80 euros pertencente ao sócio Mário
Joaquim Amaral da Silva Campino.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Carlos
Manuel Amaral da Silva Campino, já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em juízo ou fora dele, e em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura do gerente,
incluindo contrair empréstimos, confessar a sociedade devedora e
dar de penhor ou de hipoteca qualquer bem de que a sociedade seja
titular.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245356

CASALEIRO & CASALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2597;
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 7 e 8/20010119.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casaleiro & Casaleiro, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Cabine, Lugar da Paz, freguesia e concelho de Mafra,
podendo ser alterada por simples deliberação da assembleia geral e
durará por tempo indeterminado a partir desta data.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto é a construção civil e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma de 5625 euros pertencente ao sócio João Martins
Casaleiro; e uma de 1875 euros pertencente ao sócio João Paulo Filipe
Casaleiro.

ARTIGO 4.º

O sócio João Martins Casaleiro, e o sócio João Paulo Filipe
Casaleiro, já realizaram as suas quotas em dinheiro.

ARTIGO 5.º

A gerência será nomeada em assembleia geral a convocar para o
efeito, que igualmente deliberará sobre a remuneração do gerente ou
dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se com a assinatura dos sócios-gerentes ou de
um sócio-gerente e de um procurador, no entanto para os actos de
mero expediente, bastará a assinatura de um sócio-gerente.

ARTIGO 8.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios da sociedade.

ARTIGO 9.º

A cessão e a divisão de quotas no todo ou em parte, a estranhos à
sociedade, dependem do consentimento desta, gozando os sócios em
primeiro lugar, e a sociedade em segundo lugar, do direito de
preferência.

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 diferente, ou reguladas por lei espe-
cial e exclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 11.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio, a sociedade não se dissolverá e continuará com os herdeiros ou
representantes, devendo os herdeiros nomear de entre si um que a to-
dos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Mais certifico a nomeação dos gerentes João Martins Casaleiro, e
João Paulo Filipe Casaleiro, em 6 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245399

ROLA PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1268;
identificação de pessoa colectiva n.º 502830204; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/20010117.

Certifico que foi registado o aumento do capital, e a alteração do
artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 4500 euros pertencente
à sócia Maria Lúcia Casdo Paulo Rocha; e outra no valor nominal de
500 euros pertencente à sócia Mariana Henriques Casdo Paulo.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245216

AUTOFIOESTE II � REPARAÇÃO
E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2175;
identificação de pessoa colectiva n.º 504527541; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010122.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente, de
André Barreira Pascácio, por renúncia, em 12 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245402

CLIMALVE � CLÍNICA VETERINÁRIA DA MALVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1806;
identificação de pessoa colectiva n.º 503778214; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20010116.

Certifico que foi registado o aumento do capital, e a alteração
parcial do contrato, ficando os artigos alterados com a seguinte re-
dacção:

1.º

A sociedade usa a firma CLIMALVE � Clínica Veterinária da
Malveira, L.da, e tem a sua sede na Rua de João de Deus, bloco A,
rés-do-chão, esquerdo, na vila e freguesia da Malveira, concelho de Mafra.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, cada uma no valor nominal de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Luís Augusto Silvério Roque de Carvalho,
e Filipe José Carvalhão Gil.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245186

GRUPIQUINTAS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2594;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010118.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRUPIQUINTAS � Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A.

2 � A sede social é no Cruzamento da Estrada de Bucelas, lote 30,
no lugar e freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

ARTIGO 2.º

Por deliberação do conselho de administração pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto único a gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e está dividido e representado por 10 000 acções do valor
nominal de 5 euros cada uma.
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2 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis.

3 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 100 e
1000 acções.

4 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
são, divisão e agrupamento de títulos, serão suportados pelos accio-
nistas que tal requeiram.

ARTIGO 5.º

Salvo deliberação diversa da assembleia geral, nos aumentos de
capital social, os accionistas gozam do direito de preferência na subs-
crição de novas acções, na proporção directa das acções de que fo-
rem titulares.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto, até um
montante máximo equivalente a metade do capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações em todas as modalidades e
segundo as condições que a lei vigente consentir e a assembleia geral
deliberar.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, nos ter-
mos da lei e realizar sobre elas todas as operações legalmente autori-
zadas.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias de capi-
tal, a título gratuito, na proporção das suas participações, até ao
montante global máximo de 2 000 000 de euros.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

1 � São órgãos sociais da sociedade, a assembleia geral, o conse-
lho de administração e o conselho fiscal ou o fiscal único.

2 � Em vez do conselho de administração poderá haver um admi-
nistrador único, se o capital não exceder o limite previsto no n.º 2 do
artigo 390.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Os órgãos sociais são eleitos por períodos de três anos.

ARTIGO 11.º

A administração e a representação da sociedade serão exercidas por um
administrador único ou por um conselho de administração constituído por
um número ímpar de membros entre o mínimo de três e o máximo de
sete, a determinar em relação a cada mandato, pela assembleia geral que
proceder à eleição.

ARTIGO 12.º

O conselho de administração poderá delegar num ou mais adminis-
tradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que o interesse
da sociedade o exija e as suas deliberações, que serão tomadas por
maioria dos administradores em exercício, constarão de acta.

2 � As reuniões terão lugar na sede social ou noutro lugar que seja
indicado na convocação.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reu-
nião do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
seu presidente.

4 � O conselho de administração não poderá reunir nem tomar
deliberações sem que esteja presente ou devidamente representada a
maioria dos seus membros.

5 � Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 410.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica permitido o voto por correspondência.

6 � As deliberações do conselho de administração, serão tomadas
por maioria dos votos, dispondo o presidente em caso de empate, de
voto de qualidade.

ARTIGO 14.º

Ao conselho de administração ou o administrador único, além das
atribuições gerais resultantes da lei e dos presentes estatutos, compete:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negócios sociais e
efectivar todas as operações relativas ao objecto social;

b) Deliberar sobre a participação da sociedade em sociedades a
constituir;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propôr e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas desis-
tir, transigir ou comprometer-se em arbitragens;

d) Conceder crédito às sociedades participadas;
e) Adquirir, vender, trocar, hipotecar ou por qualquer outra forma

alienar ou obrigar coisas móveis e imóveis, bem como os direitos a
elas inerentes;

f) Contrair empréstimos e constituir quaisquer ónus sobre coisas
móveis ou imóveis da sociedade ou direitos a elas inerentes.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único, no caso da administra-

ção da sociedade lhe pertencer;
b) Pela assinatura de dois dos administradores, no caso de existir

conselho de administração;
c) Pelos mandatários constituídos dentro dos limites dos mandatos;
d) Pela assinatura de um administrador-delegado ou de mandatário

para esse fim nomeado, dentro dos limites da delegação do conselho.
2 � Os documentos relativos a actos de mero expediente, os endos-

sos apostos em cheques ou vales de correio entregues em Banco para
crédito em conta da sociedade, o endosso em letras para as respectivas
cobranças por intermédio de Bancos e os recibos de créditos de que a
sociedade seja titular, poderão ser assinados por um só administrador
ou por mandatário nos termos e limites do próprio mandato.

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um
suplente, eleitos pela assembleia geral.

2 � Os membros do conselho fiscal serão obrigatoriamente re-
visores oficiais de contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de
Contas.

CAPÍTULO IV
Assembleia geral

ARTIGO 17.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2 � A participação nas assembleias gerais e o exercício do direito

de voto pertencem aos accionistas, que com a antecedência mínima
de 10 dias, possuam pelo menos 100 acções da sociedade, depositadas
na sede desta ou em estabelecimento bancário ou registadas em seu
nome no livro próprio da sociedade.

3 � Os accionistas com direito a tomarem parte nas assembleias
gerais poderão fazer-se representar por outro accionista, igualmente
com direito a tomar parte nos trabalhos, por um membro do conse-
lho de administração, pelo cônjuge, ascendente ou descendentes, por
meio de simples carta, com a assinatura reconhecida, dirigida ao pre-
sidente da mesa, especificando a reunião de que se trata.

ARTIGO 19.º

Para que uma assembleia geral possa deliberar em primeira convo-
catória, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, trans-
formação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a
lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presentes
ou representados accionistas que detenham pelo menos, acções cor-
respondentes a 71% do capital social.

CAPÍTULO V
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 20.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não deste contrato
social, fica estipulada a competência do foro da comarca da sede com
renúncia expressa a qualquer outro.

ARTIGO 21.º

Ficam desde já designadas para servirem como membros dos ór-
gãos sociais, no triénio que finda no ano 2002, as seguintes pessoas:

Mesa da assembleia geral: presidente � António Artur Vieira Rosa;
secretário � João Luís de Jesus Correia.
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Conselho de administração: administrador único � Marco Rodolfo
Carvalho Quintas.

Fiscal único: efectivo � António Manuel Castanho Miranda Ri-
beiro, revisor oficial de contas n.º 778, divorciado, residente na Ave-
nida da República, 78, 2.º, esquerdo, em Algés, Oeiras; suplente �
Adelino Lopes Aguiar, revisor oficial de contas n.º 644, casado, resi-
dente na Rua do Major Neutel Abreu, 5, 4.º, esquerdo, em Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245305

CONSTRUÇÕES TOURINHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2593;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010117.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Tourinha � Construção
Civil, L.da, e tem a sua sede no Lugar da Tourinha, freguesia de Enxara
do Bispo, concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 25 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas, sendo uma do valor nominal de
15 000 euros pertencente ao sócio João Luís das Neves; e duas iguais,
cada uma no valor nominal de 5000 euros pertencentes uma a cada
um dos sócios, João Rui Mota das Neves, e João Daniel Pedroso das
Neves.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio João
Luís das Neves, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

3 � Mediante deliberação da assembleia geral, a remuneração da
gerência poderá consistir total ou parcialmente, na participação dos
lucros da sociedade.

5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte, entre os sócios é livre;
porém, a cessão a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência em segundo lugar, e os
sócios não cedentes em primeiro lugar.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazerem prestações suplementares
de capital até ao montante de dez vezes o capital social.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Os sócios podem ser representados nas assembleias gerais
por estranhos à sociedade.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245267

DISCOTECA FERRO VELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1151;
identificação de pessoa colectiva n.º 502635517; data: 20001228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12244406

LOJA DO CAMPO � PRODUTOS AGRICULTURA
E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1399;
identificação de pessoa colectiva n.º 503083216; data: 20001228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12244392

S. A. C. S. � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1441;
identificação de pessoa colectiva n.º 503168289; data: 20001228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12244376

RONOX � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2308;
identificação de pessoa colectiva n.º 501694005; data: 20001228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12244384

TEMPORAL � DISCOTECA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1914;
identificação de pessoa colectiva n.º 503940577; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20010116.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, ficando
os artigos alterados com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500 euros (bem
próprio) pertencente à sócia Catarina Alexandra Serrão Afonso Boto
Bernardino; e uma de 2500 euros pertencente à sócia Mafalda Sofia
Serrão Afonso Boto.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, sem remuneração, pertencem ao não sócio
Paulo Jorge Neves Bernardino, atrás identificado, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para vincular a sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12012947
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CENTRO CLÍNICO DA IGREJA NOVA � SOCIEDADE
MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1802;
identificação de pessoa colectiva n.º 501593942; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 2/20010116.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, ficando
o artigo alterado com a seguinte redacção:

2.º

1 � O objecto da sociedade é a prestação de serviços médicos e
exames complementares de diagnóstico.

2 � A sociedade pode participar em agrupamentos complementa-
res de empresas, no capital de outras sociedades reguladas ou não por
leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua criação,
mesmo que o objecto desta ou destas sociedades não coincida no todo
ou em parte com aquele que a sociedade exercer, podendo ainda a
sociedade associar-se pela forma que entender mais conveniente a
quaisquer entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas atra-
vés da sua direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qual-
quer forma.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245194

ARLINDO PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 412;
identificação de pessoa colectiva n.º 500882266; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 3 e 4/20010118.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Maria
dos Prazeres dos Reis Domingues Pesca, por renúncia, em 29 de
Dezembro de 2000, e a nomeação na mesma data do gerente Alberto
Manuel Domingues da Silva Pesca.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245321

CONSTRUÇÕES DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1010;
identificação de pessoa colectiva n.º 502300710; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 15/20010117.

Certifico que foi registado o aumento do capital, e a alteração do
artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 510 000 euros integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal
de 170 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ma-
ria Alzira Valério da Silva Duarte, Luís Filipe da Silva Duarte, e José
Luís Valério da Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245283

JOLAI � LIVRARIA, PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 756;
identificação de pessoa colectiva n.º 501758534; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 11, 13 e 14/20010117.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerentes de
José João da Costa Lopes, e de Maria Adelaide Pires Marcelino Cos-
ta, por renúncia, em 29 de Dezembro de 2000, e o aumento do capi-
tal, e a alteração dos artigos 3.º, 4.º e 6.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$ e corresponde à soma de três quotas nos valores nomi-
nais respectivamente de, 100 241$ da sócia Maria Adelaide Pires
Marcelino Costa; 400 964$ do sócio David Leandro Pedrosa; e
501 205$ da sócia Susana Cristina Ramos da Mota Pedrosa.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios, Da-
vid Leandro Pedrosa, e Susana Cristina Ramos da Mota Pedrosa, desde
já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de um gerente
para obrigar a sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245275

LUÍS OLIVEIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 501496890; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 6/20010117.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da li-
quidação.

Data da aprovação das contas: 9 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245232

MOMENTO DE ARTES � TÉCNICAS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2586;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010111.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Momento de Artes � Técnicas
de Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Alto das Pretas, 19, anexo,
freguesia da Ericeira, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em técnicas de decoração. Comér-
cio e indústria de produtos decorativos e utilitários. Novas tecnolo-
gias químico-informáticas. Pinturas especiais e revestimentos metáli-
cos no campo das artes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma
do valor nominal de 2500 euros e uma de cada um dos sócios.
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2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 25 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou a não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � 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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 12245062

PORTALEGRE
CAMPO MAIOR

IMOBILIÁRIA URBANA DE VALADAS & LUCÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 149/950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503394580;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 3 e 4/20010124.

Certifico que por escritura de 16 de Janeiro de 2001, de fls. 40 a
fls. 41, do livro de notas n.º 22-B, do Cartório Notarial de Campo
Maior, foram efectuados os seguintes registos:

Alteração parcial do pacto, e nomeação de gerente.

1.º

1 � A sociedade continua a denominar-se Imobiliária Urbana de
Valadas & Lucília, L.da, e passou a ter a sua sede em Campo Maior,
na Avenida do General Humberto Delgado, freguesia de São João
Baptista.

2 � (Mantém-se).

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem nomeados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � (Mantém-se).

O pacto social na sua redacção actualizada ficou depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Alves Caturrinho Carmo. 07729286

PORTO
GONDOMAR

CONSTRUÇÕES FIDALGO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 088/20010125; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20010125.

Certifico que entre João Henrique Vieira Moura dos Santos; e Alfredo
José Rodrigues da Silva Fidalgo, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Fidalgo &
Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Camilo Castelo Branco,
19, freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e engenharia civil,
construção e reparação de edifícios. Compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada
um dos sócios.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições estabelecidos em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

3 � Para os actos de mero expediente, bastará a assinatura de um
dos gerentes.

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

5 � É proibido aos gerentes obrigarem a sociedade em quaisquer
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
abonações, avales e outros semelhantes.

6 � O sócio que infringir o disposto no número anterior, perde o
direito, com referência ao ano em que se der a infracção, às retribui-
ções que porventura lhe coubessem a ficará além disso, responsável
para com a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
do sócio, ou sócios não cedentes, gozando estes do direito de prefe-
rência, o qual de seguida, se defere à própria sociedade.

2 � O sócio cedente deverá avisar a sociedade por carta registada
com a antecedência mínima de 60 dias, declarando nessa cartas as
razões que fundamentam a sua decisão, identificar o adquirente e in-
formar das condições da cessão.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da cessão será o valor que resultar do último balanço
aprovado.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
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g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento do sócio não cedente, ou da sociedade, tomado 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 tercei-
ros.

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

4 � A amortização considera-se realizada logo que o seu preço
seja posto à disposição do credor nos termos da lei.

5 � Se por falecimento de um sócio a quota não for amortizada
no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros
deverão designar de entre eles, um que a todos represente.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois deduzida a percen-
tagem obrigatória para a reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, quando
por lei não sejam exigidas outras formalidades.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ribeiro
Teixeira de Moura. 13627805

TÁXIS LINUXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 078/20010117; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20010117.

Certifico que entre Avelino Pereira da Silva; e Élio Nelson Correia
da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Linuxo, L.da, com sede na Rua
das Areias, 322, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais

ou outras formas de representação social, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividade de transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

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

2 � Os sócios ficam autorizados a fazerem prestações suplemen-
tares de capital até ao dobro do capital social.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ribeiro
Teixeira de Moura. 13627538

VISEU
CASTRO DAIRE

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 7, de 9 de
Janeiro de 2001, a p. 499, saiu com inexactidão a publicação rela-
tiva ao Grupo Desportivo e Recreativo de Folgosa. Assim, no ar-
tigo 11.º, f), onde se lê «[...] mediante o pagamento de 500 000$
(2 euros e 49 cêntimos), que revertem para os [...]», deve ler-se «[...]
mediante o pagamento de 500$00 (2 euros e 49 cêntimos), que re-
vertem para os [...]». 19-1-5466
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