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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana

Conselho Administrativo

Anúncio

Concurso público n.º 2/2001

1 � Entidade pública contratante � Estado/MAI/GNR, através
do Conselho Administrativo do Comando-Geral da Guarda Nacional
Republicana (GNR), sito no Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa (te-
lefone: 213217031; fax: 213217160).

2 � Objecto do concurso � aquisição de diversos tipos de rea-
gentes para o laboratório de análises do centro clínico, até ao fim
do ano de 2001.

Categoria 24, subcategoria 24422300-1, a que se refere o Regula-
mento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publica-
do no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3
de Setembro de 1996.

3 � Local de entrega dos bens � estabelecido na parte II do ca-
derno de encargos, sob a epígrafe das «condições técnicas».

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

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

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

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

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

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

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

b) Data limite para apresentação de propostas � até às 17 horas
do dia 21 de Maio de 2001.

c) As propostas e documentos que as acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, no caso de não o serem, serão
acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à

qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efei-
tos, sobre os respectivos originais.

10 � Abertura das propostas � o acto público do concurso rea-
lizar-se-á no dia 22 de Maio de 2001, pelas 10 horas, nas instala-
ções do Comando-Geral da GNR, sito no Largo do Carmo, 1200-
-092 Lisboa. Ao acto público poderá assistir qualquer interessado,
apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes,
devidamente credenciados.

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

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

ao fim do ano de 2001.
13 � Para garantia do exacto e pontual cumprimento das suas

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

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

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

publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 27 de Março de 2001.

17 � O anúncio foi recebido para publicação na Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações da Comuni-
dade Europeia no dia 27 de Março de 2001.

26 de Março de 2001. � O Presidente do Conselho Administra-
tivo, José Augusto Coutinho Pereira Monteiro, coronel AM.

01-2-17 459

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Instituto Nacional para o Aproveitamento
dos Tempos Livres dos Trabalhadores

Anúncio

Concurso público n.º 6/2001, para aquisição de serviços
de hotelaria em Espanha (Salou) para a realização do
Programa «Turismo Social � Verão 2001»

1 � Entidade adjudicante � Instituto Nacional para o Aprovei-
tamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores (INATEL), Calçada
de Sant�Ana, 180, 1169-062 Lisboa (telefone: 218852275; telefax:
218851561).

2 � O objecto do concurso é a aquisição de serviços de hotelaria
em Salou, para 15 grupos de 47 pax, conforme anexo do caderno de
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encargos, para realização das viagens turísticas organizadas pelo
INATEL no âmbito do Programa «Turismo Social Verão 2001», e
incluem-se na categoria 55.11.1, subcategoria 55.11.10, conforme
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere
o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades 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 � Os serviços são prestados em Salou.
4 � Prazo de execução dos serviços � de 16 de Junho a 29 de

Setembro de 2001.
5 � A prestação de serviços está reservada aos concorrentes que

explorem os empreendimentos turísticos em que serão prestados os
serviços de hotelaria objecto do concurso, devendo tais empreendi-
mentos estar legalmente autorizados a prestar tais serviços e a agên-
cia de viagens cuja actividade esteja legalmente autorizada.

6 � Só serão admitidas as propostas referentes à totalidade dos
serviços apresentados a concurso, em conformidade com o anexo I
do caderno de encargos.

7 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes das constantes no caderno de encargos.

8 � Os documentos de apresentação obrigatória e os elementos
necessários à apreciação das condições de carácter profissional, téc-
nico e económico que os concorrentes devem apresentar constam
do programa de concurso.

9 � O processo de concurso (programa e caderno de encargos)
está patente, para consulta pública, na sala da Equipa de Procedi-
mentos Jurídicos do INATEL, sito na Rua do Carmo, 15, 3.º, es-
querdo, em Lisboa, todos os dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às
18 horas, desde o dia da publicação no Diário da República até ao
dia e hora do acto público.

10 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem
ser pedidos ao INATEL, Equipa de Procedimentos Jurídicos, sito na
Rua do Carmo, 15, 3.º, esquerdo, em Lisboa, até ao dia e hora da
abertura do acto público do concurso, sendo os mesmos fornecidos
mediante pagamento prévio de 5000$ (inclui o IVA à taxa legal em
vigor).

10.1 � As propostas deverão ser dirigidas ao INATEL, Equipa
de Procedimentos Jurídicos, Rua do Carmo, 15, 3.º, esquerdo, 1200-
-093 Lisboa, e apresentadas até às 18 horas do 15.º dia a contar da
data da publicação do presente anúncio no Diário da República.

10.2 � As propostas serão entregues em mão na sala da Equipa
de Procedimentos Jurídicos do INATEL, ou remetidas pelo correio,
registadas e com aviso de recepção, de forma a serem recebidas até
à data limite de apresentação das mesmas, devendo estas e os do-
cumentos que as acompanham ser redigidos em língua portuguesa.

11 � O acto público do concurso terá lugar no INATEL, na Rua
do Carmo, 15, 3.º, esquerdo, em Lisboa, às 10 horas do 1.º dia útil
imediato à data limite para apresentação das propostas, ao qual
poderão assistir todos os interessados, podendo apenas intervir
os concorrentes ou os seus representantes devidamente creden-
ciados.

12 � A adjudicação do contrato será efectuada de acordo com o
da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os
seguintes factores:

12.1 � Preço mais baixo � 60 %;
12.2 � Garantia de qualidade � 40 %;
12.2.1 � Localização do empreendimento � 10 %;
12.2.2 � Animação oferecida � 15 %;
12.2.3 � Complementos oferecidos � 15 %.
13 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas

pelo prazo de 60 dias a contar da data do acto público.
14 � A aquisição de serviços objecto deste concurso não foi alvo

de anúncio de informação prévia (anúncio indicativo).
15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República no dia 27 de Março de 2001.
16 � Este anúncio foi recebido, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., no dia 27 de Março de 2001.

27 de Março de 2001. � O Presidente da Direcção, Eduardo
Graça. 01-2-17 462

Anúncio

Concurso público n.º 7/2001, para aquisição de serviços
de hotelaria em Torremolinos para a realização do Pro-
grama «Turismo Social � Verão 2001».

1 � Entidade adjudicante � Instituto Nacional para o Aprovei-
tamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores (INATEL), Calçada

de Sant�Ana, 180, 1169-062 Lisboa (telefone: 218852275; telefax:
218851561).

2 � O objecto do concurso é a aquisição de serviços de hotelaria
em Torremolinos, para 19 grupos de 40 pax, conforme anexo do
caderno de encargos, para realização das viagens turísticas organiza-
das pelo INATEL no âmbito do Programa «Turismo Social Verão
2001», e incluem-se na categoria 55.11.1, subcategoria 55.11.10,
conforme Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que
se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho
de 1998.

3 � Os serviços são prestados em Torremolinos.
4 � Prazo de execução dos serviços � de 9 de Junho a 20 de

Outubro de 2001.
5 � A prestação de serviços está reservada aos concorrentes que

explorem os empreendimentos turísticos em que serão prestados os
serviços de hotelaria objecto do concurso, devendo tais empreendi-
mentos estar legalmente autorizados a prestar tais serviços e a agên-
cia de viagens cuja actividade esteja legalmente autorizada.

6 � Só serão admitidas as propostas referentes à totalidade dos
serviços apresentados a concurso, em conformidade com o anexo I
do caderno de encargos.

7 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes das constantes no caderno de encargos.

8 � Os documentos de apresentação obrigatória e os elementos
necessários à apreciação das condições de carácter profissional, téc-
nico e económico que os concorrentes devem apresentar constam
do programa de concurso.

9 � O processo de concurso (programa e caderno de encargos)
está patente, para consulta pública, na sala da Equipa de Procedi-
mentos Jurídicos do INATEL, sito na Rua do Carmo, 15, 3.º, es-
querdo, em Lisboa, todos os dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às
18 horas, desde o dia da publicação no Diário da República até ao
dia e hora do acto público.

10 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem
ser pedidos ao INATEL, Equipa de Procedimentos Jurídicos, sito na
Rua do Carmo, 15, 3.º, esquerdo, em Lisboa, até ao dia e hora da
abertura do acto público do concurso, sendo os mesmos fornecidos
mediante pagamento prévio de 5000$ (inclui o IVA à taxa legal em
vigor).

10.1 � As propostas deverão ser dirigidas ao INATEL, Equi-
pa de Procedimentos Jurídicos, Rua do Carmo, 15, 3.º, esquerdo,
1200-093 Lisboa, e apresentadas até às 18 horas do 15.º dia a
contar da data da publicação do presente anúncio no Diário da
República.

10.2 � As propostas serão entregues em mão na sala da Equi-
pa de Procedimentos Jurídicos do INATEL, ou remetidas pelo
correio, registadas e com aviso de recepção, de forma a serem
recebidas até à data limite de apresentação das mesmas, devendo
estas e os documentos que as acompanham ser redigidos em lín-
gua portuguesa.

11 � O acto público do concurso terá lugar no INATEL, na
Rua do Carmo, 15, 3.º, esquerdo, em Lisboa, às 10 horas do 1.º
dia útil imediato à data limite para apresentação das propostas,
ao qual poderão assistir todos os interessados, podendo apenas
intervir os concorrentes ou os seus representantes devidamente
credenciados.

12 � A adjudicação do contrato será efectuada de acordo com o
da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os
seguintes factores:

12.1 � Preço mais baixo � 60%;
12.2 � Garantia de qualidade � 40%;
12.2.1 � Localização do empreendimento � 10%;
12.2.2 � Animação oferecida � 15%;
12.2.3 � Complementos oferecidos � 15%.
13 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas

pelo prazo de 60 dias a contar da data do acto público.
14 � A aquisição de serviços objecto deste concurso não foi alvo

de anúncio de informação prévia (anúncio indicativo).
15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República no dia 27 de Março de 2001.
16 � Este anúncio foi recebido, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., no dia 27 de Março de 2001.

27 de Março de 2001. � O Presidente da Direcção, Eduardo
Graça. 01-2-17 461
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente

Anúncio

Concurso público n.º 8/2001 � Aquisição de um equipa-
mento para execução de registo óptico de vídeo-TV
(ROTV), incluindo acessórios necessários, para obser-
vação de sondagens de água subterrânea (artigo 87.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Designação, endereço, número de telefone, telefax da enti-
dade adjudicante � Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e
Ambiente (IHERA), Avenida de Afonso Costa, 3, 1949-002 Lisboa
(telefone: 218442410; telefax: 218442411).

2 � Objecto do concurso público:
a) Categoria do serviço e sua descrição [com referência ao Regu-

lamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE),
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento
(CEE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no JOCE,
de 22 de Junho de 1998] � divisão 33, grupo 33.2, classe 33.20 e
categoria 33.20.1, subcategoria 33.20.12, hidrologia (subterrânea),
CPC 48212.

Descrição da prestação de serviço � aquisição de um equipamen-
to e acessórios necessários para execução de registo óptico de ví-
deo-TV (ROTV), para observação de furos de captação de água sub-
terrânea, com diâmetros até 16² e profundidade até 300 m, incluindo,
nomeadamente: câmara de visão axial e lateral a cores (rotação
segundo o eixo de 360º e lateral de 110º, no mínimo, com zoom) e
profundidade de trabalho até 300 m (pressão de trabalho 30 bares);
tambor-cabrestante eléctrico e cabo para 300 m de profundidade;
gravação e impressão das imagens visionadas; controlo remoto de
todas as operações de trabalho dos vários equipamentos e câmara de
vídeo; armazenamento de dados e elaboração de relatório do ROTV
informatizados, etc.

b) Quantidade, incluindo quaisquer opções relativas a aquisições
suplementares e, se conhecido, o calendário provisório de exercício
de tais opções � não aplicável.

c) No caso de contratos de execução duradoura ou renováveis no
decurso de determinado período, estimativa, se conhecida, do calen-
dário dos concursos posteriores relativos aos bens ou serviços a
obter � não aplicável.

d) No caso de bens, natureza do contrato a celebrar, nomeada-
mente se visa a aquisição, a locação financeira, a locação ou a loca-
ção-venda ou a mais de uma destas modalidades: aquisição do equi-
pamento e acessórios definidos no processo de concurso.

3 � Local da prestação do serviço ou da entrega dos bens �
Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA),
Avenida de Afonso Costa, 3, 2.º, 1949-002 Lisboa.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo para o fornecimento
do equipamento e acessórios é de 60 dias a contar da data da cele-
bração do contrato, contado nos termos dos artigos 3.º e 27.º do
caderno de encargos.

5 � Profissões específicas � não aplicável.
6 � Eventual exigência de indicação, pelos concorrentes, dos

nomes e habilitações profissionais dos responsáveis pela prestação
de serviços � não aplicável.

7 � Admissibilidade da proposta � a aquisição é una e indivisí-
vel, pelo que os concorrentes terão de apresentar uma proposta
global para o fornecimento do equipamento e acessórios, com a
respectiva nota justificativa da formação do preço.

8 � Alterações ao caderno de encargos e apresentação de varian-
tes � não são aceites propostas condicionadas nem variantes.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das con-
dições e de carácter profissional, económico e técnico que os con-
correntes devem preencher � só podem apresentar-se a concurso
as entidades que provem possuir idoneidade, bem como capacidade
financeira e técnica suficientes, para a realização da prestação de
serviço.

a) Idoneidade � não se encontram em alguma das situações pre-
vistas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

b) Capacidade financeira � a proposta deve ser acompanhada dos
seguintes documentos:

De prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou
dos exercícios findos desde a constituição, caso tenha ocor-
rido há menos de três anos;

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três
últimos anos, o volume global dos seus negócios e das pres-
tações de serviços objecto do procedimento;

Prova da subscrição de um seguro de riscos profissionais;

c) Capacidade técnica � a proposta deve ser acompanhada dos
seguintes documentos:

Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, res-
pectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por
declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de destinatá-
rios particulares, por simples declaração do concorrente;

Descrição sintética das aplicações e funcionamento do equipa-
mento técnico e acessórios que o concorrente se propõe
fornecer;

Certificado emitido por instituto ou serviço social incumbido
do controlo da qualidade, com competência reconhecida e
que ateste a conformidade dos bens devidamente identifi-
cados, mediante referência a certas especificações ou nor-
mas;

Certificado emitido por organismos independentes para a cer-
tificação do prestador de serviços com determinadas normas
de garantia da qualidade, baseada no conjunto de normas de
série NP EN ISSO 9000 certificados por organismos confor-
mes ao conjunto de normas de série NP EN 45 000.

É aplicável à comprovação da capacidade técnica dos concorren-
tes o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes
adjudicatário � os concorrentes podem apresentar-se a concurso,
nos termos do artigo 3.º do programa de concurso, em agrupamento
de empresas, desde que obrigatoriamente se associem antes da cele-
bração do contrato, na modalidade de consórcio externo em regime
de responsabilidade solidária passiva, tendo em vista a celebração do
contrato, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho,
nomeando um coordenador responsável do consórcio.

11 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso pode ser examinado na morada
indicada no n.º 1, todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e
das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos até ao
dia e hora da abertura do acto público do concurso;

b) O levantamento de exemplares do processo de concurso
pode ser efectuado até ao final do segundo terço do prazo
fixado para a entrega das propostas, no Núcleo de Expedi-
ente e Arquivo do IHERA, 2.º andar, porta 2, sito na morada
indicada no n.º 1, todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e
das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos;

c) O processo de concurso será fornecido gratuitamente.

12 � Entrega de propostas:

a) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no Insti-
tuto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente, Núcleo
de Expediente e Arquivo, Avenida de Afonso Costa, 3, 2.º,
porta 2, 1949-002 Lisboa;

b) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas do dia
30 de Abril de 2001;

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em português.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � o acto público de abertura das
propostas realizar-se-á no dia 2 de Maio de 2001, às 10 horas, no
Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA), Ave-
nida de Afonso Costa, 3, 4.º, 1949-002 Lisboa, podendo assistir ao
acto todos os interessados e intervir só os devidamente credencia-
dos pelos concorrentes.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores:

F1 � Preço total e condições de pagamento;
F2 � Mérito técnico da proposta;
F3 � Prazo de entrega;
F4 � Assistência técnica e manutenção após venda;

ponderados pela seguinte fórmula:

CF = 0,40F1 + 0,25F2 + 0,20F3 + 0,15F4

15 � Manutenção de propostas � os concorrentes ficam obriga-
dos a manter as propostas durante o prazo de 60 dias, contados da
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data limite para a sua entrega, o qual se considerará prorrogado por
iguais períodos para os concorrentes que nada requeiram em contrá-
rio.

16 � Outras informações � caução, modalidade de financiamen-
to, de pagamento, não adjudicação.

O concorrente sobre o qual recaia a adjudicação prestará uma
caução antes da celebração do contrato no valor de 5 % do valor
global da adjudicação, com exclusão do IVA.

O financiamento tem como fonte verbas do programa INTERREG
II C � Avaliação de captações de águas subterrâneas; projecto: luta
contra a seca, atribuídas ao IHERA no ano em curso, através do
IFADAP.

Os pagamentos poderão obedecer ao previsto no artigo 75.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 2 de Março, e, na ausência de acordo em
contrário, não excederão 44 dias úteis.

A entidade adjudicante reserva-se o direito de não fazer qualquer
adjudicação.

17 � Publicação de anúncio indicativo � não foi publicado anún-
cio indicativo.

18 � Acordo sobre contratos públicos � o contrato a celebrar
não é abrangido pelo Acordo aprovado pela Decisão n.º 94/800/CEE,
do Conselho, de 22 de Dezembro, publicado no JOCE, n.º L336, de
23 de Dezembro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � o anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República no dia 27 de Março de 2001.

20 � Data de recepção do anúncio para publicação � a recepção
do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., ocorreu no
dia 27 de Março de 2001.

27 de Março de 2001. � O Presidente, José Luís Teixeira.
03-2-43 456

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Estado Universitário de Lisboa

Anúncio

Concurso público n.º 1/EUL/2001, para execução da em-
preitada de ampliação do corpo de balneários do Com-
plexo de Piscinas do Estádio Universitário de Lisboa
(EUL).

1 � Nome e endereço da entidade adjudicante � Estádio Univer-
sitário de Lisboa (EUL), Ministério da Educação, com sede na Ave-
nida do Professor Egas Moniz, 1600-190 Lisboa (telefones:
217960184, 217940238 e 217956404; fax: 217970353).

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 da empreitada � Estádio Universitá-
rio de Lisboa (EUL), Avenida do Professor Egas Moniz, 1600-190
Lisboa.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos,
características gerais da obra e preço base do concurso, com exclu-
são do IVA � ampliação do corpo de balneários do Complexo de
Piscinas do Estádio Universitário de Lisboa (EUL), de acordo com
o projecto de execução, categoria 45.21.6 e subcategoria 45.21.62
da classe 45.21 da Classificação Estatística dos Produtos por Acti-
vidade (CPA) na Comunidade Económica Europeia, 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 17 de Junho de 1998, publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177/1, de 22 de
Junho de 1998, de acordo com as especificações do processo de con-
curso e com um valor base de 80 000 000$, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.

c) Tipo de empreitada � por preço global.
4 � Prazo de execução da obra � oito meses, incluindo sábados,

domingos e feriados. A vigência do contrato inicia-se no dia seguin-
te à consignação.

5 � Processo do concurso:

a) O processo do concurso pode ser examinado e solicitado
nos Serviços Administrativos do Estádio Universitário de
Lisboa (EUL), Avenida do Professor Egas Moniz, 1600-
-190 Lisboa, durante o horário de expediente, das 9 às 17
horas, de segunda-feira a sexta-feira. O prazo limite para

consulta do processo de concurso termina no último dia do
prazo para entrega de propostas;

b) O pedido de aquisição do processo do concurso deve ser
dirigido, por escrito, à entidade referenciado no n.º 1, sal-
vaguardando-se que o fornecimento das cópias do processo
se efectuará no prazo máximo de quatro dias após a recep-
ção do pedido escrito;

c) O custo do fornecimento de cada cópia do processo de
concurso e documentos complementares é de 50 000$,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, a pagar em nume-
rário ou por cheque passado à ordem do Estádio Universi-
tário de Lisboa (EUL), na data do pedido de aquisição.

6 � Propostas:

a) O prazo limite para apresentação de propostas é até às 17
horas do último dia útil de 52 dias consecutivos, contados
a partir do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no
Diário da República;

b) As propostas deverão ser remetidas por correio registado
com aviso de recepção, para a morada referida no n.º 1, ou
entregues em mão contra recibo, na secretaria da sede ad-
ministrativa do Estádio Universitário de Lisboa (EUL),
Avenida do Professor Egas Moniz, 1600-190 Lisboa, de
modo a serem recebidas dentro do prazo indicado no item
anterior, sendo da responsabilidade do concorrente o rece-
bimento fora de prazo;

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

7 � Acto público do concurso:

a) Podem intervir no acto público do concurso os concorren-
tes ou seus representantes, desde que devidamente creden-
ciados;

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 14 horas do 1.º
dia útil após o final do prazo indicado no n.º 6, alínea a),
deste anúncio, na sede administrativa do Estádio Universi-
tário de Lisboa (EUL), Avenida do Professor Egas Moniz,
1600-190 Lisboa.

8 � Cauções e garantias:

a) Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de apre-
sentação de propostas;

b) O concorrente a quem for adjudicada a empreitada deverá
prestar uma caução no valor de 5 % do preço total da ad-
judicação, que será prestada por depósito em dinheiro, ou
em títulos emitidos e garantidos pelo Estado, garantia ban-
cária ou ainda seguro-caução, nos termos do caderno de en-
cargos e da legislação em vigor.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento e financia-
mento:

a) A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99;

b) O financiamento dos encargos do investimento terá lugar
através do PRODEP III (medida 6 � Infra-estruturas do
ensino superior) e por dotações afectas ao orçamento pri-
vativo do Estádio Universitário de Lisboa (EUL);

c) A modalidade de pagamento será mensal por facturação
elaborada de acordo com as quantidades executadas e con-
sequentemente com os autos de medição.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � qualquer
agrupamento de empresas concorrentes associar-se-á obrigatoriamen-
te, antes da celebração do contrato, na modalidade de uma única
entidade jurídica em regime de responsabilidade solidária.

11 � Qualificação dos concorrentes:

a) No âmbito das Portarias n.os 412-G/99 e 412-I/99, de 4 de
Junho, e 660/99, de 17 de Agosto, os alvarás exigidos são os
seguintes: 1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria � classe 3,
e 1.ª, 2.ª e 8.ª subcategorias da 5.ª categoria � classe 1;

b) Os concorrentes deverão apresentar certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;
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c) Os concorrentes deverão apresentar documentação que
permita apreciar a sua capacidade e aptidão para a boa
execução da empreitada, designadamente no que respeita
às condições de carácter financeiro, económico e téc-
nico.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias úteis a contar
da data do acto público do concurso, não se considerando prazos
inferiores.

13 � Critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada � proposta economicamente mais vantajosa, ponderan-
do-se os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Condições mais vantajosas de preço � 50 %;
b) Qualidade técnica da proposta � 35 %;
c) Prazo de execução � 15 %.

14 � Variantes � não são permitidas variantes ao programa de
concurso e ao projecto de execução.

15 � Direito de não adjudicação � o dono da obra reserva-se o
direito de não adjudicação, quando todas as propostas, ou a mais
conveniente, ofereçam preço total consideravelmente superior ao
preço base do concurso.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 27
de Março de 2001.

27 de Março de 2001. � O Director, João Manuel da Silva
Roquette. 03-2-43 453

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde do Porto

Anúncio

Concurso público para trabalhos de concepção
GO/P/01/2001

1 � A Administração Regional de Saúde do Norte, através da Sub-
-Região de Saúde do Porto, Rua Nova de São Crispim, 380, 4.º, 4049-
-002 Porto (telefone: 225192100; telefax: 225108722) (Gabinete
de Obras) promove:

2 � A elaboração dos projectos do edifício destinado à instala-
ção do Centro de Saúde de Castelo da Maia, Maia; trata-se de: arqui-
tectura; fundações e estruturas; instalações e equipamentos de águas,
esgotos e rede de incêndios; instalações e equipamentos eléctricos,
telefónicos e de segurança; instalações e equipamentos mecânicos;
instalações e equipamentos de gás e arranjos exteriores.

3 � Concurso público, seguindo procedimentos para trabalhos de
concepção, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

4 � Data limite para apresentação das propostas � até às 17
horas do 52.º dia a contar do dia imediato ao da publicação no Diá-
rio da República do aviso da abertura do concurso, na morada aci-
ma mencionada.

5 � As propostas deverão assumir a forma de solução em fase de
estudo prévio e serem constituídas pelos elementos indispensáveis à
sua apreciação.

6 � Os concorrentes devem ser possuidores das habilitações aca-
démicas e membros das organizações profissionais específicas para
a elaboração dos projectos.

7 � Os critérios para a apreciação das propostas serão:

a) Qualidade da solução arquitectónica do estudo apresen-
tado � 60 %;

b) Qualidade da solução das instalações eléctricas e mecâni-
cas � 10 %;

c) Qualidade da solução das instalações de águas e esgotos �
10 %;

d) Qualidade da solução das fundações e estruturas � 10 %;
e) Comparação da estimativa de custos com o texto orçamental

estabelecido � 10 %.

8 � A decisão do júri não tem carácter vinculativo.
9 � Aos três primeiros classificados serão atribuídos os seguintes

prémios:

1.º classificado � 742 000$ ou adjudicação;
2.º classificado � 594 000$;
3.º classificado � 445 000$.

O júri reserva-se o direito a atribuir ainda menções honrosas aos
concorrentes que tal justificarem, sendo neste caso atribuído tam-
bém um prémio no valor de 100 000$.

10 � O acto público de abertura das propostas realiza-se no ser-
viço e endereço indicados no n.º 1, pelas 10 horas e 30 minutos do
1.º dia útil que se seguir ao termo do prazo para a sua apresentação,
podendo assistir todas as pessoas interessadas e intervir as devida-
mente credenciadas.

11 � Os vencedores não adquirem o direito à celebração de um
contrato na sequência do concurso.

12 � O processo de concurso pode ser examinado no endereço
mencionado no n.º 1, durante o horário das 9 horas e 30 minutos às
12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos, ou
através de um pedido de fornecimento de cópia, sendo o seu custo
de 15 000$, mais IVA.

13 � Os pedidos de esclarecimento devem ser enviados ao servi-
ço e endereço mencionados no n.º 1.

14 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 23 de Março de 2001.

15 � Data de recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 23 de Março de 2001.

23 de Março de 2001. � O Coordenador da Sub-Região, Francis-
co António Videira Rocha Pinto. 06-2-052 895

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Rainha Santa Isabel � Torres Novas

Anúncio

Concurso público n.º 5/2001, para aquisição
de gás propano

1 � Entidade adjudicante � Hospital Rainha Santa Isabel, Ave-
nida de Xanana Gusmão, Cotoas, 2350 Torres Novas (telefone:
249810100; fax: 249810126).

2 � Objecto � aquisição de gás propano para o 2.º semestre de
2001.

3 � Data limite para o início da prestação de serviço � data da
adjudicação.

4 � Prazo de conclusão � 31 de Dezembro de 2001.
5 � Empresas concorrentes � empresas em condições de forne-

cer o bem objecto do presente concurso.
6 � Alterações às cláusulas do caderno de encargos � não é per-

mitida apresentação de alterações às cláusulas do caderno de encar-
gos.

7 � a) Local e endereço do pedido de documentos � Serviço de
Aprovisionamento do Hospital Rainha Santa Isabel, 2350 Torres
Novas.

b) Pagamento � o custo a pagar pelos documentos é de 4000$,
com o IVA já incluído.

8 � Data e hora limites de recepção de propostas � 7 de Maio
de 2001, até às 17 horas.

9 � Idioma em que devem ser redigidas as propostas � língua
portuguesa.

10 � Data, hora e local de abertura das propostas � 8 de Maio
de 2001, às 10 horas, no Hospital Rainha Santa Isabel � Torres
Novas, podendo assistir todos os interessados, apenas podendo in-
tervir os concorrentes e seus representantes, devidamente creden-
ciados.

11 � Critérios de adjudicação � a proposta técnica e economi-
camente mais favorável, implicando a ponderação, por ordem de-
crescente de importância, dos seguintes factores:

1.º Preço;
2.º Regime de organização de fornecimento, em moldes de re-

gularidade e continuidade;
3.º Prazos e condições de pagamento;
4.º Em caso de empate, clareza de redacção das propostas que

se encontrem empatadas.

12 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas pelo prazo mínimo de 90 dias.

13 � Condições de pagamento � a facturação é mensal e o pa-
gamento a 90 dias após a emissão e conferência da respectiva fac-
tura.

14 � Caução � será prestada caução no valor de 5 % do mon-
tante global do encargo previsto.

15 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo.
16 � Data de envio para o Diário da República � 26 de Março

de 2001.
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17 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 26 de
Março de 2001.

26 de Março de 2001. � A Administradora-Delegada, Maria de
Lurdes Bastos. 03-2-43 448

Instituto de Gestão Informática e Financeira
da Saúde

Direcção de Serviços de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público internacional para a celebração de con-
tratos públicos de aprovisionamento, para a área da
saúde, com vista ao fornecimento de medicamentos
do foro oncológico, às instituições e serviços do SNS.

Concurso público n.º 6/2001

1 � Designação da entidade contratante � a entidade contratan-
te é o Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde.

2 � Este procedimento comporta os lotes de bens referidos no
anexo II ao processo de concurso, com referência ao Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de
Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98,
do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, de 22 de Junho de 1998, e ao Vocabulário
Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado no suplemen-
to do Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de
Setembro de 1996 � categoria: 24421000-1; descrição: medicamen-
tos.

3 � Duração dos contratos públicos de aprovisionamento � os
contratos são válidos até à celebração de novos contratos.

4 � Local de entrega � a entrega dos bens é feita nos armazéns
das entidades adquirentes.

5 � Não é permitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos, bem como de pro-
postas com variantes.

6 � Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de concor-
rentes � se a selecção for feita a um agrupamento de empresas
concorrentes, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes da cele-
bração do contrato na modalidade de consórcio externo.

7 � a) Designação e endereço da entidade a quem pode ser pedi-
do o processo de concurso � o processo de concurso pode ser pe-
dido na Direcção de Serviços de Aprovisionamento do Instituto de
Gestão Informática e Financeira da Saúde, sito na Avenida da Repú-
blica, 61, 7.º piso, 1064-808 Lisboa.

b) Data limite de apresentação dos pedidos do processo de con-
curso � a apresentação dos pedidos do processo de concurso deverá
ser feita até ao dia 21 de Maio de 2001.

c) Preço e condições de pagamento do processo de concurso � o
preço de cada exemplar do processo de concurso é de 15 000$ (74,82
euros), com IVA incluído, a liquidar no acto de aquisição do mesmo,
em dinheiro, vale do correio, ou cheque passado em nome do Insti-
tuto de Gestão Informática e Financeira da Saúde.

8 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser di-
rigidas as propostas � as propostas devem ser dirigidas ao Instituto
de Gestão Informática e Financeira da Saúde, e entregues na Direc-
ção de Serviços de Aprovisionamento, Avenida da República, 61,
7.º piso, 1064-808 Lisboa.

b) Data limite da apresentação das propostas � as propostas
deverão ser apresentadas até ás 17 horas do dia 21 de Maio de 2001.

c) Data, hora e local da abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � o acto público de abertura das
propostas do concurso terá lugar às 10 horas dos dias 22 e 23 de
Maio de 2001, no IGIF, sito na Avenida da República, 61, 1.º, Lis-
boa, podendo a ele assistir todos os interessados e intervir só os
devidamente credenciados pelos concorrentes.

9 � Critério de selecção das propostas:
9.1 � O critério de selecção será o da proposta economicamente

mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por ordem
decrescente de importância:

1.º Preço;
2.º Apresentação mais adequada à manipulação, administração

e conservação após abertura do recipiente e ou reconsti-

tuição do medicamento quando necessário (ex. frs/amp
versus ampola; solução pronta versus liofilizado);

3.º Melhor forma de apresentação para a distribuição em dose
unitária, devidamente identificada de acordo com as cláu-
sulas especiais.

9.2 � Serão seleccionadas todas as propostas que obtenham uma
classificação de 30 pontos abaixo dos primeiros classificados.

10 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes são obrigados a manter as pro-
postas durante 120 dias a contar da data da realização do acto pú-
blico.

11 � O pagamento dos bens fornecidos é da responsabilidade das
entidades adquirentes.

12 � Não foi publicado anúncio indicativo no JOCE.
13 � Data de envio do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
da Comunidade Europeia � 26 de Março de 2001.

14 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
da Comunidade Europeia � 26 de Março de 2001.

26 de Março de 2001. � A Directora de Serviços de Aprovisio-
namento, Edetilde Pinheiro. 4-2-15 922

Anúncio

Concurso público internacional para a celebração de con-
tratos públicos de aprovisionamento, para a área da
saúde, com vista ao fornecimento de hormonas e ou-
tros medicamentos usados no tratamento de doenças
endócrinas, às instituições e serviços do SNS.

Concurso público n.º 7/2001

1 � Designação da entidade contratante � a entidade contratan-
te é o Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde.

2 � Este procedimento comporta os lotes de bens referidos no
anexo II ao processo de concurso, com a categoria e descrição, com
referência ao Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29
de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de
1998, e ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV),
publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996 � categoria: 24415200-
-8; descrição: hormonas, seus derivados; outros esteróides utilizados
principalmente com hormonas.

3 � Duração dos contratos públicos de aprovisionamento � os
contratos são válidos até à celebração de novos contratos.

4 � Local de entrega � a entrega dos bens é feita nos armazéns
das entidades adquirentes.

5 � Não é permitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos, bem como de pro-
postas com variantes.

6 � Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de concor-
rentes � se a selecção for feita a um agrupamento de empresas
concorrentes, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes da cele-
bração do contrato na modalidade de consórcio externo.

7 � a) Designação e endereço da entidade a quem pode ser pedi-
do o processo de concurso � o processo de concurso pode ser pe-
dido na Direcção de Serviços de Aprovisionamento do Instituto de
Gestão Informática e Financeira da Saúde, sito na Avenida da Repú-
blica, 61, 7.º piso, 1064-808 Lisboa.

b) Data limite de apresentação dos pedidos do processo de con-
curso � a apresentação dos pedidos do processo de concurso deverá
ser feita até ao dia 16 de Maio de 2001.

c) Preço e condições de pagamento do processo de concurso � o
preço de cada exemplar do processo de concurso é de 15 000$ (74,82
euros), com IVA incluído, a liquidar no acto de aquisição do mesmo,
em dinheiro, vale do correio, ou cheque passado em nome do Insti-
tuto de Gestão Informática e Financeira da Saúde.

8 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser di-
rigidas as propostas � as propostas devem ser dirigidas ao Instituto
de Gestão Informática e Financeira da Saúde, e entregues na Direc-
ção de Serviços de Aprovisionamento, Avenida da República, 61,
7.º piso, 1064-808 Lisboa.

b) Data limite da apresentação das propostas � as propostas
deverão ser apresentadas até às 17 horas do dia 16 de Maio de
2001.
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c) Data, hora e local da abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � o acto público de abertura das
propostas do concurso terá lugar às 10 horas dos dias 17 e 18 de
Maio de 2001, no IGIF, sito na Avenida da República, 61, 1.º, Lis-
boa, podendo a ele assistir todos os interessados e intervir só os
devidamente credenciados pelos concorrentes.

9 � Critério de selecção das propostas:
9.1 � O critério de selecção será o preço.
9.2 � Serão seleccionadas todas as propostas cuja classificação

se situe entre 50 e 30 pontos.
10 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-

ter as propostas � os concorrentes são obrigados a manter as pro-
postas durante 120 dias a contar da data da realização do acto pú-
blico.

11 � O pagamento dos bens fornecidos é da responsabilidade das
entidades adquirentes.

12 � Não foi publicado anúncio indicativo no JOCE.
13 � Data de envio do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
da Comunidade Europeia � 26 de Março de 2001.

14 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
da Comunidade Europeia � 26 de Março de 2001.

26 de Março de 2001. � A Directora de Serviços de Aprovisio-
namento, Edetilde Pinheiro. 4-2-15 921

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Anúncio

Concurso público n.º 3/2001, destinado à aquisição
de um sequenciador de DNA

1 � Entidade adjudicante � Instituto Nacional de Saúde Dr. Ri-
cardo Jorge, Avenida do Padre Cruz, 1649-016 Lisboa (telefone:
217519200; fax: 217519390).

2 � a) Procedimento escolhido � concurso público, nos termos
do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

b) Forma de contrato � contrato de fornecimento de direito
público.

3 � O presente concurso visa a aquisição de um sequenciador de
DNA, para o Centro de Genética Humana.

4 � Local de entrega do equipamento � Instituto nacional de
Saúde Dr. Ricardo Jorge, Avenida do Padre Cruz, 1649-016 Lisboa.

5 � a) Os interessados poderão consultar gratuitamente, ou ad-
quirir, o respectivo caderno de encargos, das 9 horas e 30 minutos
às 15 horas, dias úteis, na Secção de Aprovisionamento do INSA.

b) Data limite para apresentação do pedido de documentos � até
12 dias antes do termo do prazo indicado para apresentação das
propostas.

c) Pagamento � uma cópia do caderno de encargos poderá ser
adquirida ou enviada, a pedido, mediante o pagamento antecipado,
em dinheiro, cheque ou vale postal, no valor de 3000$, mais IVA à
taxa de 17 %.

6 � a) Data limite para apresentação das propostas � as pro-
postas devem ser entregues ou enviadas, sob registo, por via postal,
de modo a darem entrada até às 16 horas do 15.º dia seguinte ao da
data da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) Endereço � as propostas devem ser enviadas para o Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Avenida do Padre Cruz, 1649-
-016 Lisboa.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os

concorrentes e as pessoas por si credenciadas.
b) Data, hora e local � o acto público de abertura das propostas

terá lugar às 10 horas e 30 minutos do dia útil imediato à data limi-
te para a apresentação das propostas, na Secção de Aprovisiona-
mento, na morada mencionada no n.º 1.

8 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudicado
o fornecimento deverá prestar caução no valor correspondente a
5 % do valor total da adjudicação, nos termos do artigo 70.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � O fornecimento do equipamento é por preço global, e os
encargos com o mesmo são suportados por verbas próprias do
INSA.

10 � A proposta deve ser instruída com os seguintes documentos:

a) Declaração, com assinatura reconhecida, na qual indique o
seu número fiscal de contribuinte, número do bilhete de

identidade ou de pessoa colectiva, estado civil, e ainda, no
caso de ser uma sociedade, a denominação social, a sede, as
filiais que interessem à execução do contrato, os nomes dos
titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com pode-
res para obrigarem, e ainda declarar de que não se encontra
em nenhuma das situações de impedimento citadas no ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Certidão emitida pela respectiva repartição de finanças da
área da residência da sede em conforme não está em dívida
ao Estado por impostos liquidados nos últimos três anos;

c) Documento comprovativo do IRS ou IRC (modelo 22),
referente aos últimos três anos, no qual conste o carimbo
da entidade receptora, ou para as entidades que não este-
jam sujeitas a obrigação declarativa, certidão dessa inexis-
tência passada pelos competentes serviços da administra-
ção fiscal;

d) Documento comprovativo do pagamento do IRS ou IRC
(modelo 70) referentes aos últimos três anos, caso a em-
presa tenha apresentado lucros nesses anos;

e) Documento comprovativo de que se encontra regularizada
a sua situação relativa às contribuições para a segurança
social, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social.

11 � Prazo de validade das propostas � mínimo de 90 dias.
12 � Critérios que serão utilizados na adjudicação � o critério

que preside à adjudicação é o da proposta mais vantajosa, conside-
rando-se para efeitos daquela, pela ordem decrescente da respectiva
importância, os factores a seguir indicados:

a) Qualidade do equipamento proposto � 50 %;
b) Preço � 30 %;
c) Prazo de garantia � 10 %;
d) Prazo de entrega � 10 %.

13 � Outras informações � o Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge reserva-se o direito de não proceder à adjudicação do
equipamento, se as condições das propostas não lhe convierem.
Reserva-se igualmente o direito de proceder a ajustes ou alterações
após adjudicação.

14 � Data de envio do anúncio para publicação � o anúncio foi
enviado para publicação na imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
em 27 de Março de 2001.

27 de Março de 2001. � O Director, João Lavinha.
01-2-17 464

Anúncio

Concurso público n.º 4/2001, destinado à aquisição de
equipamento para processamento de imagem
(autorradiografia sem filme, fluorescência e quimiolumi-
nescência).

1 � Entidade adjudicante � Instituto Nacional de Saúde Dr. Ri-
cardo Jorge, Avenida do Padre Cruz, 1649-016 Lisboa (telefone:
217519200; fax: 217519390).

2 � a) Procedimento escolhido � concurso público, nos termos
do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

b) Forma de contrato � contrato de fornecimento de direito
público.

3 � O presente concurso visa a aquisição de equipamento para
processamento de imagem (autorradiografia sem filme, fluorescência
e quimioluminescência) para o Centro de Genética Humana.

4 � Local de entrega do equipamento � Instituto Nacional de
Saúde Dr. Ricardo Jorge, Avenida do Padre Cruz, 1649-016 Lisboa.

5 � a) Os interessados poderão consultar gratuitamente, ou ad-
quirir, o respectivo caderno de encargos, das 9 horas e 30 minutos
às 15 horas, dias úteis, na Secção de Aprovisionamento do INSA.

b) Data limite para apresentação do pedido de documentos � até
12 dias antes do termo do prazo indicado para apresentação das
propostas.

c) Pagamento � uma cópia do caderno de encargos poderá ser
adquirida ou enviada a pedido, mediante o pagamento antecipado,
em dinheiro, cheque ou vale postal, no valor de 3000$, mais IVA à
taxa de 17 %.

6 � a) Data limite para apresentação das propostas � as pro-
postas devem ser entregues ou enviadas, sob registo, por via postal,
de modo a darem entrada até às 16 horas do 15.º dia seguinte ao da
data da publicação deste anúncio no Diário da República.
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b) Endereço � as propostas devem ser enviadas para o Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Avenida do Padre Cruz, 1649-
-016 Lisboa.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os

concorrentes e as pessoas por si credenciadas.
b) Data, hora e local � o acto público de abertura das propostas

terá lugar às 10 horas e 30 minutos do dia útil imediato à data limi-
te para a apresentação das propostas, na Secção de Aprovisiona-
mento, na morada mencionada no n.º 1.

8 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudicado
o fornecimento deverá prestar caução no valor correspondente a
5 % do valor total da adjudicação, nos termos do artigo 70.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � O fornecimento do equipamento é por preço global, e os
encargos com o mesmo são suportados por verbas próprias do INSA.

10 � A proposta deve ser instruída com os seguintes documen-
tos:

a) Declaração, com assinatura reconhecida, na qual indique o
seu número fiscal de contribuinte, número do bilhete de
identidade ou de pessoa colectiva, estado civil, e ainda, no
caso de ser uma sociedade, a denominação social, a sede, as
filiais que interessem à execução do contrato, os nomes dos
titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com pode-
res para obrigarem, e ainda declarar de que não se encontra
em nenhuma das situações de impedimento citadas no ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Certidão, emitida pela respectiva repartição de finanças da
área da residência da sede, em conforme não está em dívi-
da ao Estado por impostos liquidados nos últimos três anos;

c) Documento comprovativo do IRS ou IRC (modelo 22),
referente aos últimos três anos, no qual conste o carimbo
da entidade receptora, ou para as entidades que não este-
jam sujeitas a obrigação declarativa, certidão dessa inexis-
tência passada pelos competentes serviços da administra-
ção fiscal;

d) Documento comprovativo do pagamento do IRS ou IRC
(modelo 70) referentes aos últimos três anos, caso a em-
presa tenha apresentado lucros nesses anos;

e) Documento comprovativo de que se encontra regularizada
a sua situação relativa às contribuições para a segurança
social, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social.

11 � Prazo de validade das propostas � mínimo de 90 dias.
12 � Critérios que serão utilizados na adjudicação � o critério

que preside à adjudicação é o da proposta mais vantajosa, conside-
rando-se para efeitos daquela, pela ordem decrescente da respectiva
importância, os factores a seguir indicados:

a) Qualidade do equipamento proposto � 50 %;
b) Preço � 30 %;
c) Prazo de garantia � 10 %;
d) Prazo de entrega � 10 %.

13 � Outras informações � o Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge reserva-se o direito de não proceder à adjudicação do
equipamento, se as condições das propostas não lhe convierem.
Reserva-se igualmente o direito de proceder a ajustes ou alterações
após adjudicação.

14 � Data de envio do anúncio para publicação � o anúncio foi
enviado para publicação na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
em 27 de Março de 2001.

27 de Março de 2001. � O Director, João Lavinha.
01-2-17 463

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Assembleia Legislativa Regional

Secretaria-Geral

Anúncio

Procedimento por negociação com publicação
prévia de anúncio

1 � Faz-se público que, por despacho de 15 de Fevereiro de 2001
do Presidente da Assembleia Legislativa Regional, foi autorizado o

início do presente procedimento por negociação com publicação
prévia de anúncio, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 78.º e
artigos 132.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
tendo em vista a realização de trabalhos de interpretação simultâ-
nea no âmbito da Conferência das Assembleias Legislativas Regio-
nais da Europa (CALRE), que se realizará nesta Região, no período
de 29 a 31 de Outubro de 2001.

1 � Endereço da entidade adjudicante � Assembleia Legislativa
Regional da Madeira, Secretaria-Geral, Avenida do Mar e das Comu-
nidades Madeirenses (telefone: 291210500; fax: 291232977).

2 � Objecto do procedimento por negociação � categoria do
serviço e sua descrição em referência à Classificação Estatística do
Produto por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro
de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conse-
lho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, de 22 de Junho de 1998 � categoria 74.83.1 e subcate-
goria 74.83.14.

Os trabalhos compreendem a interpretação simultânea nas ses-
sões de trabalho da Conferência nos dias 29, 30 e 31 de Outubro de
2001, em português, francês, inglês, espanhol, italiano, alemão e
finlandês.

3 � Local da prestação do serviço a executar � ilha da Madeira,
sob a orientação da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

4 � Data da execução do serviço � os serviços deverão ser pres-
tados nos dias 29 a 31 de Outubro de 2001, nos termos do n.º 2.

5 � Só poderão ser admitidas ao presente procedimento as em-
presas que não se encontrem abrangidas por algum dos impedimen-
tos previstos no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

6 � As cartas de apresentação de candidatura devem ser acompa-
nhadas:

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

b) De declaração emitida conforme modelo constante do ane-
xo 1 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

c) Dos documentos exigidos nos termos dos números seguin-
tes.

6.1 � Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente,
as candidatura devem ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo de entrega da declaração perió-
dica de rendimentos mais recentes para efeitos do IRS e
IRC;

b) Cópia dos balanços dos últimos três anos e declaração rela-
tiva ao volume de negócios, no mesmo período, esta rela-
tiva à prestação de serviços a que o concurso diz respeito;

c) Cópias das demonstrações de resultados correspondentes aos
mesmos anos a que se reportam os balanços.

6.2 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a
candidatura deve ser acompanhada de:

a) Currículo da empresa, mencionando serviços similares rea-
lizados e declarações;

b) Currículos do quadro técnico a afectar aos trabalhos com
indicação das habilitações literárias e profissionais dos
mesmos, bem como se se encontram inscritos na AIIC �
Associação Internacional de Intérpretes de Conferência ou
na APIC � Associação Portuguesa de Intérpretes de Con-
ferência.

6.3 � Os documentos que acompanham as cartas devem ser assi-
nados pelas entidades que os emitem.

7 � Apresentação das candidaturas:

a) O endereço onde poderá ser pedido o programa, bem como
onde deverão ser entregues as cartas de candidatura e os
documentos que as acompanham � Secretaria-Geral da
Assembleia Legislativa Regional da Madeira, sita à Avenida
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do Mar e das Comunidades Madeirenses, 9004-506 Funchal,
entre as 9 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos
e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos;

b) As candidaturas podem ainda ser apresentadas pelo telefax
n.º 291232977, ou pelo e-mail secretaria.geral@alrm.pt,
devendo, no prazo fixado, serem confirmadas por carta,
sob pena de se considerarem inexistentes;

c) As cartas pelas quais se efectuam as candidaturas e os do-
cumentos que as acompanham devem ser entregues até às
17 horas do 12.º dia a contar da data da publicação deste
anúncio;

d) As cartas pelas quais são efectuadas as candidaturas, os
documentos que os acompanham e as propostas devem ser
redigidas em língua portuguesa.

8 � Critérios de selecção das candidaturas � avaliação curricular,
tendo em atenção os seguintes factores e respectiva ponderação:

a) Capacidade técnica � 65 %;
b) Capacidade financeira � 35 %.

9 � Número de concorrentes a seleccionar � o número de con-
correntes a seleccionar será entre três e cinco, só sendo inferior
quando não se comprovem as condições mínimas de carácter pro-
fissional, capacidade técnica e ou económica exigidas.

10 � Critério de adjudicação:

a) Melhor elaboração e adequação de proposta aos objectivos
definidos no convite � 55 %;

b) Preço � 45 %.

11 � Para garantia do exacto cumprimento das obrigações assu-
midas, é exigida ao adjudicatário a prestação de caução de 5 % do
valor total do serviço, com exclusão do IVA, a qual será prestada,
mediante garantia bancária, no prazo de oito dias, após lhe ter sido
comunicada a decisão da adjudicação.

12 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � enviado para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., no dia 16 de Março.

13 � Data da recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., no dia 26 de Março de 2001.

O Secretário-Geral, José Manuel Oliveira. 10-2-122 581

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Anúncio

Concurso público n.º 4-ST/2001, para a execução da remo-
delação da Rua B � Universidade de Aveiro (nos ter-
mos do modelo n.º 2 do anexo IV ao Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março).

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

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

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

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e
sua descrição com referência à Classificação Estatística de Produtos
por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro
de 1993, ou preferencialmente com referência ao Vocabulário Co-
mum para os Contratos Públicos, publicado no JOCE, n.º S169, de 3
de Setembro de 1996, características gerais da obra e preço base com
exclusão do IVA � empreitada de remodelação da Rua B, inclui obras
de terraplenagem, pavimentação, colocação de lancis, rede de dre-
nagem de águas pluviais, rede de rega, infra-estruturas telefónicas,
informática e eléctrica, fornecimento e colocação de diversas espé-
cies vegetais.

CPC � 45231200-7.
O preço base do concurso é de 50 000 000$, com exclusão do

IVA.

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

dem ser examinados ou pedidos o processo de concurso e documen-
tos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas peças, bem
como data limite para fazer esses pedidos � o processo de concurso
pode ser examinado, durante o horário de expediente, nos Serviços
Técnicos da Universidade de Aveiro, situados no Pavilhão III (edi-
fício da Reitoria), piso 3, sala 3.3.5, Campus Universitário de San-
tiago, 3810-193 Aveiro. As cópias autenticadas dos documentos
mencionados poderão ser solicitadas ou fornecidas até ao fim do
segundo terço do prazo para apresentação de propostas.

b) Montante e modalidade de pagamento das importâncias fixa-
das para o fornecimento do processo de concurso e documentos
complementares � o custo de cada processo é de 12 000$, acresci-
do do IVA à taxa legal em vigor, a pagar em dinheiro ou em cheque
passado a favor dos Serviços Técnicos da Universidade de Aveiro.

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

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

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como os
documentos que as acompanham � as propostas serão obrigatoria-
mente redigidas em língua portuguesa. Os documentos que as acom-
panham ou instruem serão igualmente redigidos em português. Po-
rém, quando, pela sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos
noutra língua, deve o concorrente fazê-las acompanhar de tradução
devidamente legalizada, em relação à qual declare aceitar a sua pre-
valência para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos origi-
nais.

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

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

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

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

10 � Modalidade jurídica de associação que deva adoptar qual-
quer agrupamento de empreiteiros a que, eventualmente, venha a
ser adjudicada � podem concorrer empresas e ou grupos de empre-
sas que declarem a intenção de se associarem obrigatoriamente an-
tes de celebrar o contrato, na modalidade de consórcio externo, ou
em agrupamento complementar de empresas em regime de respon-
sabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e infor-
mações e formalidades necessárias à avaliação das condições míni-
mas de carácter económico e técnico que o empreiteiro deva preen-
cher, designadamente:

a) Natureza e classificação das autorizações constantes do
certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas � só serão admitidos como concorrentes empresas ti-
tulares das seguintes autorizações, emitidas ao abrigo da
Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Julho: da 1.ª subcategoria da
3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua
proposta;

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

12 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante o prazo de 66 dias a
contar do acto público do concurso.
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13 � Critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos
factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação � a
adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajosa,
ponderando os seguintes factores:

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

Propostas variantes � não são admitidas propostas variantes.
15 � Outras informações � a empreitada será regulada pelo

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
16 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias ou menção da sua não
publicação � (não aplicável).

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

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

23 de Março de 2001. � O Reitor, Júlio Pedrosa.
10-2-122 575

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Anúncio

Concurso público n.º 1/01-DOAQV, para o fornecimento
de massas asfálticas

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Arruda dos Vi-
nhos, Largo Miguel Bombarda, 2634-909 Arruda dos Vinhos (telefone:
263977000; fax: 263977009; e-mail: cm.arruda@mail.telepac.pt).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria do bem e sua descrição (CPA) � categoria
26.82.1, subcategoria 26.82.13, do Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993;

b) Fornecimento de 15 000 t de massas asfálticas basálticas.

3 � Local de entrega � o material será levantado nas instala-
ções do fornecedor, com viaturas desta Câmara Municipal.

4 � O valor para efeito de concurso é de 60 000 000$.
5 � Prazo de fornecimento � o fornecimento é para um pe-

ríodo de 12 meses a partir do contrato ou até à extinção do contra-
to; o fornecedor obriga-se a entregar as quantidades solicitadas pela
Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos.

6 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos bens ob-
jecto do concurso.

7 � Não são admitidas propostas que envolvam quaisquer al-
terações das cláusulas do programa de concurso e do caderno de
encargos.

8 � a) Os interessados poderão obter cópias do processo de
concurso, enviando pedido em carta ou fax para a Divisão de
Obras Ambiente e Qualidade de Vida (telefone: 263977000; fax:
263977009).

b) Os pedidos deverão ser efectuados até quatro dias antes do tér-
mino do prazo para entrega das propostas.

c) O custo do processo de concurso é de 1474$, incluindo o IVA.
9 � a) As propostas devem ser entregues, contra recibo, directa-

mente na Secção de Contabilidade desta Câmara Municipal, ou sob
registo e com aviso de recepção, se enviadas pelo correio.

b) As propostas devem ser entregues até às do 16 horas e 30
minutos do 20.º dia de calendário posterior à publicação deste anún-
cio no Diário da República.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � As propostas serão abertas, pela respectiva comissão de
abertura, pelas 14 horas e 30 minutos do 1.º dia útil que se seguir ao
término do prazo para entrega das mesmas. Só poderão intervir no
acto público do concurso as pessoas que para o efeito estiverem
devidamente mandatadas pelos concorrentes, bastando para tanto,
no caso de titular da empresa em nome individual, a exibição do seu
bilhete de identidade.

11 � O critério de adjudicação será o da proposta mais vantajosa
para os interesses do município, tendo em conta os seguintes facto-
res, por ordem decrescente de importância:

a) O preço � 40 %;
b) Distância de transporte � 45 %:

b1) < = 30 km � 45 %;
b2) > = 30 km � 0 %;

c) As condições de pagamento � 15 %.

12 � As propostas são válidas por um prazo de 60 dias contados
da data de abertura das mesmas.

13 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
14 � Data de envio do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 16 de Março de 2001.
15 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 26 de Março de 2001.

16 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel da Cruz Lourenço. 10-1-106 772

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Anúncio n.º 15/2001

Concurso público para o fornecimento
de dois autocarros de passageiros

Anulação do concurso

Para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 58.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, publicita-se que, por despacho de 19 de
Março de 2001, foi anulado o concurso público para o fornecimen-
to de dois autocarros de passageiros, cujo anúncio foi publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 203, de 2 de Setembro de 2000,
a pp. 18 726 e 18 727, dado que o fornecimento, pelo seu valor,
obriga, nos termos do diploma acima referido, a concurso público
internacional.

20 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto.
10-1-106 780

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Anúncio n.º 157/2001

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

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

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

2 � a) Local da execução � Pontinha, Faro.
b) Concurso público para a constituição de direito de superfície

em subsolo, tendo por objecto a construção e exploração de parque
público de estacionamento subterrâneo para viaturas na cidade de
Faro. O direito de superfície durará pelo prazo de 50 anos. O parque
terá uma lotação indicativa de 400 lugares de estacionamento, dos
quais 10 % (percentagem máxima admitida) da lotação total se des-
tinará à recolha personalizada (lugares reservados) e 5 a 10 lugares
para uso exclusivo da Câmara Municipal de Faro. Os trabalhos cons-
tarão de: movimentos de terras, desvio das ocupações existentes no
subsolo, estruturas, redes de drenagem, redes de água, instalações de
electricidade, iluminação, ventilação, ascensores, telefones, sinali-
zação, controlo de acessos, sistemas automáticos de detecção e alar-
me num complexo de detecção contra incêndios e monóxido de
carbono, pavimentações, arranjos exteriores, arborização, rede de
rega, mobiliário urbano, fontes ornamentais, equipamentos electro-
mecânicos e outros.
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3 � a) As propostas serão entregues até as 16 horas do 52.º dia
após publicação do anúncio no Diário da República.

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

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

4 � a) Poderão ser concorrentes a esta empreitada os empreitei-
ros possuidores de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas que contenham as seguintes autorizações:

Empreiteiro geral de edifícios, de classe correspondente ao valor
da sua proposta;

Empreiteiro geral de obras de urbanização, de classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhes respei-
tam;

Empreiteiro geral de instalações mecânicas, de classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos especializados que lhes res-
peitam.

b) Os concorrentes deverão apresentar documentos que permi-
tam apreciar a sua boa aptidão para a execução da obra, nomeada-
mente:

Certificados de habilitações literárias e profissionais dos qua-
dros da empresa e dos responsáveis pelo projecto e pela ori-
entação da obra;

Lista das obras executadas e ou em execução, da natureza da
obra posta a concurso, nos últimos cinco anos;

Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que
mencione o equipamento e a ferramenta especial a utili-
zar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma;

Declaração, assinada pelo representante da empresa, que men-
cione os técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não in-
tegrados na empresa, a afectar ao projecto e à orientação da
obra;

Balanço do último ano;
Demonstração de resultados do último ano;
Currículo dos técnicos afectos ao projecto e obra.

5 � Na apreciação das propostas para o efeito de adjudicação
ter-se-á em conta a proposta mais vantajosa, resultante da apli-
cação dos critérios e respectivos índices de ponderação abaixo
indicados:

Índices
Critérios de

ponderação

1.1 � Concepção e funcionalidade ............................. 30
1.2 � Prazo de execução dos trabalhos ...................... 25
1.3 � Montante da renda a pagar à Câmara Municipal

de Faro pelo superficiário ......................................... 15
1.4 � Valor das taxas a praticar ................................. 15
1.5 � Condicionantes à circulação à superfície durante

a execução dos trabalhos .......................................... 5
1.6 � Rentabilidade prevista ....................................... 5
1.7 � Existência de seguro do projecto ...................... 5

14 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Fernandes Coelho. 10-1-106 782

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

Anúncio

Concurso público para a empreitada de infra-estruturas
de saneamento básico e pavimentações do lugar da
Mesquinhata, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

1 � Nome e endereço do serviço que adjudica a empreitada �
Câmara Municipal de Lamego, Rua Padre Alfredo Pinto Teixeira,
5100 Lamego (telefones: 254612006, 254613472, 254614036 e
254614412; fax: 254614413).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Cambres, concelho de
Lamego.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos,
características gerais da obra e preço base do concurso, com exclu-
são do IVA:

Escavação (1163 m3); tubagem PVC Ø 200 mm (1066 m);
pavimentação (4870 m2);

Preço base do concurso, com exclusão do IVA � 25 842 567$.

c) A empreitada é indivisível, devendo as propostas referir-se ao
conjunto dos trabalhos envolvidos na mesma.

d) A empreitada não compreende a elaboração de projectos.
4 � Prazo de execução da empreitada � 180 dias, incluindo sá-

bados, domingos e feriados, contados a partir da data da consigna-
ção.

5 � a) Nome, endereço do serviço, local e horário em que po-
dem ser examinados ou pedidos o processo de concurso e documen-
tos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas peças, bem
como data limite para fazer esse pedido � Departamento Técnico
da Câmara Municipal de Lamego, Rua Padre Alfredo Pinto Teixeira,
5100 Lamego, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
às 17 horas e 30 minutos, até ao 10.º dia útil anterior ao termo do
prazo para apresentação das propostas.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fixa-
das para o fornecimento do processo de concurso e documentos
complementares � pagamento antecipado na Tesouraria da Câma-
ra Municipal da seguinte importância: 7500$, incluindo o IVA.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas �
17 horas e 30 minutos do 30.º dia útil a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente anúncio no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Câ-
mara Municipal de Lamego, Rua Padre Alfredo Pinto Teixeira, 5100
Lamego.

c) As propostas e os documentos que as acompanham deverão ser
redigidos em língua portuguesa, sem prejuízo, quanto aos documen-
tos, do disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso os repre-
sentantes das firmas concorrentes, devidamente credenciadas.

b) A abertura das propostas terá lugar às 15 horas do 1.º dia útil
que se seguir ao termo do prazo para apresentação das propostas,
transferindo-se para o dia seguinte, no mesmo local e à mesma hora,
caso aquele coincida com uma segunda-feira, e realizar-se-á no Sa-
lão Nobre da Câmara Municipal de Lamego.

8 � O valor da caução será de 5 % do valor do contrato, nos
termos do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 13.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu pagamento será
efectuado em situações mensais, conforme os trabalhos realiza-
dos.

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

11 � Só são admitidas ao concurso:

a) As empresas titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, Por-
taria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, a seguir indicados: da 1.ª
subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao
valor da proposta e das 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª ca-
tegoria, correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitam;

b) Os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI,
que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados pelo Estado pertencente ao espa-
ço económico europeu, adequado à obra posta a concurso,
nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não titulares de certificado de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados de Estado pertencente ao espaço econó-
mico europeu, que apresentem a documentação exigida no
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias contados a partir
da data do acto público do concurso.

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

Preço global � 60 %;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 82 � 6 de Abril de 20017612

Experiência da empresa em obras da mesma natureza da obra
posta a concurso � 20 %;

Valia técnica da proposta � 20 %.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.

13 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José António
de Almeida Santos. 10-1-106 792

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 13/CP/DAG/DCCA/2001

Concurso Público para a «Empreitada n.º 11/2000/GLACC �
Reabilitação do edifício municipal, sito na Rua da Adiça,
36 c/frente para o Pátio da Cruz, 5/6, em Alfama» (Pro-
cesso n.º 13/CP/2000).

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

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

3. a) Local de execução: Alfama;
b) «Empreitada n.º 11/2000/GLACC � Reabilitação do edifício

municipal, sito na Rua da Adiça, 36 c/frente para o Pátio da Cruz,
5/6, em Alfama» CPV 45211000-9;

c) Preço base do concurso: 28.239.049$00 (vinte e oito milhões,
duzentos e trinta e nove mil, quarenta e nove escudos), 140.855,78
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 80

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

dem ser consultados, todos os dias úteis, no Centro de Documenta-
ção do Edifício Municipal, Campo Grande, n.º 25 - 1º 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 Divisão de
Programação e Controlo Financeiro, Rua Alexandre Herculano,
n.º 25-3º - 1250-099 LISBOA;

b) Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos, por escri-
to, ao Chefe da Divisão de Concursos, Compras e Armazéns, sita
no Edifício Municipal do Campo Grande, n.º 25 � 1º 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 12.000$00, incluindo
IVA, sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque diri-
gido ao Tesoureiro Chefe do Município de Lisboa.

6. a) As propostas têm de ser apresentadas até às 16 horas do dia
17 de Maio de 2001.

b) As propostas têm de ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes no Centro de Documentação do Edifício Munici-
pal do Campo Grande, n.º 25 � 1º piso, bloco F, 1749-099 LIS-
BOA (entrada pela porta principal) contra recibo, ou remetidas
pelo correio, 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 hipóte-
se 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 representan-
tes 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 � 1º piso, bloco F, a
partir das 10.00 horas do dia 18 de Maio de 2001.

8. O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
9. A empreitada é por série de preços.
10. a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-

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

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apre-
sentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão solidaria-

mente 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 agrupa-
mento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11. Podem ser 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 corresponden-
te ao valor da sua proposta;

b) Das 3ª, 4ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª subcategorias da 1ª ca-
tegoria e das 1ª, 6ª, 10ª e 11ª subcategorias da 5ª categoria e 1ª e
2ª subcategorias da 6ª categoria, correspondendo, cada uma, ao va-
lor dos trabalhos especializados que lhe respeitem, consoante a par-
te que a cada um desses trabalhos cabe na proposta, caso o concor-
rente não recorra à faculdade conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas na
alínea b), e sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento ane-
xo à proposta os subempreiteiros possuidores dessas autorizações,
aos quais ficará vinculado por contrato para a execução dos traba-
lhos que lhe respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas 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 contendo as autorizações
exigidas no concurso e, bem assim, o valor total dos trabalhos a que
respeitem. As declarações de compromisso devem ser acompanha-
das dos certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas
ou respectivas fotocópias autenticadas.

11.2 Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das autoridades competen-
tes mencionadas no anexo III do Programa de Concurso, o qual
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade; à capaci-
dade financeira e económica e à capacidade técnica que permitem
aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.

11.3 Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, que não apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua ido-
neidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execu-
ção da obra posta a concurso, indicados no n.º 13.1 do Programa de
Concurso.

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

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

a.1) Cópias autenticadas dos relatórios e contas dos últimos três
exercícios com os respectivos balanços, demonstração de resultados
e demonstrações financeiras complementares;

a.2) Discriminação de cada rubrica dos custos de demonstração de
resultados, em fixos e variáveis para os três últimos anos;

a.3) 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 concurso,
prorrogável por 44 dias, por consentimento tácito dos concorren-
tes que nada requeiram em contrário.

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

mais vantajosa, com a ponderação dos seguintes factores:
a) Prazo da proposta (95%)
b) Prazo de execução (5%)
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Publique-se em Diário da República, Boletim Municipal e num
Jornal Diário.

15 de Março de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6549

Anúncio n.º 19/CP/DAG/DCCA/2001

Concurso público para a «Empreitada E-1/01/DO/DPCA/
DMAEV � Iluminação Pública da Parada do Cemitério de
Benfica e Rua João Ortigão Ramos» (Procº 19/01).

1. Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa � Direcção Municipal de Ambiente e Espaços Verdes � Divi-
são de Obras, sita na Avenida 24 de Julho, 171-C - 1350-345 LIS-
BOA Tel: 213 95 51 81 Fax: 213 97 86 89

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

3. a) Local de execução: Parada do Cemitério de Benfica e Rua
João Ortigão Ramos»

b) Designação da empreitada: «Empreitada E-1/01/DO/DPCA/
DMAEV � Iluminação Pública da Parada do Cemitério de Benfica
e Rua João Ortigão Ramos»

c) O preço base da empreitada é de Esc: 27 000 000$00 (vinte e
sete milhões de escudos), não incluindo o IVA.

d) Classificação Estatística dos Produtos por Actividade confor-
me Modelo 2 do Anexo IV do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março:
Secção F, Divisão 45, Grupo 45.3, Classe 45.31, Categoria 45.34.2,
Subcategoria 45.34.21.

4. O prazo máximo total para a execução da empreitada é de 10
semanas.

5. a) O processo de concurso e documentos complementares po-
dem ser consultados, todos os dias úteis, das 9.00 às 16.00 horas na
DMAGGRH/DAG � Divisão de Concursos, Compras e Armazéns �
Centro de Documentação do Edifício Municipal do Campo Grande,
n.º 25-1.º Piso (entrada pela porta principal) 1749-099 LISBOA

As peças do referido processo de concurso, podem ser adquiridas
ou consultadas no DMAEV � Divisão de Apoio à Gestão, sita na
Avenida 24 de Julho, 171-C 1350-345 LISBOA, todos os dias úteis
das 9.00 às 12.00 horas e das 14.00 às 17.00 horas.

b) Os esclarecimentos técnicos deverão ser dirigidos por escrito
ao Chefe da Divisão de Concursos, Compras e Armazéns, sita no
Edifício Municipal do Campo Grande, n.º 25 - 1.º Piso - Bloco 8
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 é de 12 060$00, não sujeito a IVA, sendo
o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque visado emitido à
ordem do tesoureiro do Município de Lisboa.

6. a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16.00 horas
do dia 21 de Maio de 2001.

b) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo correio
sob registo e com aviso de recepção na DMAGGRH/DAG/Divisão
de Concursos, Compras e Armazéns, na sala de recepção de propos-
tas sita no Centro de Documentação do Edifício Municipal do Cam-
po Grande, n.º 25 (entrada pela porta principal) 1749-099 LISBOA,
todos os dias úteis, das 9.00 as 16.00 horas, em invólucro opaco,
fechado e lacrado;

c) As propostas deverão ser entregues em duplicado, redigidas em
língua portuguesa e não incluirão o IVA.

7. a) Poderão intervir no acto público do concurso, representan-
tes dos concorrentes, devidamente mandatados para o efeito.

b) O acto público do concurso terá lugar Sala de Concursos do
Edifício Municipal do Campo Grande, sito no Campo Grande, nº 25-
-1º andar a partir das 10.00 horas do dia 22 de Maio de 2001.

8. O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação e terá
de ser prestada pelo concorrente preferido no prazo de seis dias após
a data da recepção da comunicação da adjudicação.

A caução será prestada por depósito em dinheiro ou títulos emi-
tidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancária ou
seguro caução, conforme escolha do adjudicatário.

9. A empreitada é por Preço Global, sendo a modalidade de paga-
mento a estipulada no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
Março.

10. Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que decla-
rem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entida-
de ou em consórcio externo em regime de responsabilidade solidá-
ria, tendo em vista a celebração do contrato.

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

obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públi-
cas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI).

11.2 Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades
competentes mencionadas no nº 1 do anexo I, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade finan-
ceira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela
inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.

11.3 Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que não apre-
sentem 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 nº 15.1 e
15.3 deste programa de concurso.

12. O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
previsto na alínea a) do nº 6.1 do programa de concurso deve con-
ter:

a) A 1.ª Subcategoria da 5.ª Categoria, a qual tem de ser de classe
que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em
que o tipo da obra se enquadra.

13. Desde que não seja posto em causa o disposto no nº 3 do
artigo 265º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março e sem prejuízo
do disposto na alínea a-2) do ponto 6.2 do programa de concurso,
o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vin-
culado, por contrato, para a execução dos trabalhos corresponden-
tes. Nesse caso, deve anexar à proposta as declarações de compro-
misso dos subempreiteiros possuidores das autorizações respectivas,
de acordo com o previsto no nº 16.4 do programa de concurso.

14. O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é o definido no artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

15. Critério de adjudicação
As propostas dos concorrentes serão avaliadas de acordo com os

seguintes critérios e ponderados da forma que a seguir se discrimina:
- Valor actual dos encargos totais da empreitada, tendo em conta

o preço da proposta, pagamentos e revisão de preços de acordo com
o cronograma financeiro � 90%

- Prazo de execução � 10%

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

21 de Março de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6550

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Anúncio

Concurso público n.º 20, para fornecimento e montagem
de mobiliário para a nova Biblioteca Municipal da Mari-
nha Grande (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Câmara Municipal da Marinha Grande, Divisão Financeira,
Praça Guilherme Stephens, 2430-960 Marinha Grande (telefone:
244573300; e fax: 244561710).

2 � O presente anúncio tem como objectivo a adjudicação do
fornecimento e montagem de mobiliário para a nova Biblioteca
Municipal da Marinha Grande, com as categorias 36.12.11 e 36.12.12
da Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se
refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993.

3 � O fornecimento inicia-se após assinatura do contrato.
4 � O concurso é aberto apenas a empresas do ramo do comér-

cio e indústria de mobiliário para escritório e bibliotecas.
5 � Não são admitidas propostas de apenas parte do fornecimento.
6 � Não são admitidas alterações de cláusulas do caderno de en-

cargos nem propostas variantes.
7 � Para avaliação da capacidade técnica, os concorrentes de-

vem apresentar a documentação constante das alíneas a) do n.º 1
do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
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8 � O programa e caderno de encargos do presente concurso
podem ser solicitados mediante o pagamento prévio de 5000$, acres-
cidos de IVA à taxa de 17 %, junto da Secção de Taxas e Licenças
da Câmara Municipal da Marinha Grande, Praça Guilherme Stephens,
2430-960 Marinha Grande (telefone: 244573300; fax: 244561710
da rede de Leiria).

9 � Os documentos referidos no número anterior podem ser
enviados à cobrança até ao fim do segundo terço do prazo fixado
para recepção das propostas, mediante o pagamento de 5000$, acres-
cidos de portes de correio e IVA à taxa de 17 %, por meio de che-
que dirigido ao tesoureiro, ou directamente na tesouraria da Câmara
Municipal da Marinha Grande.

10 � As propostas devem ser dirigidas à Câmara Municipal da
Marinha Grande ao cuidado ou entregues directamente na Secção de
Aprovisionamento, até às 17 horas do 52.º dia após a publicação
deste anúncio no Diário da República.

11 � As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa, bem
como os documentos que as acompanham, ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

12 � O acto público de abertura das proposta terá lugar no dia
útil imediato à data limite para a apresentação das propostas, pelas
10 horas e 30 minutos no Auditório Municipal, Rua do Matadouro,
2430-257 Marinha Grande, podendo assistir qualquer interessado,
apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

13 � Os critérios que presidirão à apreciação das propostas para
a adjudicação serão, por ordem decrescente de importância:

a) Adequação técnica � 30 %;
b) Qualidade estética � 25 %;
c) Preço e condições de fornecimento � 20 %;
d) Prazo de entrega � 15 %;
e) Assistência técnica � 10 %.

14 � O prazo durante o qual os concorrentes ficam obrigados a
manter as propostas é de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação na Diário da
República, 3.ª série, no dia 22 de Março de 2001.

16 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 26 de
Março de 2001.

22 de Março de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, com
competência delegada por despacho de 19 de Outubro de 1999, Ar-
mando Gonçalves Constâncio dos Santos. 10-1-106 823

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio

Concurso público para fornecimento e transporte de
combustível Supermazoote ou equivalente (artigo 87.º,
n.º 1).

1 � A entidade pública contratante é a Câmara Municipal de
Paços de Ferreira, sita na Praça da República (telefone: 255860700;
telefax: 255861995).

2 � Objecto do concurso público � concurso público para o for-
necimento e transporte de combustível Supermazoote ou equivalen-
te, fornecimento classificado no 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, com
a categoria 23.20.1 � Produtos petrolíferos refinados.

3 � O combustível será entregue nas futuras Piscinas Municipais
de Paços de Ferreira à medida das necessidades.

4 � O contrato é válido pelo prazo de cinco anos, a contar da
data da adjudicação.

5 � Não são exigidas profissões especificas para este forneci-
mento.

6 � Não é exigida a indicação, pelos concorrentes, das habilita-
ções profissionais dos responsáveis pelo fornecimento.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos bens ob-
jecto do concurso.

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

9 � A capacidade técnica e económica dos concorrentes prova-
-se pela apresentação dos documentos referidos no programa de con-
curso.

10 � No caso de a proposta de adjudicação recair sobre um agru-
pamento de empresas estas adoptarão a modalidade jurídica de con-
sórcio antes da adjudicação.

11 � a) O processo de concurso deverá ser solicitado por escrito
no Departamento de Obras Municipais, Infra-Estruturas e Ambien-
te da Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

b) A data limite para a apresentação do pedido escrito do pro-
cesso de concurso termina 20 dias após a data da publicação deste
anúncio do Diário da República.

c) Só são aceites os pedidos escritos do processo de concurso acom-
panhados do respectivo pagamento, que neste caso é de 3500$, a
acrescer do IVA.

12 � a) As propostas e os documentos que as acompanham po-
dem ser entregues directamente na Câmara Municipal de Paços de
Ferreira, sita na Praça da República, durante as horas de expediente,
entre as 9 e as 15 horas, ou enviadas por correio registado para a
mesma morada.

b) As propostas serão entregues até às 15 horas do 25.º dia após
a publicação deste anúncio no Diário da República.

c) As propostas e documentos deverão obrigatoriamente ser redi-
gidos em língua portuguesa.

13 � O acto público do concurso decorrerá na sala de sessões da
Câmara Municipal de Paços de Ferreira, pelas 9 horas e 30 minutos
do dia útil seguinte ao da data limite para apresentação das propos-
tas, só podendo intervir as pessoas que estiverem devidamente cre-
denciadas pelos concorrentes.

14 � O critério de adjudicação do contrato será unicamente o do
preço mais baixo.

15 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias contados a
partir da data do acto público do concurso, considerando-se prorro-
gado por iguais períodos se os concorrentes nada requererem em
contrário.

16 � O adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5 % do
valor total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato.

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

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 22 de Março de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação da Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 23 de Março de 2001.

20 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Arménio da
Assunção Pereira. 06-1-030 889

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Anúncio

Concurso público n.º 2-P/2001, para fornecimento de uma
máquina para lavagem de ruas, para o SHL (Serviço de
Higiene e Limpeza).

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Santarém,
sita no edifício dos Paços do Concelho, Praça do Município, 2000-
-027 Santarém (telefones: 243304200 e 243304281; faxes:
243304299 e 243304272).

2 � Constitui objecto do presente concurso a aquisição de uma
máquina especial para lavagem de ruas. A esta aquisição corresponde
a categoria 34.10.5 e a subcategoria 34.10.54 � Veículos automó-
veis concebidos para fins especiais, n. e., conforme a Classificação
Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o
Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 16 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de
1998.

3 � A entrega dos bens será efectuada no Departamento de Ges-
tão Urbanística e Ambiente, Serviço de Higiene e Limpeza, sito no
Campo de Emílio Infante da Câmara, 2000-014 Santarém.
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4 � O fornecimento a realizar no âmbito do contrato deverá ser
integralmente executado no prazo proposto pelo adjudicatário, a
contar da data da notificação da adjudicação.

5 � Ao concurso poderão concorrer empresas, agrupamentos ou
consórcios devidamente habilitados para o exercício da actividade
do mesmo e que não se encontrem em nenhuma das situações refe-
ridas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

6 � Não são admitidas propostas com variantes ou que alterem
as cláusulas do caderno de encargos.

7 � A apreciação dos concorrentes será feita considerando a
capacidade financeira e técnica dos mesmos, constituindo motivo
de exclusão a sua não adequação, após avaliação dos documentos
exigidos no artigo 10.º do programa de concurso.

8 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Secção de
Património e Compras, Departamento Administrativo e Financei-
ro, Câmara Municipal de Santarém, sita na Praça do Município,
2000-027 Santarém, onde pode ser examinado nas horas normais
de expediente, desde a data da publicação do anúncio até ao dia e
hora do acto público do concurso.

b) O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
requeridos junto da Secção referida no n.º 8, alínea a), até ao termo
do prazo fixado para a apresentação das propostas.

c) O preço dos documentos será de 25 000$, acrescidos de 17 %
de IVA, a pagar em dinheiro ou em cheque passado à ordem do te-
soureiro da Câmara Municipal de Santarém.

9 � a) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes ou
seus representantes na Secção de Património e Compras, na morada
indicada no n.º 8, alínea a), contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e aviso de recepção.

b) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia 25
de Maio de 2001.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência (n.º 1 do artigo 51.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

10 � A abertura das propostas terá lugar no Salão Nobre do edi-
fício dos Paços do Concelho, em Santarém, pelas 10 horas do dia
28 de Maio de 2001, podendo assistir à sessão os concorrentes ou
seus representantes legais devidamente credenciados, por um júri
designado pela entidade competente.

11 � A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, implicando a ponderação, por ordem decrescente
de importância, dos seguintes factores:

Características técnicas e qualidade do equipamento;
Preço;
Garantia e assistência técnica;
Prazo de entrega.

12 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega. O prazo de manutenção das propostas considera-se prorro-
gado por iguais períodos, para os concorrentes que nada requererem
em contrário.

13 � A entidade a quem seja adjudicado o contrato prestará cau-
ção de 5 % do valor total do contrato nos termos descritos no ca-
derno de encargos e nos termos do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

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

15 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

16 � Enviado em 26 de Março de 2001 para publicitação no
Diário da República, 3.ª série.

17 � Recepcionado em 26 de Março de 2001 pela Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., para posterior publicação no Diário
da República, 3.ª série.

26 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Miguel
Correia Noras. 03-1-32 854

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Para os devidos efeitos, avisam-se os interessados de que fo-
ram juntos elementos complementares ao processo de concurso
relativo à empreitada de remodelação do edifício destinado à Casa
Municipal da Juventude, freguesia de Mafamude, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 56, de 7 de Março de 2001, a
pp. 4980 a 4981.

23 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Menezes Lopes. 06-1-030 890

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 67, de 20
de Março de 2001, a p. 6038, saiu com inexactidão o edital n.º 25/
2001 da Câmara Municipal de Mértola. Assim, no n.º 13, onde se lê
«Preço � 45 % ponderada pelos seguintes subfactores:» deve ler-se
«Preço � 40 % ponderada pelos seguintes subfactores:». 19-1-5514
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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Centro

Despacho

Por despacho de 8 de Janeiro de 2001 do subdirector-geral de
Transportes Terrestres, exarado ao abrigo do Despacho
n.º 5016/2000 (2.ª série), de 11 de Fevereiro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 53, de 3 de Março de
2000:

Outorgada, pelo prazo de 10 anos, a concessão da carreira
de serviço público a seguir indicada:

Regular de passageiros Coimbra-Vila Nova de Poiares (por Travasso),
requerida pela empresa Rodoviária da Beiral Litoral, S. A., com
sede na Avenida de Fernão de Magalhães, Coimbra.

29 de Janeiro de 2001. � O Director de Serviços, Manuel do
Rosário Coutinho. 10-2-122 571

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Dr. Francisco Zagalo

Despacho

Por despacho do administrador-delegado de 18 de Maio de 2000:

Júlia Maria Patrício da Costa Simões de Sá � rescindido, a pedido
da mesma, o contrato de avença celebrado com este Hospital, a
partir de 1 de Junho de 2000.

O Director, Carlo Pinto Ribeiro. 10-2-122 578

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio

A Dr.ª Rute Sobral, juíza de direito junto do 3.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Águeda:

Faz saber que nos autos de falência registados sob o n.º 396/2000,
do 3.º Juízo deste Tribunal, por sentença proferida em 12 de Março
de 2001 foi decretada a falência da requerida Importágueda, Ferra-
gens e Ferramentas, L.da, com sede em Catraia de Assequins, Águeda,
conforme o disposto nos artigos 1.º, n.os 1 e 2, 3.º, n.º 1, 24.º, 25.º,
n.os 1 e 2, 122.º e 128.º do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril,
do Código de Falência, tendo sido fixada como residência da falida
a acima indicada, bem como o prazo de 30 dias para a reclamação
de créditos, contados da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

13 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Rute Sobral. � O
Escrivão-Adjunto, José Carlos Ferreira de Figueiredo.

06-2-052 901

TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

Anúncio

Processo n.º 448/2000.
Falência (requerida).
Requerente � BNP Factor, C.a Internacional de Aquisição de Crédi-

tos, S. A.
Requerida � Fernandes & Faria, L.da

Fernando Besteiro, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Co-
marca de Bragança:

Faz saber que por sentença de 12 de Março de 2001, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de Fernandes & Faria, L.da, com
sede na Rua de Alexandre Herculano, 50, 5300 Bragança, 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.

15 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, Fernando Besteiro. �
A Oficial de Justiça, Emília Silva. 06-2-052 904

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 179/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Sermóveis, L.da

Requerida � Agro Pecuária � Soc. Unipessoal, L.da, e outro(s).

Isabel Lourenço, juíza de direito do 3.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Coimbra:

Faz saber que são citados os credores das requeridas Agro Pecuá-
ria � Soc. Unipessoal, L.da, e António Patrício, L.da, ambos com
sede em Anagueis, em Almalaguês, 3000 Coimbra, António Oliveira
Patrício e Maria Júlia Patrício, residentes na morada em cima indi-
cada, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 6 de Março de 2001.

8 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Lourenço. �
A Oficial de Justiça, Maria dos Anjos Martins. 12-2-415

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

Anúncio

Faz-se saber que corre termos neste Tribunal, no 2.º Juízo Cí-
vel, uns autos de falência registados sob o n.º 121/2001, em que
é requerente Imbalpaper, S. A., requerida Caleiros, L.da, com sede
no Parque Industrial e Tecnológico, Rua I, lote 12, em Évora,
nos quais correm éditos de 10 dias para citação de credores des-
conhecidos da requerida para, no prazo de 10 dias, não só dedu-
zirem oposição ou justificarem os seus créditos nos referidos au-
tos, como proporem qualquer providência diferente da requerida,
devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de
que disponham.

O duplicado da petição inicial e respectivos documentos encon-
tram-se na secretaria à disposição dos citandos.

26 de Fevereiro de 2001. � O Juiz de Direito, José António Penetra
Lúcio. � A Escrivã-Adjunta, Manuel C. Barata. 03-2-43 454

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações
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TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio

A Dr.ª Paula Cristina Domingues Paz Dias, juíza de direito da co-
marca de Felgueiras:

Faz saber que pelo 3.º Juízo, nos autos de acção especial de
recuperação de empresas n.º 204/001, distribuídos em 15 de Mar-
ço de 2001, em que é requerente MARGAFEL � Calçados, L.da,
número de identificação de pessoa colectiva 504263587, com
sede no lugar da Estrada, Margaride, Felgueiras, correm éditos de
10 dias, contados da segunda e última publicação do anúncio, ci-
tando todos os credores da requerente para, no prazo de 10 dias,
posterior àquele dos éditos, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer providência diferente da re-
querida, nos termos do n.º 2 do artigo 20.º do Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, devendo,
em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham.

19 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Paula Cristina Do-
mingues Paz Dias. � A Escrivã-Adjunta, Rosa Sousa Rodrigues.

06-2-052 890

TRIBUNAL DA COMARCA DE GOUVEIA

Anúncio

Faz saber que no Tribunal da Comarca de Gouveia correm termos
uns autos de declaração de falência registados sob o n.º 312/00, os
quais deram entrada neste Tribunal em 14 de Dezembro de 2000,
por sentença de 7 de Março de 2001 foi declarada a falência da fir-
ma ANROMAR � Indústria de Madeiras, L.da, com sede no lugar da
Pulga, ou Nova Gouveia, Nespereira, Gouveia, tendo sido fixado o
prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do anúncio no Diário
da República, para a reclamação de créditos.

Foi nomeado liquidatário judicial António Ramos Correia, com
escritório na Rua de Mateus Fernandes, 34, 3.º, esquerdo, Covi-
lhã.

8 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, Miguel Mauro Fer-
nandes de Castro. � A Escrivã-Adjunta, Leonor Anjos Afonso
Maltêz Gouveia. 10-2-122 564

TRIBUNAL DA COMARCA DA GUARDA

Anúncio

Faz-se saber que pelo 3.º Juízo deste Tribunal correm termos
uns autos de falência, registados sob o n.º 394/00, em que é re-
querente a falida Luís Costa & Santos, L.da, com sede no Largo
de São João, 9, Guarda, por sentença proferida em 2 de Março de
2001 foi declarada a sua falência (artigos 1.º, n.º 2, 24.º e 25.º,
122.º e 128.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência, aprovado pelo artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 315/98, de 19 de Novembro), tendo tal declaração, entre
outras, as consequências referidas nos artigos 128.º, n.º 1, 175.º,
147.º, 148.º, n.º 1, 151.º a 153.º e 154.º, n.º 3, do referido diplo-
ma legal.

Ficam por esta forma notificados todos os credores para, no pra-
zo de 30 dias, contados a partir da publicação da sentença, em anún-
cio 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 fo-
ram nomeados os credores Banco Internacional de Crédito, S. A.,
que assumirá a presidência, o Banco Nacional de Crédito Imobi-
liário, S. A., e Lee, Portugal, Confecções, L.da, com posse desig-
nada para o dia 18 de Abril de 2001, pelas 14 horas, tendo ainda
sido nomeado liquidatário judicial o Dr. António Ramos Correia,
com escritório na Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B, Covi-
lhã.

6 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Olga Maria Domin-
gues P. Ribeiro Maciel. � A Escrivã-Adjunta, Helena Maria San-
tos Guerra Ramos. 10-2-122 566

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 172/2001.
Falência (requerida).
Requerente � VIVAPEL, S. A.
Requerida � VALCAM � Indústria de Calçado, L.da

José Lino S. R. Galvão Alvoeiro, juiz de direito do 5.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores da requerida VALCAM �
Indústria de Calçado, L.da, com sede no lugar de Centiaes, Gonça,
4800 Guimarães, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10
dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio
no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos 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 Recu-
peração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 23 de Fevereiro de 2001.

14 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, José Lino S. R. Gal-
vão Alvoeiro. � A Oficial de Justiça, Teresa Ribeiro Pinto.

06-2-052 908

TRIBUNAL DA COMARCA DE MEDA

Anúncio

Processo n.º 7/2001.
Processo especial de recuperação da empresa (requerida).
Cooperativa Agricultores do Concelho de Meda.

São citados os credores da requerida acima identificada para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 18 de Janeiro de 2001.

7 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, Filipe Martins Borges
Delgado. � A Oficial de Justiça, Teresa de Jesus M. Teixeira.

10-2-122 579

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

Anúncio

Processo n.º 181/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Campobeef, S. A.
Requerida � Carnes Coelho «O Neto», Transformação, L.da

A Dr.ª Sandra Ferreira, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do Tribu-
nal da Comarca de Oliveira de Azeméis:

Faz saber que são citados os credores da requerida Carnes Coe-
lho «O Neto», Transformações, L.da, com sede no Alto da Fábri-
ca, em Santiago de Riba-Ul, 3720 Oliveira de Azeméis, para, no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 6 de Março de 2001.

13 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Sandra Ferreira. �
A Oficial de Justiça, Teresa Lima. 06-2-052 907
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TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio

A Dr.ª Maria José Franco Nunes, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Paços de Ferreira:

Faz saber que pelo 3.º Juízo, nos autos de falência n.º 80/2001,
distribuídos em 26 de Fevereiro de 2001, em que é requerente Pedro
Paulo Pereira Pinto, com sede no lugar do Padrão, Penamaior, cor-
rem éditos de 10 dias, contados da segunda e última publicação do
anúncio, citando todos os credores dos requeridos Alfredo Jaime
Cardoso Leal, Alfredo Jaime da Silva Cardoso Leal, Luís Alexandre
da Silva Cardoso Leal e Joaquim Pedro da Silva Cardoso Leal, todos
residentes no lugar do Cô, Penamaior, 4590 Paços de Ferreira, para,
no prazo de 10 dias, posterior àquele dos éditos, deduzirem oposi-
ção, justificarem o seu crédito ou proporem qualquer providência
diferente da requerida, nos termos do n.º 2 do artigo 20.º do Decre-
to-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, para a recuperação da aludida
empresa, devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de
prova de que disponham.

28 de Fevereiro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José Fran-
co Nunes. � A Oficial de Justiça, Águeda Moreira Cerqueira de
Sá. 10-2-122 582

TRIBUNAL DA COMARCA DE PESO DA RÉGUA

Anúncio

A Dr.ª Ana Paula Guedes, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Peso da Régua:

Faz saber que no 1.º Juízo do Tribunal da Comarca de Peso da
Régua correm termos os autos de falência n.º 84/00, nos quais, por
sentença de 14 de Julho de 2000, foi declarada a falência de Joa-
quim de Barros, residente na freguesia de Canelas, Peso da Régua,
tendo sido nomeado liquidatário judicial João José Chaves de Sousa,
residente na Rua de Fernando Pessoa, Vila Pouca de Aguiar.

Mais faz saber que foi fixado o prazo de 60 dias para os credores
reclamarem os créditos.

14 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito, Ana Paula Guedes. �
O Escrivão-Adjunto, Manuel Rodrigues Amarante. 06-2-052 899

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTE DA BARCA

Anúncio

Faz-se saber que por esta forma ficam citados os credores desco-
nhecidos da requerida CAIXIBARCA, L.da, com sede em Bravães,
Ponte da Barca, e nos autos de falência registados sob o n.º 134/00,
cuja petição inicial deu entrada em 7 de Julho de 2000, em que é
requerente DEPROMA � Derivados e Produtos de Madeira, L.da,
com sede na Rua de Carolino Ramos, lote 2, cave, Viana do Caste-
lo, para, no prazo de 10 dias, que começa a correr finda a dilação de
10 dias, a contar da publicação do anúncio do Diário da República,
deduzirem oposição ao pedido formulado, justificarem os seus crédi-
tos ou proporem qualquer providência diferente da requerida, deven-
do, em todos os casos, oferecer todos os meios de prova de que dis-
ponham, nos termos do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei
n.º 132/93, de 23 de Abril, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro.

6 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Anabela Freitas
Navarro Franco. � O Escrivão Auxiliar, José Manuel Rodrigues
da Silva. 10-2-122 576

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 304/2000.
Falência (apresentação).
Indústrias Joaquim F. do Couto e Filhos, S. A.

A Dr.ª Isabel Namora, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 19 de Março de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Indústrias Joaquim

F. do Couto e Filhos, S. A., com sede no lugar da Igreja, São Paio de
Oleiros, 4535 São Paio de Oleiros, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Mais se faz constar que o requerimento inicial deu entrada em
Juízo em 22 de Maio de 2000.

20 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Namora. �
A Oficial de Justiça, Amélia Oliveira. 06-2-052 905

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 58/2001.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requerida � A. F. Batista & Irmão, L.da

João Paulo Pereira, juiz de direito do 3.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores da requerida A. F. Batista &
Irmão, L.da, com sede no lugar da Portela, Paços de Brandão, desta
comarca, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 9 de Janeiro de 2001.

26 de Fevereiro de 2001. � O Juiz de Direito, João Paulo Perei-
ra. � A Oficial de Justiça, Lúcia Paiva. 06-2-052 896

TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA COMBA DÃO

Anúncio

A Dr.ª Isabel Oliveira Emídio, juíza de direito do Tribunal da Co-
marca de Santa Comba Dão:

Faz saber que nos autos de falência n.º 140/2001, que correm seus
termos no 2.º Juízo do Tribunal da Comarca de Santa Comba Dão,
nos termos do disposto no artigo 20.º, n.º 3, do Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, são por este
meio citados os credores da requerida INFOREX � Serração de
Madeiras, L.da, com sede em Vila Pouca, São Joaninho, Santa Comba
Dão, para, no prazo de 10 dias, finda a dilação de 10 dias, contados
da data da última publicação do último anúncio, deduzirem oposição
ou justificarem os seus créditos, bem como proporem qualquer pro-
vidência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de
prova de que disponham.

O processo deu entrada em Juízo e foi distribuído em 15 de Mar-
ço de 2001.

31 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Oliveira
Emídio. � O Escrivão-Adjunto, José Carlos Salgado Caires.

06-2-052 902

TRIBUNAL DA COMARCA DE TONDELA

Anúncio

Faz saber que nos autos de acção especial para declaração de fa-
lência registados sob o n.º 40/2001, a correr termos pelo 2.º Juízo
deste Tribunal, em que é falida herança jacente de Gabriel Augusto
Alves, com residência em Mouraz, Tondela, correm éditos de 10
dias, citando todos os credores para, no prazo de 10 dias, contados
da publicação do respectivo anúncio no Diário da República, dedu-
zirem oposição, justificarem sumariamente o seu crédito ou reque-
rem alguma providência diferente da requerida, devendo, em todos
os casos, oferecer os meios de prova de que disponham, nos termos
do artigo 20.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro.
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Consigna-se que a petição inicial deu entrada na secretaria judicial
desta comarca em 26 de Janeiro de 2001.

6 de Fevereiro de 2001. � A Juíza de Direito, Ana Cristina Gomes
da Quinta. � O Escrivão-Adjunto, Luís Afonso Ferreira Barros.

10-2-122 580

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 165-E/98.
Prestação de contas.
Massa falida de CK Estruturas Tubulares, L.da

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

Faz saber que nos autos acima identificados correm éditos de 10
dias, contados da data de publicação do anúncio, notificando os cre-
dores da massa falida de CK Estruturas Tubulares, L.da, com sede na
Estrada Nacional n.º 10, quilómetro 140 (Fábrica Heliaço), Bobadela,
Sacavém, para, no prazo de cinco dias, decorrido que seja o dos éditos,
se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário �
artigo 223.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

20 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida Cunha. �
O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira. 02-2-3058

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 38/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requerida � António José Monteiro Teixeira Alves, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida António José
Monteiro Teixeira Alves, L.da, com sede na Travessa de D. Dinis,
7-A, 2800 Cova da Piedade, para, no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justi-
ficarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 22 de Fevereiro de 2001.

2 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes. 4-2-15 917

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 243/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerida � Caterpneus � Pneus Industriais, L.da

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

Faz saber que por sentença de 19 de Março de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Caterpneus �
Pneus Industriais, L.da, com sede na Rua de Francisco Xavier, 10,
2.º, direito, 2696 Santa Iria da Azoia, tendo sido fixado em 30
dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, 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.

20 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 4-2-15 916

Anúncio

Processo n.º 286/2000.
Falência (apresentação).
Multidifusão � Meios e Tecnologia de Comunicação, S. A.

Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 3.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 1 de Fevereiro de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Multidifusão � Meios
e Tecnologias de Comunicação, S. A., com sede na Avenida da Re-
pública, 24, 3.º, 1050 Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos 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.

20 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos Gonçal-
ves Varandas. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

02-2-3059

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

Anúncio

Processo n.º 18/2001.
Falência (apresentação).

São citados os credores de Vitorino e Almeida, L.da, com sede na
Rua Vinte e Cinco, 281, 4500 Espinho, 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 opo-
sição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra pro-
vidência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de
prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 19 de Janeiro de 2001.

9 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria José Silva Couto Ribeiro.

06-2-052 900

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

Anúncio

Processo n.º 55/2001.
Falência (apresentação).

São citados os credores de Armando & Virgílio, L.da, com sede na
Travessa dos Heróis da Pátria, 126, 4420 Gondomar, para, no pra-
zo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão
a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, de-
duzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 2 de Março de 2001.

8 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Monteiro Simões.

06-2-052 887

Anúncio

Falência n.º 47/01 � 2.º Juízo.
Requerido � Virgílio Maia Marques Fonseca, Bairro de Ramalde do

Meio, bloco 3, cave 11, 4000 Porto.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribu-
nal em 20 de Fevereiro de 2001, correm éditos de 10 dias, que se
começarão a contar da última publicação do presente anúncio, ci-
tando os credores desconhecidos da empresa acima indicada para,
no prazo de 10 dias, findo que seja o dos éditos, deduzirem oposição
ao pedido de falência, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer providência diferente da requerida, devendo, em qualquer
caso, oferecer logo os meios de prova de que disponham, nos ter-
mos do artigo 20.º, n.º 2, do Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência.
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Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de quem
os quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de expe-
diente.

9 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Manuela Teles. 06-2-052 906

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR

Aviso

Concurso externo de ingresso de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se � área de economia ou gestão.

Classificação final de estágio

Nos termos da alínea d) do artigo 3.º e artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 233/94, de 15 de Setembro, se faz público que o júri do estágio
do concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 159, de 10 de Julho de 1999, após avalia-
ção do estágio da única candidata admitida a estágio, Gina Maria
Colaço Romão Martins, lhe atribuiu a classificação final de 15 va-
lores.

Mais se faz público que a acta-relatório das operações de classifi-
cação final de estágio foi homologada pela Câmara Municipal na
sua reunião de 14 de Março de 2001 e que será afixado aviso onde
consta a classificação final de estágio no edifício dos Paços do
Município.

19 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Lopes
Ribeiro. 10-1-106 766

Aviso

Concurso externo de ingresso de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se � área de recursos humanos.

Classificação final de estágio

Nos termos da alínea d) do artigo 3.º e artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 233/94, de 15 de Setembro, se faz público que o júri do estágio
do concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 163, de 15 de Julho de 1999, após avalia-
ção do estágio da única candidata admitida a estágio, Helena Cama-
cho Gonçalves, lhe atribuiu a classificação final de 15 valores.

Mais se faz público que a acta-relatório das operações de classifi-
cação final de estágio foi homologada pela Câmara Municipal na
sua reunião de 14 de Março de 2001 e que será afixado aviso onde
consta a classificação final de estágio no edifício dos Paços do
Município.

19 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Lopes
Ribeiro. 10-1-106 767

Aviso

Concurso externo de ingresso de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se � área de engenharia de civil.

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho do
presidente da Câmara de 19 de Março de 2001, se encontra aberto
concurso externo de ingresso de um estagiário para provimento de
um lugar de técnico superior de 2.ª classe � área de engenharia ci-
vil, do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, caducando com o respectivo preenchimento.

3 � Conteúdo funcional � a caracterização genérica a que se
refere o mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho:
funções de investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos
e processos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado,
executadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista in-

formar a decisão superior, requerendo uma especialização e forma-
ção básica de nível de licenciatura.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar a
concurso serão desempenhadas na área do município de Almodôvar.

5 � Remunerações e outras condições de trabalho � o titular do
lugar a prover será remunerado pelo escalão 1, índice 310, a que
corresponde o vencimento ilíquido de 187 800$, sendo-lhe aplicá-
vel, no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as
normas genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

6 � Requisitos de admissão � só serão admitidos ao concurso os
candidatos que satisfaçam os requisitos gerais definidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o 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 inter-

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

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

6.1 � Habilitações literárias exigidas � possuir licenciatura em
Engenharia Civil.

7 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de
Julho, 247/87, de 17 de Junho, 265/88, de 28 de Junho, com a re-
dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de Setembro, De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as alterações constantes
no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, com as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

15 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

8.2 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Almodôvar, entregue pessoalmente na Secção de Re-
cursos Humanos ou enviado pelo correio, com aviso de recepção,
expedido, até ao termo do prazo fixado no n.º 8.1, à Câmara Muni-
cipal de Almodôvar, Rua Serpa Pinto, 7700-081 Almodôvar, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número
e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero de contribuinte fiscal, situação militar, profissão, re-
sidência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
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;

e) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso
apresentados com o requerimento.

8.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo de habilitações literárias e ou
profissionais;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-

inte fiscal.

8.4 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados da documentação que comprove os requisitos gerais exigidos
no n.º 6 deste aviso, podendo ser substituídos por declaração no
respectivo requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas
separadas, a situação precisa em que o candidato se encontra relati-
vamente a cada um dos requisitos.
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8.5 � A falta de documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8.6 � Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

9 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Métodos de selecção � de acordo com o Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, no concurso serão utilizados conjunta-
mente os seguintes métodos de selecção:

a) Prova oral de conhecimentos � terá uma duração de trin-
ta minutos e versará sobre os seguintes diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março (empreitadas);
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (fornecimentos);
Regulamento Geral de Edificações Urbanas;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (Regime Jurídico do

Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Fre-
guesias);

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 (Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local);

b) Avaliação curricular � o júri terá em conta a experiência
profissional, os cursos de formação e acções desenvolvidas
pelos candidatos no âmbito da actividade.

Qualquer destes métodos de selecção será classificado numa escala
de 0 a 20 valores e a classificação final será obtida através da média
aritmética simples.

10.1 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, pela
seguinte fórmula:

CF = (3)POC + (2)AC
5

em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

11 � Relação de candidatos e lista de classificação final � em
conformidade com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) A relação dos candidatos admitidos será afixada no edifício
dos Paços do Município, de acordo com o disposto no n.º 2
do artigo 33.º;

b) Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
disposto no n.º 2 do artigo 34.º;

c) A lista de classificação final será notificada aos candidatos
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 40.º

12 � Regime de estágio � a frequência do estágio será nos ter-
mos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, com
contrato administrativo de provimento, salvo se o interessado já
possuir nomeação definitiva, efectuada de acordo com o disposto
no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, tendo ca-
rácter probatório e a duração de um ano.

A avaliação do estágio será feita com base:

a) No relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Na classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Na avaliação de cursos de formação que eventualmente

venham a ter lugar.

A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética simples das classificações em
cada uma das referidas operações.

13 � O candidato admitido a estágio será provido a título defini-
tivo a engenheiro técnico superior de 2.ª classe, desde que obtenha
classificação final de estágio não inferior a Bom (14 valores).

14 � O júri do concurso fará também a avaliação e a classifica-
ção final do estágio.

15 � 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 entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente do júri � presidente da Câmara, Manuel Lopes Ri-
beiro.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente,
engenheira Maria José do Ó Efigénio.

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Cândi-
da Maria dos Santos Romba Guerreiro.

Vogais suplentes:

Técnica superior estagiária arquitecta Maria Margarida
Martins Ramos.

Técnica superior estagiária Dr.ª Helena Camacho Gonçal-
ves.

Vogal que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e im-
pedimentos � vice-presidente António Carlos da Fonseca
Vilhena Colaço.

19 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Lopes
Ribeiro. 10-1-106 768

Aviso

Concurso externo de ingresso de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se � área de engenharia de recursos hídricos.

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho do
presidente da Câmara de 19 de Março de 2001, se encontra aberto
concurso externo de ingresso de um estagiário para provimento de
um lugar de técnico superior de 2.ª classe � área de engenharia de
recursos hídricos, do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, caducando com o respectivo preenchimento.

3 � Conteúdo funcional � a caracterização genérica a que se
refere o mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho:
funções de investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos
e processos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado,
executadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista in-
formar a decisão superior, requerendo uma especialização e forma-
ção básica de nível de licenciatura.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar a
concurso serão desempenhadas na área do município de Almodôvar.

5 � Remunerações e outras condições de trabalho � o titular do
lugar a prover será remunerado pelo escalão 1, índice 310, a que
corresponde o vencimento ilíquido de 187 800$, sendo-lhe aplicá-
vel, no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as
normas genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

6 � Requisitos de admissão � só serão admitidos ao concurso os
candidatos que satisfaçam os requisitos gerais definidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o 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 inter-

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

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

6.1 � Habilitações literárias exigidas � possuir licenciatura em
Engenharia de Recursos Hídricos.

7 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de
Julho, 247/87, de 17 de Junho, 265/88, de 28 de Junho, com a re-
dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de Setembro, De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as alterações constantes
no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, com as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 82 � 6 de Abril de 20017622

Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

15 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

8.2 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Almodôvar, entregue pessoalmente na Secção de Re-
cursos Humanos ou enviado pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 8.1, à Câmara Muni-
cipal de Almodôvar, Rua Serpa Pinto, 10, 7700-081 Almodôvar,
dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número
e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero de contribuinte fiscal, situação militar, profissão, re-
sidência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
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;

e) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso
apresentados com o requerimento.

8.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo de habilitações literárias e ou
profissionais;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-

inte fiscal.

8.4 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados da documentação que comprove os requisitos gerais exigidos
no n.º 6 deste aviso, podendo ser substituídos por declaração no
respectivo requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas
separadas, a situação precisa em que o candidato se encontra relati-
vamente a cada um dos requisitos.

8.5 � A falta de documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8.6 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

9 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Métodos de selecção � de acordo com o Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, no concurso serão utilizados conjunta-
mente os seguintes métodos de selecção:

a) Prova oral de conhecimentos � terá a duração máxima de
três horas e versará sobre os seguintes diplomas legais:

Constituição da República Portuguesa;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (Regime Jurídico do

Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Fre-
guesias);

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 (Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local);

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
E também sobre o seguinte tema: «Competências das au-

tarquias no domínio do ambiente».

b) Avaliação curricular � o júri terá em conta a experiência
profissional, os cursos de formação e acções desenvolvidas
pelos candidatos no âmbito da actividade.

A ordenação dos candidatos será feita de acordo com a classifica-
ção obtida em cada prova e segundo uma escala de 0 a 20 valores,
com a aplicação da seguinte fórmula:

10.1 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, pela
seguinte fórmula:

CF = (3)POC + (2)AC
5

em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

11 � Relação de candidatos e lista de classificação final � em
conformidade com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) A relação dos candidatos admitidos será afixada no edifício
dos Paços do Município, de acordo com o disposto no n.º 2
do artigo 33.º;

b) Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
disposto no n.º 2 do artigo 34.º;

c) A lista de classificação final será notificada aos candidatos
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 40.º

12 � Regime de estágio � a frequência do estágio será nos ter-
mos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, com
contrato administrativo de provimento, salvo se o interessado já
possuir nomeação definitiva, efectuada de acordo com o disposto
no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, tendo ca-
rácter probatório e a duração de um ano.

A avaliação do estágio será feita com base:

a) No relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Na classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Na avaliação de cursos de formação que eventualmente

venham a ter lugar.

A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética simples das classificações em
cada uma das referidas operações.

13 � O candidato admitido a estágio será provido a título defini-
tivo a técnico superior de 2.ª classe, desde que obtenha classificação
final de estágio não inferior a Bom (14 valores).

14 � O júri do concurso fará também a avaliação e a classifica-
ção final do estágio.

15 � 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 entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vice-presidente António Carlos da Fonseca
Velhena Colaço.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente,
engenheira Maria José do Ó Efigénio.

Técnica superior estagiária arquitecta Maria Margarida
Martins Ramos.

Vogais suplentes:

 Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Cân-
dida Maria dos Santos Romba Guerreiro.

Técnica superior estagiária Dr.ª Helena Camacho Gonçal-
ves.

Vogal que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e im-
pedimentos � vereador Dr. Duarte Freitas de Sousa.

19 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Lopes
Ribeiro. 10-1-106 769

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTER DO CHÃO

Aviso

Reclassificação profissional

Faz-se público que, por meu despacho proferido no dia 19 de
Março de 2001, no uso da competência que me confere a alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Agosto, e de
harmonia com o disposto na alínea d) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se procedeu às reclassificações pro-
fissionais dos seguintes funcionários:

Maria Amália Trindade Lopes Airoso, da categoria de auxiliar
técnica de turismo, índice 191, escalão 1, a que corresponde
o vencimento de 115 700$, para a categoria de assistente
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administrativo, do grupo de pessoal administrativo, a que
corresponde o índice 191, escalão 1, e o vencimento de
115 700$.

Francisco António Martins Guerra, da categoria de cantoneiro
de vias municipais, do grupo de pessoal operário semiqualifi-
cado, índice 129, escalão 1, a que corresponde o vencimento
de 78 200$, para a categoria de sonoplasta, do grupo de
pessoal auxiliar, a que corresponde o índice 171, escalão 1, e
o vencimento de 103 600$.

As presentes nomeações produzem efeitos a partir da data da sua
publicação no Diário da República.

Os nomeados deverão aceitar o lugar no prazo de 20 dias a con-
tar da data da respectiva publicação.

21 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Hemetério Airoso Cruz. 10-1-106 770

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Aviso n.º 6/01

(Processo n.º 17/2000/SP)

Torna-se público que, por meu despacho datado de 21 de Março
de 2001, foi nomeado definitivamente na categoria de técnico supe-
rior de 1.ª classe � engenheiro civil o candidato abaixo indicado,
aprovado no respectivo concurso, cuja lista de classificação foi pu-
blicitada por afixação no átrio do edifício dos Paços do Concelho
em 20 de Março de 2001.

Norberto Augusto Rodrigues de Castro.

O candidato dispõe de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso para declarar a aceitação do lugar para que foi no-
meado.

(Fiscalização prévia do Tribunal de Contas � não sujeito.)

1 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Armando
de Pinho Oliveira. 10-1-106 771

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Protocolo de colaboração

Considerando que:

Há já uns anos funciona na fracção A do edifício das Benfeitas,
sita na Rua Monsenhor João Gonçalves Gaspar, em Eixo,
propriedade da Câmara Municipal de Aveiro, a Extensão de
Saúde de Eixo;

Apraz salientar a colaboração da edilidade camarária na cedên-
cia gratuita de tais instalações;

Até ao momento nunca foi formalizada essa cedência;
A gratuitidade da cedência das instalações não está em causa,

celebra-se o presente protocolo entre:

1.º outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante desig-
nada por CMA, representada pelo seu presidente, Dr. Alberto
Souto de Miranda, para o que foi autorizado por reunião de
Câmara datada de 18 de Outubro de 1999, nos termos dos
artigo 64.º, n.º 4, alínea b), 67.º e 68.º, n.º 1, alínea a), da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

2.º outorgante � Sub-Região de Saúde de Aveiro, da Adminis-
tração Regional de Saúde do Centro, adiante designada por
SRSA/ARSC, representada pelo seu coordenador sub-regional,
Dr. Diamantino Moreira de Matos.

que se rege pelas seguintes cláusulas:

1.ª

A CMA cede gratuitamente à SRSA/ARSC, para seu uso, por tem-
po indeterminado, a fracção A do Edifício das Benfeitas, sito na
Rua Monsenhor João Gonçalves Gaspar, em Eixo, prédio esse ins-
crito sob o artigo 1485-A, da matriz predial urbana da freguesia de
Eixo.

2.ª

Tal fracção, que ocupa apenas uma parte do rés-do-chão do edi-
fício, integra um hall de entrada, uma secretaria, duas salas de espe-

ra, uma sala de saúde infantil, uma sala de vacinação, uma sala de
preparação de bebés, uma sala de saúde materna, três consultórios
médicos, uma sala de enfermagem, um arrumo e, por último, três
quartos de banho.

3.ª

Com a celebração do presente protocolo, a SRSA/ARSC compro-
mete-se a:

a) Assegurar todo o pessoal necessário ao normal e regular
funcionamento da Extensão de Saúde, suportando as des-
pesas daí inerentes;

b) Suportar as despesas de manutenção e conservação do es-
paço interior das instalações ocupadas;

c) Arcar com as despesas inerentes aos gastos de luz, telefone,
água, gás e saneamento, relativas às instalações em causa;

d) Assumir o encargo pelo pagamento total das despesas de
condomínio, devidas face ao regime de propriedade hori-
zontal em que se encontra constituído o edifício, relativas
ao ano 2000 e seguintes, enquanto durar a ocupação.

4.ª

Não poderá ser dada, pela SRSA/ARSC, outra finalidade às insta-
lações ora cedidas, que não seja a do funcionamento da Extensão de
Saúde de Eixo.

5.ª

Se, por qualquer motivo, os serviços de saúde de Eixo deixarem
de funcionar ou de funcionar naquele local, a SRSA/ARSC retirará
todo o equipamento de que seja proprietária e fará a entrega das
instalações à CMA, no prazo de dois meses, em bom estado de con-
servação, ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente uti-
lização, em conformidade com o funcionamento da Extensão de
Saúde.

6.ª

1 � O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano,
iniciando a sua vigência em 1 de Janeiro de 2000, renovando-se
automaticamente, desde que não seja dissolvido por iniciativa de
qualquer uma das partes, devendo, porém, ser mantido até ao final
do ano económico.

2 � No caso previsto no número anterior, a parte denunciante
deverá informar a outra parte da sua intenção, por carta registada
com aviso de recepção, com a antecedência mínima de, pelo me-
nos, 60 dias.

7.ª

Ambos os outorgantes aceitam o presente protocolo nos exactos
termos nele exarados.

17 de Abril de 2000. � Pela Câmara Municipal de Aveiro, o
Presidente, Alberto Souto de Miranda. � Pela Sub-Região de Saúde
de Aveiro da ARS do Centro, o Coordenador Sub-Regional, Diaman-
tino Moreira de Matos. 10-1-106 761

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Aveiro e o Coro S. Pedro de Aradas

A Câmara Municipal de Aveiro reconhece a importância que a
música e o canto coral têm em todas as camadas etárias. Nestes
termos, preocupa-se em incentivar e apoiar este tipo de arte, que já
foi, outrora, como tantos outros, tão negligenciado.

Porém, actualmente, não só a música como o canto coral têm
recebido uma progressiva adesão das camadas jovens, que se preten-
de reforçar, junto dos praticantes, pais e outras entidades.

A música é uma referência fundamental para o desenvolvimento
global dos jovens, na sua valorização, uma vez que estimula as suas
capacidades e aperfeiçoa as suas aptidões.

A Câmara Municipal de Aveiro, ciente do seu importante papel
neste sector, pretende estimular o ensino, o aperfeiçoamento e a
divulgação da música e, ao mesmo tempo, sensibilizar os grupos co-
rais para a sua vital importância.

E será, pois, no quadro de um esforço conjunto de promover a
valorização, dinamização e preservação da música e do canto coral,
nomeadamente da música e do canto tradicionais aveirenses, como
valores culturais e etnográficos de referência no histórico modus
vivendi da nossa população, que ambos os outorgantes � Câmara
Municipal de Aveiro e Coro S. Pedro de Aradas � pretendem cele-
brar o presente protocolo:

1.ª outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante desig-
nada por CMA ou por 1.ª outorgante, pessoa colectiva de
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direito público n.º 680034994, representada pelo seu presi-
dente, Dr. Alberto Afonso Souto de Miranda, que outorga
em nome dela e no uso das competências que lhe são atribu-
ídas nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, artigo 67.º
e da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro;

2.º outorgante � Coro de S. Pedro de Aradas, adiante designa-
do por Coro ou por 2.º outorgante, pessoa colectiva
n.º 504233190, representada pelo seu presidente, Manuel
Simões Madaíl.

Ambos os outorgantes celebram o presente protocolo, livremen-
te e de boa-fé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

Constitui objecto do presente protocolo a concretização de uma
cooperação entre a CMA e o Coro, em matéria de promoção e di-
vulgação da música e do canto coral, em matéria de formação cívi-
ca, cultural e musical, em todas as camadas etárias, mas principal-
mente entre as mais jovens.

Cláusula 2.ª

Obrigações do Coro

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, o 2.º outorgante compromete-se a:

a) Fomentar gratuitamente a prática da música e do canto coral
na cidade de Aveiro, através da formação, não só de adul-
tos, como também de jovens;

b) Fomentar e assegurar a formação nas respectivas áreas, de
modo gratuito e permanente, aos jovens e adultos do mu-
nicípio de Aveiro;

c) Participar, disponibilizando os respectivos recursos huma-
nos e materiais, em seis iniciativas organizadas ou apoiadas
pela CMA, em datas e locais a acordar mutuamente;

d) Promover as condições necessárias para a dinamização, en-
saio e divulgação da música e do canto coral;

e) Garantir a promoção e divulgação da cidade de Aveiro e,
bem assim, do patrocínio da CMA em todos os seus pro-
gramas públicos;

f) Entregar à CMA, até ao dia 15 de Fevereiro, um exem-
plar do respectivo plano de actividades para esse mesmo
ano;

g) Entregar à CMA, até ao dia 15 de Abril, um exemplar do
respectivo relatório de actividades e contas respeitantes ao
ano anterior.

Cláusula 3.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, a
1.ª outorgante compromete-se a:

a) Assegurar a participação do Coro em pelo menos seis ini-
ciativas de carácter cultural e recreativo, organizadas
ou apoiadas por si, em datas e locais a acordar mutua-
mente;

b) Suportar as despesas extra, nomeadamente no que concerne
às deslocações e alojamento, relacionadas com as activida-
des previstas na alínea anterior;

c) Prestar apoio financeiro ao desenvolvimento das activida-
des que constituem incumbência do Coro, mediante o pa-
gamento da comparticipação prevista na cláusula subse-
quente.

Cláusula 4.ª

Comparticipação financeira

A comparticipação financeira da CMA será prestada ao Coro em
sucessivas prestações mensais de 100 000$, no montante anual uni-
tário de 1 200 000$.

Cláusula 5.ª

Finalidades da comparticipação financeira

A aludida quantia financeira, prevista na cláusula que antecede,
terá, fundamentalmente, como fim comparticipar nas despesas cor-
rentes, inerentes a um normal funcionamento do Coro.

Cláusula 6.ª

Renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Alteração ao protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,
podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 8.ª

Entrada em vigor

O presente protocolo entra em vigor no dia imediato ao da sua
assinatura.

Este protocolo, constituído por quatro páginas, é feito em duas
vias de igual teor, uma para a 1.ª outorgante e a outra para a 2.ª
outorgante, e vai ser assinado por todos, livre, esclarecidamente e
de boa-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das páginas.

19 de Dezembro de 2000. � Pela 1.ª Outorgante, o Presidente
da Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pela
2.ª Outorgante, o Presidente do Coro S. Pedro de Aradas, Manuel
Simões Madaíl. 10-1-106 760

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Aveiro e a Comissão de Melhoramentos de São Ber-
nardo.

A Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo as valências e as
potencialidades das instalações do ex-Centro de Saúde Mental, sitas
na freguesia de São Bernardo, e do seu espaço envolvente, tem vin-
do a encetar negociações para a sua aquisição, de forma a permitir
que esse imóvel seja utilizado em benefício do município e das suas
gentes.

A aquisição de tal espaço permitirá, por conseguinte, optimizar
as suas instalações, acolhendo entidades e organismos que prosse-
guem actividades de interesse social, recreativo, cultural e humani-
tário, entre outras, que lhe conferirão uma elevada vivência comu-
nitária.

Nestes termos, a CMA, ciente do papel da Comissão de Melhora-
mentos de São Bernardo na promoção e beneficiação urbanística da
Freguesia, dinamizando em termos estruturais o seu espaço público,
tendo em vista o seu desenvolvimento sustentado, pretende dotá-la
de um espaço naquele imóvel, de forma a dispor de instalações ajus-
tadas à prossecução das suas finalidades estatutárias.

E será, pois, no quadro de um esforço conjunto de promover e
valorizar o escopo estatutário da Comissão de Melhoramentos e
dinamizar as instalações do ex-Centro de Saúde Mental, que ambos
os outorgantes pretendem celebrar o presente protocolo de colabo-
ração:

1.ª outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante de-
signada por CMA ou por 1.ª outorgante, pessoa colectiva
de direito público n.º 680034994, representada pelo seu
presidente, Dr. Alberto Afonso Souto de Miranda, que
outorga em nome dela e no uso das competências que lhe
são atribuídas nos termos da alínea b) do n.º 4 do ar-
tigo 64.º, artigo 67.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º,
todos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para o que
foi autorizado em reunião da Câmara Municipal de 18 de
Janeiro de 2001;

2.ª outorgante � Comissão de Melhoramentos de São Ber-
nardo, adiante abreviadamente designada por Comissão ou por
2.ª outorgante, com sede no lugar e freguesia de São Ber-
nardo, no concelho de Aveiro, representada pelo presidente
da Comissão, João Manuel Moreira das Neves, e pelo secre-
tário da Comissão, José António Tavares Vieira.
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Ambos os outorgantes celebram o presente protocolo livremente
e de boa-fé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

1 � Constitui objecto do presente protocolo a cedência, pela
CMA à Comissão de Melhoramentos de São Bernardo, do espaço,
identificado na planta que se junta em anexo, e que para faz parte
integrante do presente protocolo, no ex-Centro de Saúde Mental,
sito na Estrada de São Bernardo, na freguesia de São Bernardo.

2 � A cedência referida no número anterior será efectuada logo
após a aquisição do referido imóvel, pela 1.ª outorgante, e terá como
fim a instalação da sede da 2.ª outorgante, para exclusivo desenvol-
vimento de actividades que se enquadrem nos seus objectivos estatu-
tários.

Cláusula 2.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, a 1.ª outorgante compromete-se a:

a) Ceder, a título gratuito e por tempo determinado, o prédio
indicado;

b) Cooperar, com a 2.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

c) Realizar os projectos e demais documentos inerentes à
execução das obras de adaptação necessárias;

d) Colaborar na realização das referidas obras nos moldes e
condições a acordar entre as partes.

Cláusula 3.ª

Obrigações da Comissão

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, a
2.ª outorgante compromete-se a:

a) Cooperar, com a 1.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

b) Colaborar na realização das obras referidas na alínea ante-
rior nos moldes e condições a acordar entre as partes;

c) Assumir a responsabilidade e os encargos pela gestão e
conservação do espaço cedido;

d) Garantir a utilização do edifício pelas restantes instituições
nele sediadas;

e) Fazer um uso prudente do prédio;
f) Garantir que o espaço ora cedido seja utilizado apenas e

unicamente para instalação da sua sede.

Cláusula 4.ª

Autorização para execução de obras

A realização de quaisquer obras carece do prévio consentimento
da 1.ª outorgante.

Cláusula 5.ª

Fiscalização

1 � A 1.ª outorgante reserva-se o direito de proceder às acções
de fiscalização do espaço cedido que entender por convenientes.

2 � Deve a 2.ª outorgante permitir e colaborar nas acções de
fiscalização referidas no número anterior.

Cláusula 6.ª

Prazo e renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Resolução contratual

A CMA poderá resolver unilateralmente o presente proto-
colo, desde que o comunique com uma antecedência mínima

de 30 dias, por carta registada, com aviso de recepção, nos
seguintes termos:

a) Caso necessite do espaço ora cedido;
b) Caso a 2.ª outorgante incumpra as suas obrigações, estipu-

ladas no presente protocolo.

Cláusula 8.ª

AIteração do protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,
podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 9.ª

Entrada em vigor

1 � A entrada em vigor do presente protocolo dependerá da
aquisição da propriedade do imóvel pela 1.ª outorgante.

2 � A utilização do espaço cedido terá início após autorização
da 1.ª outorgante.

Este protocolo, constituído por seis páginas, é feito em duas vias
de igual teor, uma para a 1.ª outorgante e outra para a 2.ª outor-
gante, e vai ser assinado pelos respectivos representantes, livre,
esclarecidamente e de boa-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das
páginas.

18 de Janeiro de 2001. � Pela 1.ª Outorgante, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pela
2.ª Outorgante: o Presidente da Comissão de Melhoramentos de São
Bernardo, João Manuel Moreira das Neves. � O Secretário da Co-
missão de Melhoramentos de São Bernardo, José António Tavares
Vieira. 10-1-106 754

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Aveiro e a Associação Social e Cultural da Terceira Ida-
de e do Autodidacta de Aveiro.

A Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo as valências e as
potencialidades das instalações do ex-Centro de Saúde Mental, sitas
na freguesia de São Bernardo, e do seu espaço envolvente, tem vin-
do a encetar negociações para a sua aquisição, de forma a permitir
que esse imóvel seja utilizado em prol do município e das suas gen-
tes.

A aquisição de tal espaço permitirá, por conseguinte, optimizar
as suas instalações, albergando inúmeras entidades e organismos que
prosseguem actividades de interesse social, recreativo, cultural, hu-
manitário, entre outros, que lhe conferirão uma elevada vivência
comunitária.

Nestes termos, a CMA, ciente do papel da Associação Social e
Cultural da Terceira Idade e do Autodidacta de Aveiro no apoio ao
idoso, nomeadamente no seu desenvolvimento cultural, recreativo
e social, de forma a prevenir o envelhecimento precoce; à família;
à integração social e comunitária; à protecção dos cidadãos na ve-
lhice e invalidez e em todas as situações; na educação e formação
geral e profissional dos cidadãos e das dificuldades de que se depara
na prossecução desses objectivos, pretende dotá-la de um espaço
nessas instalações, de forma que a sua intervenção se encontre mais
próxima das pessoas a que se dirige.

E será, pois, no quadro de um esforço conjunto de promover,
valorizar e dinamizar o escopo da Associação Social e Cultural da
Terceira Idade e do Autodidacta de Aveiro e as instalações do ex-
-Centro de Saúde Mental, que ambos os outorgantes pretendem ce-
lebrar o presente protocolo de colaboração:

1.ª outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante desig-
nada por CMA ou por 1.ª outorgante, pessoa colectiva de
direito público n.º 680034994, representada pelo seu presi-
dente, Dr. Alberto Afonso Souto de Miranda, que outorga
em nome dela e no uso das competências que lhe são atri-
buídas nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, ar-
tigo 67.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro;

2.ª outorgante � Associação Social e Cultural da Terceira Idade e
do Autodidacta de Aveiro, adiante designada por Associação ou
por 2.ª outorgante, pessoa colectiva n.º 503962090, com sede
na freguesia de São Bernardo, do concelho de Aveiro, represen-
tada por Helena Clara Almeida Vieira e por José António Ta-
vares Vieira, que outorgam nas qualidades, respectivamente, de
vice-presidente da direcção e presidente da assembleia.
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Ambos os outorgantes celebram o presente protocolo livremente
e de boa-fé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

1 � Constitui objecto do presente protocolo o compromisso de
cedência, pela CMA à Associação, do espaço, identificado na planta
que se junta em anexo, e que faz parte integrante do presente pro-
tocolo, no ex-Centro de Saúde Mental, sito na Estrada de São Ber-
nardo.

2 � A cedência referida no número anterior será efectuada logo
após a aquisição do referido imóvel, pela 1.ª outorgante, e terá como
fim a instalação da sede da 2.ª outorgante, para exclusivo desenvol-
vimento de actividades que se enquadrem nos seus objectivos estatu-
tários.

Cláusula 2.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, a 1.ª outorgante compromete-se a:

a) Ceder, a título gratuito e por tempo determinado, o prédio
indicado;

b) Cooperar, com a 2.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

c) Realizar os projectos e demais documentos inerentes à
execução das obras de adaptação necessárias;

d) Colaborar na realização das referidas obras nos moldes e
condições a acordar entre as partes.

Cláusula 3.ª

Obrigações da Associação

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, a
2.ª outorgante compromete-se a:

a) Cooperar, com a 1.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

b) Colaborar na realização das obras referidas na alínea ante-
rior nos moldes e condições a acordar entre as partes;

c) Assumir a responsabilidade e os encargos pela gestão e
conservação do espaço cedido;

d) Garantir a utilização do edifício pelas restantes instituições
nele sediadas;

e) Fazer um uso prudente do prédio;
f) Garantir que o espaço ora cedido seja utilizado apenas e

unicamente para instalação da sua sede.

Cláusula 4.ª

Autorização para execução de obras

A realização de quaisquer obras carece do prévio consentimento
da 1.ª outorgante.

Cláusula 5.ª

Fiscalização

1 � A 1.ª outorgante reserva-se o direito de proceder às acções
de fiscalização do espaço cedido que entender por convenientes.

2 � Deve a 2.ª outorgante permitir e colaborar nas acções de
fiscalização referidas no número anterior.

Cláusula 6.ª

Prazo e renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Resolução contratual

A CMA poderá resolver unilateralmente o presente proto-
colo, desde que o comunique com uma antecedência mínima

de 30 dias, por carta registada, com aviso de recepção, nos
seguintes termos:

a) Caso necessite do espaço ora cedido;
b) Caso a 2.ª outorgante incumpra as suas obrigações, estipu-

ladas no presente protocolo.

Cláusula 8.ª

AIteração do protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,
podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 9.ª

Entrada em vigor

1 � A entrada em vigor do presente protocolo dependerá da
aquisição da propriedade do imóvel pela 1.ª outorgante.

2 � A utilização do espaço cedido terá início após autorização
da 1.ª outorgante.

Este protocolo, constituído por seis páginas, é feito em duas vias
de igual teor, uma para a 1.ª outorgante e outra para a 2.ª outor-
gante, e vai ser assinado por todos, livre, esclarecidamente e de boa-
-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das páginas.

18 de Janeiro de 2001. � Pela 1.ª Outorgante, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pela
2.ª Outorgante: a Vice-Presidente da Associação Social e Cultural da
Terceira Idade e do Autodidacta de Aveiro, Helena Clara Almeida
Vieira. � O Presidente da Assembleia da Associação Social e Cultu-
ral da Terceira Idade e do Autodidacta de Aveiro, José António
Tavares Vieira. 10-1-106 755

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Aveiro e a Associação Musical e Cultural de São Ber-
nardo.

A Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo as valências e as
potencialidades das instalações do ex-Centro de Saúde Mental, sitas
na freguesia de São Bernardo, e do seu espaço envolvente, tem vin-
do a encetar negociações para a sua aquisição, de forma a permitir que
esse imóvel seja utilizado em prol do município e das suas gentes.

A aquisição de tal espaço permitirá, por conseguinte, optimizar as
suas instalações, albergando inúmeras entidades e organismos que pros-
seguem actividades de interesse social, recreativo, cultural, humanitá-
rio, entre outros, que lhe conferirão uma elevada vivência comunitária.

Nestes termos, a CMA, ciente do papel da Associação Musical e
Cultural de São Bernardo no fomento das vertentes cívicas, cultu-
rais, educacionais e musicais dos seus associados e das dificuldades
com que se depara na prossecução desse objectivo, pretende dotá-la
de um espaço nessas instalações de forma que a sua intervenção se
encontre mais próxima das pessoas a que se dirige.

E será, pois, no quadro de um esforço conjunto de promover, valo-
rizar e dinamizar o escopo da Associação Musical e Cultural de São
Bernardo e as instalações do ex-Centro, de Saúde Mental, que ambos os
outorgantes pretendem celebrar o presente protocolo de colaboração:

1.ª outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante designada
por CMA ou por 1.ª outorgante, pessoa colectiva de direito
público n.º 680034994, representada pelo seu presidente, Dr.
Alberto Afonso Souto de Miranda, que outorga em nome dela e
no uso das competências que lhe são atribuídas nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, artigo 67.º e da alínea a) do
n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

2.ª outorgante � Associação Musical e Cultural de São Ber-
nardo, adiante designada por Associação ou por 2.ª outor-
gante, pessoa colectiva n.º 505246554, com sede na fregue-
sia de São Bernardo, no concelho de Aveiro, representada
por António Sousa Fernandes, Carlos Manuel Martins dos
Santos e por Angelino Sousa Fernandes.

Ambos os outorgantes celebram o presente protocolo livremente
e de boa-fé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

1 � Constitui objecto do presente protocolo o compromisso de
cedência, pela CMA à Associação, do espaço, identificado na planta
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que se junta em anexo, e que para faz parte integrante do presente
protocolo, no ex-Centro de Saúde Mental, sito na Estrada de São
Bernardo.

2 � A cedência referida no número anterior será efectuada logo
após a aquisição do referido imóvel, pela 1.ª outorgante, e terá como
fim a instalação da sede da 2.ª outorgante, para exclusivo desenvol-
vimento de actividades que se enquadrem nos seus objectivos estatu-
tários.

Cláusula 2.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, a 1.ª outorgante compromete-se a:

a) Ceder, a título gratuito e por tempo determinado, o prédio
indicado;

b) Cooperar, com a 2.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

c) Realizar os projectos e demais documentos inerentes à
execução das obras de adaptação necessárias;

d) Colaborar na realização das referidas obras nos moldes e
condições a acordar entre as partes.

Cláusula 3.ª

Obrigações da Associação

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, a
2.ª outorgante compromete-se a:

a) Cooperar, com a 1.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

b) Colaborar na realização das obras referidas na alínea ante-
rior nos moldes e condições a acordar entre as partes;

c) Assumir a responsabilidade e os encargos pela gestão e
conservação do espaço cedido;

d) Garantir a utilização do edifício pelas restantes instituições
nele sediadas;

e) Fazer um uso prudente do prédio;
f) Garantir que o espaço ora cedido seja utilizado apenas e

unicamente para instalação da sua sede.

Cláusula 4.ª

Autorização para execução de obras

A realização de quaisquer obras carece do prévio consentimento
da 1.ª outorgante.

Cláusula 5.ª

Fiscalização

1 � A 1.ª outorgante reserva-se o direito de proceder às acções
de fiscalização do espaço cedido que entender por convenientes.

2 � Deve a 2.ª outorgante permitir e colaborar nas acções de
fiscalização referidas no número anterior.

Cláusula 6.ª

Prazo e renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Resolução contratual

A CMA poderá resolver unilateralmente o presente protocolo,
desde que o comunique com uma antecedência mínima de 30 dias,
por carta registada, com aviso de recepção, nos seguintes termos:

a) Caso necessite do espaço ora cedido;
b) Caso a 2.ª outorgante incumpra as suas obrigações, estipu-

ladas no presente protocolo.

Cláusula 8.ª

Alteração do protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,

podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 9.ª

Entrada em vigor

1 � A entrada em vigor do presente protocolo dependerá da
aquisição da propriedade do imóvel pela 1.ª outorgante.

2 � A utilização do espaço cedido terá início após autorização
da 1.ª outorgante.

Este protocolo, constituído por seis páginas, é feito em duas vias
de igual teor, uma para a 1.ª outorgante e outra para a 2.ª outor-
gante, e vai ser assinado por todos, livre, esclarecidamente e de boa-
-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das páginas.

18 de Janeiro de 2001. � Pela 1.ª Outorgante, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pela
2.ª Outorgante: António Sousa Fernandes � Carlos Manuel Mar-
tins dos Santos � Angelino Sousa Fernandes. 10-1-106 756

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Aveiro e o Centro de Formação José Pereira Tavares

A Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo as valências e as
potencialidades das instalações do ex-Centro de Saúde Mental, sitas
na freguesia de São Bernardo, e do seu espaço envolvente, tem vin-
do a encetar negociações para a sua aquisição, de forma a permitir que
esse imóvel seja utilizado em prol do município e das suas gentes.

A aquisição de tal espaço permitirá, por conseguinte, optimizar
as suas instalações, albergando inúmeras entidades e organismos que
prosseguem actividades de interesse social, recreativo, cultural, hu-
manitário, entre outros, que lhe conferirão uma elevada vivência
comunitária.

Nestes termos, a CMA, ciente do papel do Centro de Formação
José Pereira Tavares na realização de actividades de formação con-
tínua e de autoformação dos educadores, professores e restantes
funcionários dos estabelecimentos de ensino não superior, bem como
às actividades que as diversas equipas de formadores têm necessidade
de realizar, no que concerne à preparação de acções de formação e
também às restantes actividades de intervenção local, de interesse
cultural e educativo que ligam as escolas do concelho à comunidade,
pretende assim dotá-lo de um espaço nessas instalações, de forma
que a sua intervenção se encontre mais próxima das pessoas a que
se dirige.

E será, pois, no quadro de um esforço conjunto de promover,
valorizar e dinamizar o escopo do Centro de Formação José Pereira
Tavares e as instalações do ex-Centro de Saúde Mental, que ambos
os outorgantes pretendem celebrar o presente protocolo de colabo-
ração:

1.º outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante desig-
nada por CMA ou por 1.ª outorgante, pessoa colectiva de
direito público n.º 680034994, representada pelo seu presi-
dente, Dr. Alberto Afonso Souto de Miranda, que outorga
em nome dela e no uso das competências que lhe são atribu-
ídas nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, artigo 67.º
e da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro;

2.ª outorgante � Centro de Formação José Pereira Tavares,
adiante designado por Centro de Formação ou por 2.º outor-
gante, pessoa colectiva n.º 600016803, com sede na fregue-
sia de São Bernardo, do concelho de Aveiro, representada
por Fernando Delgado Pereira dos Santos e por Carlos Al-
berto Ventura Magalhães, que outorgam nas qualidades, res-
pectivamente, de director e presidente do conselho executi-
vo da Escola dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico João
Afonso de Aveiro.

Ambos os outorgantes celebram o presente protocolo livremente
e de boa-fé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

1 � Constitui objecto do presente protocolo o compromisso de
cedência, pela CMA ao Centro de Formação, do espaço, identifica-
do na planta que se junta em anexo, e que faz parte integrante do
presente protocolo, no ex-Centro de Saúde Mental, sito na Estrada
de São Bernardo.

2 � A cedência referida no número anterior será efectuada logo
após a aquisição do referido imóvel, pela 1.º outorgante, e terá como
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fim a instalação da sede do 2.º outorgante, para exclusivo desenvol-
vimento de actividades que se enquadrem nos seus objectivos estatu-
tários.

Cláusula 2.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, o 1.º outorgante compromete-se a:

a) Ceder, a título gratuito e por tempo determinado, o prédio
indicado;

b) Cooperar, com o 2.º outorgante, na avaliação das obras de
adaptação, que se afigurem necessárias;

c) Realizar os projectos e demais documentos inerentes à
execução das obras de adaptação necessárias;

d) Colaborar na realização das referidas obras nos moldes e
condições a acordar entre as partes.

Cláusula 3.ª

Obrigações do Centro de Formação

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, o
2.º outorgante compromete-se a:

a) Cooperar, com o 1.º outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

b) Colaborar na realização das obras referidas na alínea ante-
rior nos moldes e condições a acordar entre as partes;

c) Assumir a responsabilidade e os encargos pela gestão e
conservação do espaço cedido;

d) Garantir a utilização do edifício pelas restantes instituições
nele sediadas;

e) Fazer um uso prudente do prédio;
f) Garantir que o espaço ora cedido seja utilizado apenas e

unicamente para instalação da sua sede.

Cláusula 4.ª

Autorização para execução de obras

A realização de quaisquer obras carece do prévio consentimento
do 1.º outorgante.

Cláusula 5.ª

Fiscalização

1 � O 1.º outorgante reserva-se o direito de proceder às acções
de fiscalização do espaço cedido que entender por convenientes.

2 � Deve o 2.º outorgante permitir e colaborar nas acções de
fiscalização referidas no número anterior.

Cláusula 6.ª

Prazo e renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Resolução contratual

A CMA poderá resolver unilateralmente o presente protocolo,
desde que o comunique com uma antecedência mínima de 30
dias, por carta registada, com aviso de recepção, nos seguin-
tes termos:

a) Caso necessite do espaço ora cedido;
b) Caso o 2.º outorgante incumpra as suas obrigações, estipu-

ladas no presente protocolo.

Cláusula 8.ª

AIteração do protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,

podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 9.ª

Entrada em vigor

1 � A entrada em vigor do presente protocolo dependerá da
aquisição da propriedade do imóvel pelo 1.º outorgante.

2 � A utilização do espaço cedido terá início após autorização
do 1.º outorgante.

Este protocolo, constituído por seis páginas, é feito em duas vias
de igual teor, uma para o 1.º outorgante e outra para o 2.º outor-
gante, e vai ser assinado por todos, livre, esclarecidamente e de boa-
-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das páginas.

18 de Janeiro de 2001. � Pelo 1.º Outorgante, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pelo
2.º Outorgante: o Director, Fernando Delgado Pereira dos San-
tos. � O Presidente do Conselho Executivo da Escola dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico João Afonso de Aveiro, Carlos Alberto
Ventura Magalhães. 10-1-106 757

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Aveiro e a Associação de Jovens de São Bernardo

A Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo as valências e as
potencialidades das instalações do ex-Centro de Saúde Mental, sitas
na freguesia de São Bernardo, e do seu espaço envolvente, tem vin-
do a encetar negociações para a sua aquisição, de forma a permitir
que esse imóvel seja utilizado em benefício do município e das suas
gentes.

A aquisição de tal espaço permitirá, por conseguinte, optimizar
as suas instalações, acolhendo entidades e organismos que prosse-
guem actividades de interesse social, recreativo, cultural e humani-
tário, entre outras, que lhe conferirão uma elevada vivência comu-
nitária.

Nestes termos, a CMA, ciente do papel da Associação de Jovens
de São Bernardo na promoção e desenvolvimento de actividades
culturais, desportivas e de recreio entre a população jovem, e na
defesa e valorização do património da freguesia, pretende dotá-la de
um espaço naquele imóvel, de forma a dispor de instalações ajusta-
das à prossecução das finalidades estatutárias, permitindo uma inter-
venção mais eficaz e próxima junto dos jovens a que se dirige.

E será, pois, no quadro de um esforço conjunto de promover e
valorizar o escopo estatutário da Associação de Jovens e dinamizar
as instalações do ex-Centro de Saúde Mental, que ambos os outor-
gantes pretendem celebrar o presente protocolo de colaboração:

1.ª outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante desig-
nada por CMA ou por 1.ª outorgante, pessoa colectiva de
direito público n.º 680034994, representada pelo seu presi-
dente, Dr. Alberto Afonso Souto de Miranda, que outorga
em nome dela e no uso das competências que lhe são atri-
buídas nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, ar-
tigo 67.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º, todos da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, para o que foi autorizado em
reunião da Câmara Municipal de 18 de Janeiro de 2001;

2.ª outorgante � Associação de Jovens de São Bernardo, adi-
ante abreviadamente designada por Associação ou por 2.ª
outorgante, pessoa colectiva n.º 503281190, com sede no
edifício da Junta de Freguesia de São Bernardo, sita na Rua
Cónego Maia, no concelho de Aveiro, representada pela
presidente da direcção, Maria Margarida Andrade Jesus, e pela
secretária da direcção, Helena Clara Almeida Vieira.

Ambos os outorgantes celebram o presente protocolo livremente
e de boa-fé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

1 � Constitui objecto do presente protocolo a cedência, pela
CMA à Associação de Jovens de São Bernardo, do espaço, identifi-
cado na planta que se junta em anexo, e que para faz parte inte-
grante do presente protocolo, no ex-Centro de Saúde Mental, sito
na Estrada de São Bernardo, na freguesia de São Bernardo.

2 � A cedência referida no número anterior será efectuada logo
após a aquisição do referido imóvel, pela 1.ª outorgante, e terá como
fim a instalação da sede da 2.ª outorgante, para exclusivo desenvol-
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vimento de actividades que se enquadrem nos seus objectivos estatu-
tários.

Cláusula 2.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, a 1.ª outorgante compromete-se a:

a) Ceder, a título gratuito e por tempo determinado, o prédio
indicado;

b) Cooperar, com a 2.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

c) Realizar os projectos e demais documentos inerentes à
execução das obras de adaptação necessárias;

d) Colaborar na realização das referidas obras nos moldes e
condições a acordar entre as partes.

Cláusula 3.ª

Obrigações da Associação

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, a
2.ª outorgante compromete-se a:

a) Cooperar, com a 1.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

b) Colaborar na realização das obras referidas na alínea ante-
rior nos moldes e condições a acordar entre as partes;

c) Assumir a responsabilidade e os encargos pela gestão e
conservação do espaço cedido;

d) Garantir a utilização do edifício pelas restantes instituições
nele sediadas;

e) Fazer um uso prudente do prédio;
f) Garantir que o espaço ora cedido seja utilizado apenas e

unicamente para instalação da sua sede.

Cláusula 4.ª

Autorização para execução de obras

A realização de quaisquer obras carece do prévio consentimento
da 1.ª outorgante.

Cláusula 5.ª

Fiscalização

1 � A 1.ª outorgante reserva-se o direito de proceder às acções
de fiscalização do espaço cedido que entender por convenientes.

2 � Deve a 2.ª outorgante permitir e colaborar nas acções de
fiscalização referidas no número anterior.

Cláusula 6.ª

Prazo e renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Resolução contratual

A CMA poderá resolver unilateralmente o presente protocolo,
desde que o comunique com uma antecedência mínima de 30 dias,
por carta registada, com aviso de recepção, nos seguintes termos:

a) Caso necessite do espaço ora cedido;
b) Caso a 2.ª outorgante incumpra as suas obrigações, estipu-

ladas no presente protocolo.

Cláusula 8.ª

Alteração do protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,
podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 9.ª

Entrada em vigor

1 � A entrada em vigor do presente protocolo dependerá da
aquisição da propriedade do imóvel pela 1.ª outorgante.

2 � A utilização do espaço cedido terá início após autorização
da 1.ª outorgante.

Este protocolo, constituído por seis páginas, é feito em duas vias
de igual teor, uma para a 1.ª outorgante e outra para a 2.ª outor-
gante, e vai ser assinado pelos respectivos representantes, livre,
esclarecidamente e de boa-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das
páginas.

18 de Janeiro de 2001. � Pela 1.ª Outorgante, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pela
2.ª Outorgante: a Presidente da Direcção da Associação de Jovens
de São Bernardo, Maria Margarida Andrade Jesus. � A Secretária
da Direcção da Associação de Jovens de São Bernardo, Helena Clara
Almeida Vieira. 10-1-106 758

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Aveiro e o Núcleo de Arte de S. Bernardo

A Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo as valências e as
potencialidades das instalações do ex-Centro de Saúde Mental, sitas
na freguesia de São Bernardo, e do seu espaço envolvente, tem vin-
do a encetar negociações para a sua aquisição, de forma a permitir
que esse imóvel seja utilizado em benefício do município e das suas
gentes.

A aquisição de tal espaço permitirá, por conseguinte, optimizar
as suas instalações, albergando inúmeras entidades e organismos que
prosseguem actividades de interesse social, recreativo, cultural, hu-
manitário, entre outros, que lhe conferirão uma elevada vivência
comunitária.

Nestes termos, a CMA, ciente do papel do Núcleo de Arte de S.
Bernardo na realização de cursos, acções, formação profissional e
actividades culturais e sociais, no sentido de proporcionar um enri-
quecimento cultural e pessoal da comunidade onde se insere, preten-
de assim dotá-lo de um espaço nessas instalações, de forma que a
sua intervenção se encontre mais próxima das pessoas a que se di-
rige.

E será, pois, no quadro de um esforço conjunto de promover,
valorizar e dinamizar o escopo do Núcleo de Arte de S. Bernardo e
as instalações do ex-Centro de Saúde Mental, que ambos os outor-
gantes pretendem celebrar o presente protocolo de colaboração:

1.º outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante desig-
nada por CMA ou por 1.º outorgante, pessoa colectiva de
direito público n.º 680034994, representada pelo seu presi-
dente, Dr. Alberto Afonso Souto de Miranda, que outorga
em nome dela e no uso das competências que lhe são atri-
buídas nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, ar-
tigo 67.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro;

2.º outorgante � Núcleo de Arte de S. Bernardo, adiante desig-
nado por Núcleo de Arte ou por 2.º outorgante, pessoa co-
lectiva n.º 503948080, com sede na freguesia de São Ber-
nardo, do concelho de Aveiro, representada por Maria Celeste
Milheiro Miguéis, Fernanda Maria F. Pinho Neves C. Henri-
ques e por Maria Stela Vigia Sena, que outorgam nas qualida-
des, respectivamente, de presidente, vice-presidente e secre-
tária da direcção.

Ambos os outorgantes celebram o presente protocolo livremente
e de boa-fé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

1 � Constitui objecto do presente protocolo o compromisso de
cedência, pela CMA ao Núcleo de Arte, do espaço, identificado na
planta que se junta em anexo, e que faz parte integrante do presen-
te protocolo, no ex-Centro de Saúde Mental, sito na Estrada de São
Bernardo.

2 � A cedência referida no número anterior será efectuada logo
após a aquisição do referido imóvel, pelo 1.º outorgante, e terá como
fim a instalação da sede do 2.º outorgante, para exclusivo desenvol-
vimento de actividades que se enquadrem nos seus objectivos estatu-
tários.
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Cláusula 2.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, o 1.º outorgante compromete-se a:

a) Ceder, a título gratuito e por tempo determinado, o prédio
indicado;

b) Cooperar, com o 2.º outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

c) Realizar os projectos e demais documentos inerentes à
execução das obras de adaptação necessárias;

d) Colaborar na realização das referidas obras nos moldes e
condições a acordar entre as partes.

Cláusula 3.ª

Obrigações do Núcleo de Arte

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, o
2.º outorgante compromete-se a:

a) Cooperar, com o 1.º outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

b) Colaborar na realização das obras referidas na alínea ante-
rior nos moldes e condições a acordar entre as partes;

c) Assumir a responsabilidade e os encargos pela gestão e
conservação do espaço cedido;

d) Garantir a utilização do edifício pelas restantes instituições
nele sediadas;

e) Fazer um uso prudente do prédio;
f) Garantir que o espaço ora cedido seja utilizado apenas e

unicamente para instalação da sua sede.

Cláusula 4.ª

Autorização para execução de obras

A realização de quaisquer obras carece do prévio consentimento
do 1.º outorgante.

Cláusula 5.ª

Fiscalização

1 � O 1.º outorgante reserva-se o direito de proceder às acções
de fiscalização do espaço cedido que entender por convenientes.

2 � Deve o 2.º outorgante permitir e colaborar nas acções de
fiscalização referidas no número anterior.

Cláusula 6.ª

Prazo e renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Resolução contratual

A CMA poderá resolver unilateralmente o presente protocolo,
desde que o comunique com uma antecedência mínima de 30 dias,
por carta registada, com aviso de recepção, nos seguintes termos:

a) Caso necessite do espaço ora cedido;
b) Caso o 2.º outorgante incumpra as suas obrigações, estipu-

ladas no presente protocolo.

Cláusula 8.ª

AIteração do protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,
podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 9.ª

Entrada em vigor

1 � A entrada em vigor do presente protocolo dependerá da
aquisição da propriedade do imóvel pelo 1.o outorgante.

2 � A utilização do espaço cedido terá início após autorização
do 1.º outorgante.

Este protocolo, constituído por seis páginas, é feito em duas vias
de igual teor, uma para o 1.º outorgante e outra para o 2.º outor-
gante, e vai ser assinado por todos, livre, esclarecidamente e de boa-
-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das páginas.

18 de Janeiro de 2001. � Pelo 1.º Outorgante, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pelo
2.º Outorgante: a Presidente da Direcção, Maria Celeste M. Mi-
guéis. � A Vice-Presidente da Direcção, Fernanda Maria F. Pinho
N. C. Henriques. � A Secretária da Direcção, Maria Stela Vigia Sena.

10-1-106 759

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Aveiro e a Fundação Padre Félix

A Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo as valências e as
potencialidades das instalações do ex-Centro de Saúde Mental, sitas
na freguesia de São Bernardo, e do seu espaço envolvente, tem vin-
do a encetar negociações para a sua aquisição, de forma a permitir
que esse imóvel seja utilizado em prol do município e das suas gentes.

A aquisição de tal espaço permitirá, por conseguinte, optimizar
as suas instalações, albergando inúmeras entidades e organismos que
prosseguem actividades de interesse social, recreativo, cultural, hu-
manitário, entre outros, que lhe conferirão uma elevada vivência
comunitária.

Nestes termos, a CMA, ciente do papel da Fundação Padre Félix
no apoio a pessoas com reconhecidas carências económicas, a fim
de lhes proporcionar as condições indispensáveis às suas necessida-
des, nomeadamente no que concerne à alimentação, saúde, habita-
ção, educação e cultura, e das dificuldades com que se depara na pros-
secução desse objectivo, pretende dotá-la de um espaço nessas
instalações, de forma que a sua intervenção se encontre mais próxi-
ma das pessoas a que se dirige.

E será, pois, no quadro de um esforço conjunto de promover,
valorizar e dinamizar o escopo da Fundação Padre Félix e as insta-
lações do ex-Centro de Saúde Mental, que ambos os outorgantes
pretendem celebrar o presente protocolo de colaboração:

1.ª outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante desig-
nada por CMA ou por 1.ª outorgante, pessoa colectiva de
direito público n.º 680034994, representada pelo seu presi-
dente, Dr. Alberto Afonso Souto de Miranda, que outorga
em nome dela e no uso das competências que lhe são atri-
buídas nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, ar-
tigo 67.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro;

2.ª outorgante � Fundação Padre Félix, instituição de utilidade
pública, adiante designada por Fundação ou por 2.ª outor-
gante, pessoa colectiva n.º 502255897, com sede na fregue-
sia de São Bernardo, do concelho de Aveiro, representada
por Manuel Rodrigues Bolais Mónica, Artur Manuel Casal
Lopes de Oliveira e por Martinho de Almeida Fernandes, nas
qualidades, respectivamente, de presidente, secretário e te-
soureiro da direcção.

Ambos os outorgantes celebram o presente protocolo livremente
e de boa-fé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

1 � Constitui objecto do presente protocolo o compromisso de
cedência, pela CMA à Fundação, do espaço, identificado na planta que
se junta em anexo, e que faz parte integrante do presente protocolo,
no ex-Centro de Saúde Mental, sito na Estrada de São Bernardo.

2 � A cedência referida no número anterior será efectuada logo
após a aquisição do referido imóvel, pela 1.ª outorgante, e terá como
fim a instalação da sede da 2.ª outorgante, para exclusivo desenvol-
vimento de actividades que se enquadrem nos seus objectivos estatu-
tários.

Cláusula 2.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, a 1.ª outorgante compromete-se a:

a) Ceder, a título gratuito e por tempo determinado, o prédio
indicado;
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b) Cooperar, com a 2.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

c) Realizar os projectos e demais documentos inerentes à
execução das obras de adaptação necessárias;

d) Colaborar na realização das referidas obras nos moldes e
condições a acordar entre as partes.

Cláusula 3.ª

Obrigações da Fundação

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, a
2.ª outorgante compromete-se a:

a) Cooperar, com a 1.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

b) Colaborar na realização das obras referidas na alínea ante-
rior nos moldes e condições a acordar entre as partes;

c) Assumir a responsabilidade e os encargos pela gestão e
conservação do espaço cedido;

d) Garantir a utilização do edifício pelas restantes instituições
nele sediadas;

e) Fazer um uso prudente do prédio;
f) Garantir que o espaço ora cedido seja utilizado apenas e

unicamente para instalação da sua sede.

Cláusula 4.ª

Autorização para execução de obras

A realização de quaisquer obras carece do prévio consentimento
da 1.ª outorgante.

Cláusula 5.ª

Fiscalização

1 � A 1.ª outorgante reserva-se o direito de proceder às acções
de fiscalização do espaço cedido que entender por convenientes.

2 � Deve a 2.ª outorgante permitir e colaborar nas acções de
fiscalização referidas no número anterior.

Cláusula 6.ª

Prazo e renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Resolução contratual

A CMA poderá resolver unilateralmente o presente protocolo,
desde que o comunique com uma antecedência mínima de 30 dias,
por carta registada, com aviso de recepção, nos seguintes termos:

a) Caso necessite do espaço ora cedido;
b) Caso a 2.ª outorgante incumpra as suas obrigações, estipu-

ladas no presente protocolo.

Cláusula 8.ª

AIteração do protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,
podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 9.ª

Entrada em vigor

1 � A entrada em vigor do presente protocolo dependerá da
aquisição da propriedade do imóvel pela 1.ª outorgante.

2 � A utilização do espaço cedido terá início após autorização
da 1.ª outorgante.

Este protocolo, constituído por seis páginas, é feito em duas vias
de igual teor, uma para a 1.ª outorgante e outra para a 2.ª outor-

gante, e vai ser assinado por todos, livre, esclarecidamente e de boa-
-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das páginas.

18 de Janeiro de 2001. � Pela 1.ª Outorgante, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pela
2.ª Outorgante: o Presidente da Direcção da Fundação Padre Félix,
Manuel Rodrigues Bolais Mónica. � O Secretário da Direcção da
Fundação Padre Félix, Artur Manuel Casal Lopes de Oliveira. � O
Tesoureiro da Direcção, Martinho de Almeida Fernandes.

10-1-106 762

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Aveiro e o Corpo Nacional de Escutas � Agrupamento
n.º 1088 de São Bernardo.

A Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo as valências e as
potencialidades das instalações do ex-Centro de Saúde Mental, sitas
na freguesia de São Bernardo, e do seu espaço envolvente, tem vin-
do a encetar negociações para a sua aquisição, de forma a permitir
que esse imóvel seja utilizado em benefício do município e das suas
gentes.

A aquisição de tal espaço permitirá, por conseguinte, optimizar
as suas instalações, acolhendo entidades e organismos que prosse-
guem actividades de interesse social, recreativo, cultural e humani-
tário, entre outras, que lhe conferirão uma elevada vivência comu-
nitária.

Assim:
No âmbito do desenvolvimento de actividades culturais e de in-

tervenção no tecido social, em estreita colaboração com as institui-
ções de formação da juventude nas vertentes social e humana, a
Câmara Municipal de Aveiro pretende apoiar o Corpo Nacional de
Escutas � Agrupamento n.º 1088 de São Bernardo, proporcio-
nando-lhe instalações ajustadas à prossecução das suas finalidades es-
tatutárias.

A consciencialização, junto dos mais jovens, da necessidade de
preservação da Natureza, incentivando actividades ao ar livre e ini-
ciativas de protecção do ambiente, o apoio prestado aos idosos e
grupos sociais carenciados em regime de puro voluntariado, faz do
Corpo Nacional de Escutas � Agrupamento n.º 1088 uma entidade
merecedora da colaboração institucional desta autarquia.

E será, pois, no quadro de um esforço conjunto de promover e
valorizar o escopo estatutário do Corpo Nacional de Escutas �
Agrupamento n.º 1088 de São Bernardo e dinamizar as instalações
do ex-Centro de Saúde Mental, que ambos os outorgantes preten-
dem celebrar o presente protocolo de colaboração:

1.ª outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, adiante abrevia-
damente designada por CMA ou por 1.ª outorgante, pessoa
colectiva de direito público n.º 680034994, representada pelo
seu presidente, Dr. Alberto Afonso Souto de Miranda, que
outorga em nome dela e no uso das competências que lhe
são atribuídas nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º,
artigo 67.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º, todos da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, para o que foi autorizado em
reunião da Câmara Municipal de 18 de Janeiro de 2001;

2.ª outorgante � Corpo Nacional de Escutas � Agrupamento
n.º 1088 de São Bernardo, adiante abreviadamente designada
por Agrupamento ou por 2.ª outorgante, pessoa colectiva
n.º 500972052, com sede no Largo da Igreja, São Bernardo,
concelho de Aveiro, representada pelo chefe do Agrupamen-
to, José da Silva Assunção, e pela secretária do Agrupamen-
to, Maria Isabel Mónica do Casal Brilhante.

Ambos os outorgantes celebram o presente protocolo livremente
e de boa-fé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

1 � Constitui objecto do presente protocolo a cedência, pela
CMA ao Corpo Nacional de Escutas � Agrupamento n.º 1088 de
São Bernardo, do espaço, identificado na planta que se junta em
anexo, e que faz parte integrante do presente protocolo, no ex-
-Centro de Saúde Mental, sito na Estrada de São Bernardo, na fre-
guesia de São Bernardo.

2 � A cedência referida no número anterior será efectuada logo
após a aquisição do referido imóvel pela 1.ª outorgante e terá como
fim a instalação da sede do 2.º outorgante, para exclusivo desenvol-
vimento de actividades que se enquadrem nos seus objectivos estatu-
tários.
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Cláusula 2.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, a 1.ª outorgante compromete-se a:

a) Ceder, a título gratuito e por tempo determinado, o prédio
indicado;

b) Cooperar, com o 2.º outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

c) Realizar os projectos e demais documentos inerentes à
execução das obras de adaptação necessárias;

d) Colaborar na realização das referidas obras nos moldes e
condições a acordar entre as partes.

Cláusula 3.ª

Obrigações do Agrupamento

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, o
2.º outorgante compromete-se a:

a) Cooperar, com a 1.ª outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

b) Colaborar na realização das obras referidas na alínea ante-
rior nos moldes e condições a acordar entre as partes;

c) Assumir a responsabilidade e os encargos pela gestão e
conservação do espaço cedido;

d) Garantir a utilização do edifício pelas restantes instituições
nele sediadas;

e) Fazer um uso prudente do prédio;
f) Garantir que o espaço ora cedido seja utilizado apenas e

unicamente para instalação da sua sede.

Cláusula 4.ª

Autorização para execução de obras

A realização de quaisquer obras carece do prévio consentimento
da 1.ª outorgante.

Cláusula 5.ª

Fiscalização

1 � A 1.ª outorgante reserva-se o direito de proceder às acções
de fiscalização do espaço cedido que entender por convenientes.

2 � Deve o 2.º outorgante permitir e colaborar nas acções de
fiscalização referidas no número anterior.

Cláusula 6.ª

Prazo e renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Resolução contratual

A CMA poderá resolver unilateralmente o presente protocolo,
desde que o comunique com uma antecedência mínima de 30 dias,
por carta registada, com aviso de recepção, nos seguintes termos:

a) Caso necessite do espaço ora cedido;
b) Caso o 2.º outorgante incumpra as suas obrigações, estipu-

ladas no presente protocolo.

Cláusula 8.ª

AIteração do protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,
podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 9.ª

Entrada em vigor

1 � A entrada em vigor do presente protocolo dependerá da
aquisição da propriedade do imóvel pela 1.ª outorgante.

2 � A utilização do espaço cedido terá início após autorização
da 1.ª outorgante.

Este protocolo, constituído por seis páginas, é feito em duas vias
de igual teor, uma para a 1.ª outorgante e outra para o 2.º outor-
gante, e vai ser assinado pelos respectivos representantes, livre,
esclarecidamente e de boa-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das
páginas.

18 de Janeiro de 2001. � Pela 1.ª Outorgante, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pelo
2.º Outorgante: o Chefe do Agrupamento n.º 1088 de São Bernardo,
José da Silva Assunção. � A Secretária do Agrupamento n.º 1088
de São Bernardo, Maria Isabel Mónica do Casal Brilhante.

10-1-106 763

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Aveiro e a Associação dos Amigos de São Bernardo

A Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo as valências e as
potencialidades das instalações do ex-Centro de Saúde Mental, sitas
na freguesia de São Bernardo, e do seu espaço envolvente, encetou
negociações para a sua aquisição, de forma a permitir que esse imó-
vel seja utilizado em prol do município e das suas gentes.

A aquisição de tal espaço permitirá, por conseguinte, optimizar
as suas instalações, acolhendo entidades e organismos que prosse-
guem actividades de interesse social, recreativo, cultural e humani-
tário, entre outras, que lhe conferirão uma elevada vivência comu-
nitária.

Assim:
No âmbito da dinamização do associativismo de actividades cul-

turais, recreativas e desportivas, a Câmara Municipal de Aveiro tem
vindo a apoiar inúmeras entidades existentes no concelho, designa-
damente através da disponibilização de infra-estruturas e equipamen-
tos;

Ciente do papel preponderante que os organismos associativos
desempenham na formação cívica, cultural e desportiva da popula-
ção a que se dirigem e das dificuldades com que se deparam na pros-
secução desse objectivo;

Reconhecendo a necessidade de apoio e impulso institucional de
que carece a recentemente constituída Associação dos Amigos de
São Bernardo;

No âmbito da sua competência camarária de apoiar ou comparti-
cipar no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social,
cultural, desportiva e recreativa, prevista no artigo 64.º, n.º 4,
alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos termos do
previsto no artigo 67.º do mesmo diploma.

Celebra-se o presente protocolo de colaboração entre:

1.º outorgante � Câmara Municipal de Aveiro, doravante de-
signada por CMA ou por 1.º outorgante, pessoa colectiva
n.º 680034994, representada pelo seu presidente, Dr. Alberto
Afonso Souto de Miranda, nos termos do artigo 68.º, n.º 1,
alínea a), do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para
o que foi autorizado em reunião de Câmara Municipal de 18
de Janeiro de 2001;

2.º outorgante � Associação dos Amigos de São Bernardo,
doravante designada por AASB ou por 2.º outorgante, pes-
soa colectiva n.º 504920472, com sede na Rua Direita, fre-
guesia de São Bernardo, concelho de Aveiro, representada por
José Manuel de Sousa Fernandes, presidente da direcção, Victor
Manuel Ferreira Azevedo, secretário da direcção, e por
Amadeu Manuel Lopes Marques, presidente da assembleia,

que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto

1 � Constitui objecto do presente protocolo a cedência pela CMA
à AASB do espaço � identificado na planta que se junta em anexo
e que faz parte integrante do presente protocolo � localizado no
ex-Centro de Saúde Mental, sito na Estrada de São Bernardo, fre-
guesia de São Bernardo, concelho de Aveiro.

2 � A cedência referida no número anterior será efectuada logo
após a aquisição do referido imóvel pelo 1.º outorgante e terá como
fim a instalação da sede do 2.º outorgante, para exclusivo desenvol-
vimento de actividades que se enquadrem nos seus objectivos estatu-
tários.
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Cláusula 2.ª

Obrigações da CMA

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula prece-
dente, o 1.º outorgante compromete-se a:

a) Ceder, a título gratuito e por tempo determinado, o prédio
indicado;

b) Cooperar com o 2.º outorgante na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

c) Realizar os projectos e demais documentos inerentes à
execução das obras de adaptação necessárias;

d) Colaborar na realização das referidas obras nos moldes e
condições a acordar entre as partes.

Cláusula 3.ª

Obrigações da AASB

Para a prossecução dos objectivos constantes na cláusula 1.ª, o
2.º outorgante compromete-se a:

a) Cooperar, com o 1.º outorgante, na avaliação das obras de
adaptação que se afigurem necessárias;

b) Colaborar na realização das obras referidas na alínea ante-
rior nos moldes e condições a acordar entre as partes;

c) Assumir a responsabilidade e os encargos pela gestão e
conservação do espaço cedido;

d) Garantir a utilização do edifício pelas restantes instituições
nele sediadas;

e) Fazer um uso prudente do prédio;
f) Garantir que o espaço ora cedido seja utilizado apenas e

unicamente para instalação da sua sede.

Cláusula 4.ª

Autorização para execução de obras

A realização de quaisquer obras carece do prévio consentimento
do 1.º outorgante.

Cláusula 5.ª

Fiscalização

1 � O 1.º outorgante reserva-se o direito de proceder às acções
de fiscalização do espaço cedido que entender por convenientes.

2 � Deve o 2.º outorgante permitir e colaborar nas acções de
fiscalização referidas no número anterior.

Cláusula 6.ª

Prazo e renovação sucessiva

1 � O presente protocolo tem a duração de um ano, renovando-
-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes.

2 � A denúncia prevista no número anterior deve ser comuni-
cada à outra parte, por carta registada, com aviso de recepção, e
com uma antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 7.ª

Resolução contratual

A CMA poderá resolver unilateralmente o presente protocolo,
desde que o comunique com uma antecedência mínima de 30 dias,
por carta registada, com aviso de recepção, nos seguintes termos:

a) Caso necessite do espaço ora cedido;
b) Caso o 2.º outorgante incumpra as suas obrigações, estipu-

ladas no presente protocolo.

Cláusula 8.ª

AIteração do protocolo

Toda e qualquer alteração ao presente protocolo carecerá, sem-
pre, do prévio acordo escrito de ambas as partes intervenientes,
podendo a CMA condicionar tal alteração a consequente adaptação
do texto ora outorgado.

Cláusula 9.ª

Entrada em vigor

1 � A entrada em vigor do presente protocolo dependerá da
aquisição da propriedade do imóvel pelo 1.º outorgante.

2 � A utilização do espaço cedido terá início após autorização
do 1.º outorgante.

Este protocolo, constituído por seis páginas, é feito em duas vias
de igual teor, uma para o 1.º outorgante e outra para o 2.º outor-
gante, e vai ser assinado por todos, livre, esclarecidamente e de boa-
-fé, rubricando-se, ainda, cada uma das páginas.

18 de Janeiro de 2001. � Pelo 1.º Outorgante, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto de Miranda. � Pelo
2.º Outorgante: José Manuel de Sousa Fernandes � Victor Manuel
Ferreira Azevedo � Amadeu Manuel Lopes Marques.

10-1-106 764

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso

Torna-se público o despacho do vereador do pelouro de recursos
humanos proferido, no uso da competência delegada, que determina
as seguintes nomeações, na sequência de concursos internos de acesso
limitado.

Engenheiro civil principal:

Paulo Alexandre da Cruz Praça.
Rita Isabel Proença F. Isidro Praça.

Arquitecto de 1.ª classe:

Maria de Fátima Rego de Freitas.
António Manuel Matos Pardal.
Paulo Jorge Guerreiro Estremoz.

O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias contados a partir
da publicação no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Março de 2001. � A Chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos, Lucinda Mendes. 03-1-32 865

Aviso

Torna-se público o despacho do presidente da Câmara de 2 de Abril
de 2001, que determina a nomeação em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento de Ana Isabel Chaveiro Galinha para a
categoria de técnico superior de 2.ª classe � estagiário (comunica-
ção e comportamento do consumidor), escalão 1, índice 310, da
tabela de vencimentos, nos termos da alínea c) do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
na sequência do concurso externo de ingresso aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 137, de 15 de Junho
de 2000.

O contrato administrativo de provimento será celebrado no pra-
zo de 20 dias contados a partir da publicação no Diário da Repú-
blica.

2 de Abril de 2001. � A Chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Lucinda Rita Mendes. 03-1-32 866

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso de nomeação n.º 117/2001-SRH

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 28 de Fevereiro de 2001 e nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeei para a vaga
de técnico profissional principal � topógrafo o único candidato,
João António de Jesus Coelho.

O prazo de aceitação é de 20 dias a contar da data da publicação
deste aviso na 3.ª série do Diário da República.

21 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 10-1-106 773

Aviso de nomeação n.º 118/2001-SRH

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 28 de Fevereiro de 2001 e nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeei para a vaga
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de técnico profissional principal, biblioteca e documentação, a úni-
ca candidata, Ana Maria Marques Ribeiro dos Santos.

O prazo de aceitação é de 20 dias a contar da data da publicação
deste aviso na 3.ª série do Diário da República.

21 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 10-1-106 774

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso

Nomeações em regime de substituição

Por despacho do presidente da Câmara de 12 de Março de 2001:

Margarida Elisabete de Sousa Nobre e Luís Manuel Carvalho Mo-
reira, técnicos superiores de 1.ª classe � nomeados, em regime
de substituição, por urgente conveniência de serviço, nos lugares
de chefe da Divisão de Administração Geral e chefe da Divisão de
Obras Municipais, respectivamente, pelo prazo de seis meses, com
efeitos a partir de 12 de Março de 2001, inclusive. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Paulo
Ramalheira Teixeira. 06-1-030 893

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 3.ª classe (economia/finan-
ças/gestão).

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do
concurso externo para provimento de um lugar de técnico superior
de 2.ª classe (economia/finanças/gestão), aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 131, de 7 de Junho de 1999,
foi homologada, por deliberação da Câmara Municipal de 15 de
Março de 2001, a classificação de 14 valores atribuída ao estagiário
Paulo Alexandre Branco Gregório.

Mais se torna público que, por meu despacho de 16 de Março de
2001, procedi à nomeação do referido estagiário para o lugar de
técnico superior de 2.ª classe (economia/finanças/gestão), do grupo
de pessoal técnico superior, devendo este tomar posse no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando Sousa
Caeiros. 10-1-106 775

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 48/01

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar administrativo

Para os devidos efeitos torno público que, por meu despacho de
22 de Março do corrente ano, no uso da competência que me con-
fere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e na sequência do concurso em epígrafe, nomeei proviso-
riamente por um ano, para o lugar de auxiliar administrativo, esca-
lão 1, índice 120, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

Joana Paula Pinto dos Prazeres.

Mais torno público que a candidata deverá tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso na 3.ª
série do Diário da República.

22 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Júlio Manuel
dos Santos. 10-1-106 776

Aviso n.º 49/2001

Concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de auxiliar administrativo do grupo de pes-
soal auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 1 de Março de 2001, se encontra aberto, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, concurso externo de ingresso para
provimento de quatro lugares de auxiliar administrativo do grupo de
pessoal auxiliar, do quadro privativo desta Câmara Municipal, com
o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 118 (71 500$),
da Tabela de Remunerações dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública, cujo horário de trabalho será o estipulado para o
grupo de pessoal auxiliar dos agentes atrás referidos.

1 � Prazo de apresentação de candidaturas � 10 dias a contar da
data da publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da Re-
pública.

2 � Prazo de validade � o concurso é aberto apenas para o pre-
enchimento das vagas postas a concurso e caduca com o respectivo
preenchimento.

3 � Local de trabalho � sede do município de Celorico da Beira.
4 � Métodos de selecção � uma prova de conhecimentos de

natureza teórica com a duração de 60 minutos e entrevista profis-
sional de selecção.

4.1 � Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção serão classificados na escala de 0 a 20 valores, sendo a classifi-
cação final a que resultar da média aritmética simples das classifica-
ções obtidas em ambos os métodos.

4.2 � O sistema de classificação final, incluindo a fórmula clas-
sificativa, constarão das actas de reunião do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

5 � A prova de conhecimentos versará sobre a Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e Código do Procedimento Administrativo.

6 � Conteúdo funcional � o constante da alínea j) (pessoal au-
xiliar) do n.º 1 do Despacho n.º 4/88, do Secretário de Estado da Ad-
ministração Local e do Ordenamento do Território, de 16 de Mar-
ço de 1989, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989.

7 � Recrutamento � de entre indivíduos que possuam os seguin-
tes requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, originária ou adquirida, nos
termos da lei, salvo nos casos exceptuados por lei especial
ou convenção internacional;

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir como habilitações literárias a escolaridade obriga-

tória;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

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

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

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

8 � Formalização de candidaturas � através de requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira,
assinado pelo candidato, a enviar pelo correio, com aviso de recep-
ção, ou entregue pessoalmente na Divisão Administrativa, sita nos
Paços do Município, 6360-350 Celorico da Beira, dele devendo
constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, resi-
dência, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, código postal e número de contribuinte);

b) Alusão ao documento comprovativo das habilitações lite-
rárias e da qualidade de agente, cujo original ou fotocópia
autenticada será obrigatoriamente anexado ao requerimen-
to, sob pena de exclusão do concurso;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a apresen-
tação do seu mérito ou constituam motivo de preferência
legal.

9 � É dispensada a apresentação de documentos comprovativos
dos elementos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7 deste
aviso, devendo para o efeito os candidatos, sob pena de exclusão do
concurso, declararem nos respectivos requerimentos, em alíneas
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separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma delas.

10 � A lista dos candidatos admitidos ou excluídos ao concurso,
bem como a lista de classificação final, serão afixadas, para consul-
ta, nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, no edifício dos Paços do Município.

11 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � engenheiro António José Marques Caetano, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira.

Vogais efectivos:

Carlos Morgado Portugal, chefe de divisão, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Dr.ª Ana
Júlia Martins dos Santos, técnica superior de 2.ª clas-
se � jurista.

Vogais suplentes:

Alexandre Cabral Esteves, vereador, e Dr.ª Prazeres Lo-
pes Alves Portugal, técnica superior de 1.ª classe.

23 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Júlio Manuel
dos Santos. 10-1-106 778

Aviso n.º 50/01

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de auxiliar dos serviços gerais

Para os devidos efeitos torno público que, por meu despacho de
22 de Março do corrente ano, no uso da competência que me con-
fere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e na sequência do concurso em epígrafe, nomeei proviso-
riamente por um ano, para os lugares de auxiliar dos serviços gerais,
escalão 1, índice 120, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e artigo 41.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

Irene de Jesus Salvador.
Ainda Maria dos Santos.

Mais torno público que as candidatas deverão tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso na 3.ª
série do Diário da República.

23 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Júlio Manuel
dos Santos. 10-1-106 777

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de engenheiro técnico civil principal

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, de harmonia com o despacho do presi-
dente da Câmara Municipal de 6 de Março de 2001, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso interno geral
de acesso para provimento de um lugar de técnico principal da car-
reira técnica (área de engenharia civil), do quadro de pessoal deste
município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provi-
mento da vaga posta a concurso, extinguindo-se com o seu pre-
enchimento.

3 � Local de trabalho � área do município de Chaves.
4 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis

as disposições constantes no 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, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

5 � Conteúdo funcional � funções inerentes à respectiva cate-
goria, de acordo com o Despacho da Secretaria de Estado da Admi-
nistração Local e do Ordenamento do Território n.º 38/88, publica-
do no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de
1989.

6 � Remuneração � é a correspondente ao escalão e índice da
respectiva categoria, estipulado no anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

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

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Requisitos especiais � os previstos no n.º 1, alínea b), do

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, altera-
do pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

8 � Formalização das candidaturas � os candidatos deverão for-
malizar as suas candidaturas mediante requerimento, dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Chaves, o qual, bem como a docu-
mentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente
na Secção de Pessoal deste município ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao prazo fixado, para o seguinte
endereço: Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Praça do Mu-
nicípio, 5400 Chaves, devendo no requerimento constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, número de contribuinte,
filiação, naturalidade, data de nascimento, estado civil,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, residência completa, código postal e
número de telefone, se possuir);

b) Categoria que o candidato possui, serviço a que pertence
(natureza do vínculo), tempo de serviço efectivo na cate-
goria, na carreira e na função pública, especificando a clas-
sificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso;

c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação do
número e data do Diário da República onde foi publicado
o presente aviso de abertura de concurso;

d) Habilitações literárias;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato considere pas-

síveis de influírem na apreciação do seu mérito, os quais só
serão tidos em consideração pelo júri desde que devidamen-
te comprovados.

9 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão, sob pena
de exclusão, ser acompanhados da seguinte documentação:

a) Documentação autêntica, comprovativa das habilitações
literárias, das acções de formação e seminários frequentados;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
c) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organis-

mo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a ca-
tegoria, o tempo de serviço na categoria, na carreira e na
função pública e a classificação de serviço reportada aos
anos relevantes para efeitos de concurso;

d) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte.

10 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal deste
município ficam dispensados da apresentação dos documentos indi-
cados no número anterior, desde que constem do respectivo proces-
so individual de cadastro, devendo, nesse caso, ser referida na can-
didatura essa menção.

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

12 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

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

12.1 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões dos
candidatos, sendo considerados e ponderados os seguintes factores:
habilitações literárias de base, formação profissional relacionada com
a área funcional do lugar posto a concurso, experiência profissio-
nal, os quais serão ponderados segundo a seguinte fórmula:

AC =
 HA + FP + EP + CS

        4
sendo:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas:

Bacharelato � 20 valores.

FP = formação profissional na área das funções inerentes à
categoria:

Sem experiência � 10 valores;
De 1 a 3 acções � 11 valores;
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De 4 a 6 acções � 14 valores;
De 7 a 10 acções � 17 valores;
Mais de 10 acções � 20 valores.

(Só serão consideradas as acções de formação com mais
de 10 horas.)

EP = experiência profissional � para determinação deste fac-
tor de avaliação curricular serão ponderados os anos de ex-
periência na função pública, na carreira e na categoria pro-
fissional, sendo os mesmos quantificados segundo a seguinte
fórmula:

EP =
 FP + EC + EC�

       3
sendo:

EP = experiência profissional;
FP = tempo de serviço na função pública;
EC = tempo de serviço na respectiva carreira profissional;
EC� = tempo de serviço na respectiva categoria profissio-

nal.

Os factores de ponderação acima enunciados, consubstan-
ciados no tempo de serviço na função pública, tempo de
serviço na respectiva carreira profissional e tempo de servi-
ço na respectiva categoria profissional, serão valorados da
seguinte forma:

Até 3 anos � 10 valores;
4 a 5 anos � 11 valores;
6 a 7 anos � 12 valores;
8 a 9 anos � 13 valores;
10 a 11 anos � 14 valores;
12 a 14 anos � 15 valores;
15 a 20 anos � 16 valores.

Cs = classificação de serviço:

Muito bom, com pontuação de 10 � 20 valores;
Muito bom, com pontuação de 9 � 18 valores;
Bom, com pontuação de 8 � 16 valores;
Bom, com pontuação de 7 � 14 valores;
Bom, com pontuação de 6 � 12 valores.

13 � Entrevista profissional de selecção � tem por objectivo
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo consi-
derados os seguintes factores de apreciação: capacidade de expres-
são, fluência verbal e clareza de raciocínio, motivação no desempenho
da função, espírito de equipa e participação; os quais serão pondera-
dos de 0 a 20 valores, segundo a seguinte fórmula:

EP = CE + MD + CR + EE
sendo:

EP = entrevista profissional;
CE = capacidade de expressão, fluência verbal;
CR = clareza de raciocínio;
MD = motivação no desempenho da função;
EE = espírito de equipa e participação.

Cada parâmetro da fórmula supramencionada é classificada de 0 a
5 valores.

14 � Classificação final � a classificação final será expressa de 0
a 20 valores, obtida segundo a seguinte fórmula:

CF =
 AC + EP

        2
sendo:

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

15 � Afixação das listas � as listas dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas,
para consulta, no edifício dos Paços do Município ou publicadas no
Diário da República, nos termos dos artigos 38.º e 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, constam de acta da reunião do júri do con-
curso, a qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

17 � Constituição do júri � o júri do concurso terá a seguinte
constituição:

Presidente � António Pires de Almeida, vice-presidente da
Câmara Municipal de Chaves.

Vogais efectivos:

Arquitecto António Luís Melo Guerra, coordenador de
Projecto do Centro Histórico.

Engenheiro Artur Lopes Baltazar, chefe da Divisão de
Obras Municipais.

Vogais suplentes:

Engenheiro José António Teixeira Fernandes Carneiro,
chefe da Divisão dos Serviços Económicos e Abasteci-
mento Público.

Engenheiro Carlos Delmar Martins Fernandes, chefe da
Divisão de Meio Ambiente.

16 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Altamiro Res-
surreição Claro. 10-1-106 779

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Nomeação � comissão de serviço

Considerando que o exercício do cargo de vereadora a tempo in-
teiro, que vem sendo exercido, demonstrou ser indispensável a exis-
tência de pessoal de apoio ao trabalho de organização, nomeada-
mente no apoio administrativo às reuniões das comissões de que faz
parte, nomeio para o cargo de secretário da vereadora a tempo in-
teiro Olímpia Maria das Neves Valentim e, sob proposta desta, Ana
Rita Silva Mendes Rafael, auxiliar técnica de turismo do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, em regime de comissão de serviço,
nos termos do disposto da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com efeitos a partir do dia 1 de Abril
de 2001.

20 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Pereira
da Cunha. 10-1-106 781

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, pelo despacho n.º 18/
2001, datado de 13 de Março de 2001, proferido no âmbito das
competências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99], reclassifiquei, nos termos do
artigo 15.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
Outubro, conciliado com o Decreto-Lei n.º 35/2001, de 8 de Feve-
reiro, o seguinte funcionário:

António Augusto Teixeira Martins, com a categoria de origem
de servente, posicionado no escalão 3, índice 139, reclassifi-
cado na categoria de auxiliar administrativo, ficando posi-
cionado no mesmo escalão e índice.

Fica automaticamente aditado ao quadro de pessoal o lugar de
auxiliar administrativo necessário para a execução da presente re-
classificação, conforme decorre do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, aplicado à administração local por força do Decre-
to-Lei n.º 218/2000, conciliado com o disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 35/2001.

Nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 35/2001, de 8 de
Fevereiro, fica extinto o lugar de servente, deixado vago por força
da presente reclassificação.

Tem o referido funcionário o prazo de 20 dias após a publicação
do presente aviso no Diário da República para tomar posse do
referido cargo.

15 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
06-1-030 885

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, pelo despacho n.º 19/
2001, datado de 13 de Março de 2001, proferido no âmbito das
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competências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99], reclassifiquei, nos termos do
artigo 15.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
Outubro, o seguinte funcionário:

Albano Pereira, com a categoria de origem de tractorista, po-
sicionado no escalão 4, índice 167, reclassificado na catego-
ria de motorista de pesados, ficando posicionado no esca-
lão 3, índice 167.

Tem o referido funcionário o prazo de 20 dias após a publicação
do presente aviso no Diário da República para tomar posse do
referido cargo.

19 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
06-1-030 886

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por ter cessado a co-
missão de serviço do técnico superior Manuel Joaquim Gonçalves da
Costa no cargo de director do Departamento Administrativo Muni-
cipal, fica abrangido, por força do disposto no artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 34/93, de 13 de Fevereiro, pela alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 323/89, de 26 de Setembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 198/91, de 29 de Maio,
sendo que, através do meu despacho datado de 19 de Março de 2001,
proferido no âmbito das competências detidas em matéria de gestão
de pessoal [alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro], fica provido na categoria de assessor prin-
cipal, escalão 1, com efeitos à data de 11 de Julho de 2000.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, tem o refe-
rido funcionário 20 dias a contar da data da presente publicação para
aceitar o lugar.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
06-1-030 887

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 135/2001

Torna-se público que, em cumprimento do despacho datado de
1 de Fevereiro de 2001, se procedeu à reclassificação profissional,
nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, da funcionária Rosária Maria Jerónimo Matos Viegas, actu-
almente detentora da categoria de técnico profissional de turismo,
pertencente ao grupo de pessoal técnico profissional, e reclassifi-
cada para a categoria de assistente administrativo especialista, per-
tencente ao grupo de pessoal administrativo.

A ora reclassificada deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

9 de Março de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento Bispo Pi-
nho. 10-1-106 784

Aviso n.º 147/2001

Torna-se público que, em cumprimento do despacho datado de
8 de Março de 2001, se procedeu à reclassificação profissional, nos
termos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de
dia 8 de Março de 2001, dos seguintes funcionários:

Cidália Maria Martins Mendes, de assistente administrativo
principal, pertencente ao grupo de pessoal administrati-
vo, para a categoria de técnico superior de 2.ª classe, car-
reira de direito, pertencente ao grupo de pessoal técnico
superior.

Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, de chefe de secção, per-
tencente ao grupo de pessoal de chefia, para a categoria de
técnico superior de 2.ª classe, carreira de direito, pertencen-
te ao grupo de pessoal técnico superior.

Carlos Manuel Gonçalves Nunes, de técnico profissional de
construção civil, grupo de pessoal técnico profissional, para

a categoria de técnico superior de 2.ª classe, carreira de ar-
quitecto, grupo de pessoal técnico superior.

Natércia Maria Rodrigues Mendonça, de assistente administra-
tivo, pertencente ao grupo de pessoal administrativo, para a
categoria de técnico de contabilidade e administração, per-
tencente ao grupo de pessoal técnico.

12 de Março de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento Bispo Pi-
nho. 10-1-106 783

Aviso n.º 148/2001

Torna-se público que, em cumprimento do despacho datado de
9 de Fevereiro de 2001, se procedeu à reclassificação profissional,
nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, dos seguintes funcionários:

Ana Maria Cavaco e Carmo de Oliveira Dias.
Cristina Maria Cândido Mestre,

actualmente detentoras da categoria de auxiliar administrativo, per-
tencente ao grupo de pessoal auxiliar, e reclassificadas para a cate-
goria de assistente administrativo, pertencente ao grupo de pessoal
administrativo.

As ora reclassificadas deverão aceitar os respectivos lugares no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, nos termos do disposto no artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

12 de Março de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento Bispo Pi-
nho. 10-1-106 786

Aviso n.º 153/2001

Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado
de 12 de Março de 2001, proferido nos termos da competência que
me foi conferida pelo presidente da Câmara pelo despacho n.º 381/
99, de 6 de Dezembro, nomeei definitivamente, nos termos do
n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
para um lugar de técnico profissional principal, pertencente à car-
reira de desenhador de construção civil do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, Anselmo de Jesus Nunes Correia.

O candidato ora nomeado deverá aceitar o respectivo lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Março de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento Bispo Pi-
nho. 10-1-106 787

Aviso n.º 154/2001

Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado
de 12 de Março de 2001, proferido nos termos da competência que
me foi conferida pelo presidente da Câmara pelo despacho n.º 381/
99, de 6 de Dezembro, nomeei definitivamente, nos termos do
n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
para um lugar de técnico superior de 1.ª classe, pertencente à car-
reira de economia do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, João
José Pedroso Correia Vargues.

O candidato ora nomeado deverá aceitar o respectivo lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

13 de Março de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento Bispo Pi-
nho. 10-1-106 785

Aviso n.º 155/2001

Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado
de 12 de Março de 2001, proferido nos termos da competência que
me foi conferida pelo presidente da Câmara pelo despacho n.º 381/
99, de 6 de Dezembro, nomeei definitivamente, nos termos do
n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
para um lugar de técnico superior de 1.ª classe, pertencente à car-
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reira de organização e gestão do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal, Olímpia da Conceição Mendes Ferreira Poeira.

A candidata ora nomeada deverá aceitar o respectivo lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

13 de Março de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento Bispo Pi-
nho. 10-1-106 788

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso

Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 8 de Março de 2001, com
competências nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi concedida, nos termos do artigo
76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, licença sem venci-
mento por um ano, com início em 12 de Março de 2001, ao funci-
onário António Rodrigues Sousa.

12 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António Ma-
galhães. 06-1-030 891

Aviso

Lista de antiguidade

Para os devidos efeitos previstos no n.º 3 do artigo 95.º do De-
creto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que se en-
contra afixada no edifício dos Paços do Município a lista de antigui-
dade dos funcionários do quadro desta Câmara Municipal.

Nos termos do artigo 96.º do referido diploma, cabe a reclamação
da referida lista, a interpor no prazo de 30 dias consecutivos a con-
tar da data de publicação no Diário da República.

12 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António Ma-
galhães. 06-1-030 892

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso

Nomeação para um lugar da carreira técnica superior
(direito), da categoria de técnico superior de 1.ª clas-
se, do grupo de pessoal técnico superior do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da compe-
tência prevista na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio para
um lugar da carreira técnica superior (direito), da categoria de téc-
nico superior de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, e na se-
quência de concurso interno de acesso limitado, a candidata a seguir
indicada:

1.º Maria Duarte Nunes Martins Miguéis Garcia � 17,49 va-
lores.

A nomeada deverá proceder à aceitação da nomeação no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

(Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

28 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Sousa Baptista. 10-1-106 791

Aviso

Concurso interno geral para provimento, em comissão
de serviço, de um lugar de chefe da Divisão Técnica de
Obras e Urbanismo do quadro privativo da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova.

Francisco Sousa Baptista, presidente da Câmara Municipal de Idanha-
-a-Nova:

No uso da competência que me é conferida através da alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em

conjugação com a alínea a) do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e em conjugação com o n.º 1 do artigo 10.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à administração local com as
adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, por meu despacho exarado no dia 1 de Março de 2001, para os
devidos efeitos se torna público que no concurso interno geral para
provimento, em comissão de serviço, de um lugar de chefe da Divi-
são Técnica de Obras e Urbanismo do quadro privativo da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, cujo aviso de abertura foi publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 33, datado de 8 de Fevereiro
de 2001, não foram presentes quaisquer candidaturas, pelo que o mes-
mo concurso foi considerado deserto, conforme meu despacho exa-
rado no dia 12 de Março de 2001.

12 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Sousa Baptista. 10-1-106 789

Aviso

Reclassificações profissionais

No uso da competência que me é concedida através da alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em
conjugação com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, e para efeitos de cumprimento do disposto no artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, tor-
na-se público que, por meu despacho exarado em 19 de Março de
2001, se procedeu à reclassificação profissional dos funcionários a
seguir indicados:

Manuel Leitão Marques, transitando da categoria de servente,
escalão 2 e índice 129, para a categoria de guarda-nocturno,
sendo posicionado no escalão 2, índice 134.

Jaime Coelho António, transitando da categoria de servente,
escalão 2 e índice 129, para a categoria de guarda-nocturno,
sendo posicionado no escalão 2, índice 134.

Alexandre Jorge, transitando da categoria de cantoneiro de vias
municipais, escalão 2 e índice 139, para a categoria de serra-
lheiro civil, sendo posicionado no escalão 2, índice 144.

António José Nunes Creado, transitando da categoria de moto-
rista de pesados, escalão 1 e índice 144, para a categoria de
motorista de transportes colectivos, sendo posicionado no
escalão 1, índice 167.

António José Nunes Maio, transitando da categoria de canto-
neiro de vias municipais, escalão 2 e índice 139, para a cate-
goria de leitor-cobrador de consumos, sendo posicionado no
escalão 1, índice 167.

Armando José Leal Freire Batista, transitando da categoria de
leitor-cobrador de consumos, escalão 5 e índice 206, para a
categoria de fiscal de leituras e cobranças, sendo posicionado
no escalão 1, índice 235.

Armando Nunes Paulo, transitando da categoria de operador de
estações elevatórias de tratamento e depuradoras, escalão 5 e
índice 181, para a categoria de canalizador, sendo posicio-
nado no escalão 6, índice 191.

Fernando Sousa Martins, transitando da categoria de cantoneiro
de vias municipais, escalão 1 e índice 129, para a categoria
de pedreiro, sendo posicionado no escalão 1, índice 134.

Isabel Maria Sousa, transitando da categoria de servente, esca-
lão 1 e índice 120, para a categoria de jardineiro, sendo po-
sicionado no escalão 1, índice 134.

José Joaquim Toscano Marquêz, transitando da categoria de
cantoneiro de vias municipais, escalão 2 e índice 139, para a
categoria de pedreiro, sendo posicionado no escalão 2, índi-
ce 144.

Manuel Marcos Fatela Bexiga, transitando da categoria de
motorista de pesados, escalão 5 e índice 196, para a catego-
ria de motorista de transportes colectivos, sendo posicionado
no escalão 4, índice 206.

Maria Isabel Ramos Portijo, transitando da categoria de ser-
vente, escalão 1 e índice 120, para a categoria de jardineiro,
sendo posicionado no escalão 1, índice 134.

Maria João Tapado Marques dos Santos, transitando da catego-
ria de auxiliar técnica de campismo, escalão 1 e índice 191,
para a categoria de assistente administrativo, sendo posicio-
nado no escalão 1, índice 191.

Rui José Pereira Tapadas, transitando da categoria de auxiliar
administrativo, escalão 1 e índice 120, para a categoria de
assistente administrativo, sendo posicionado no escalão 1,
índice 191.
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Rui Manuel Nunes Chamusca, transitando da categoria de ser-
vente, escalão 1 e índice 120, para a categoria de electricis-
ta, sendo posicionado no escalão 1, índice 134.

Vanda Maria Nunes da Silva e Sousa, transitando da categoria
de auxiliar administrativo, escalão 1 e índice 120, para a
categoria de assistente administrativo, sendo posicionado no
escalão 1, índice 191.

João Manuel Santos Sena, transitando da categoria de leitor-
-cobrador de consumos, escalão 2 e índice 176, para a cate-
goria de fiscal de leituras e cobranças, sendo posicionado no
escalão 1, índice 235.

João António Jóia Capêlo, transitando da categoria de leitor-
-cobrador de consumos, escalão 2 e índice 176, para a cate-
goria de fiscal de leituras e cobranças, sendo posicionado no
escalão 1, índice 235.

Maria Alexandra Pinheiro Correia Ruivo, transitando da cate-
goria de servente, escalão 1 e índice 120, para a categoria de
telefonista, sendo posicionado no escalão 1, índice 125.

Mário António Torrado Milheiro, transitando da categoria de
auxiliar administrativo, escalão 1 e índice 120, para a cate-
goria de projeccionista, sendo posicionado no escalão 1, ín-
dice 134.

Rosa Lopes Ramos Couchinho dos Santos, transitando da cate-
goria de servente, escalão 1 e índice 120, para a categoria de
encarregado de serviços de higiene e limpeza das piscinas
municipais, sendo posicionado no escalão 1, índice 235.

Graça Cristina Salgueiro Mendonça, transitando da categoria de
auxiliar técnica de campismo, escalão 1 e índice 191, para a
categoria de assistente administrativo, sendo posicionado no
escalão 1, índice 191.

Maria dos Santos Mendes Costa, transitando da categoria de
servente, escalão 1 e índice 120, para a categoria de auxiliar
administrativo, sendo posicionado no escalão 1, índice 120.

Os índices acima mencionados correspondem à aplicação das es-
truturas salariais, nos termos do disposto no artigo 41.º do Decreto-
-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 77/
2001, de 5 de Março.

Os funcionários antes indicados deverão assinar os respectivos
termos de aceitação de nomeação nas categorias em que foram re-
classificados no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto
na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

19 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Sousa Baptista. 10-1-106 790

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

Aviso

Reclassificação profissional

Em cumprimento do meu despacho de 8 de Fevereiro de 2001,
no uso de competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, torna-se público que, nos
termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se
procedeu à reclassificação profissional do funcionário a seguir indi-
cado:

Alfredo Dias Fernandes, cantoneiro de limpeza, escalão 1, ín-
dice 148, para fiel de armazém, escalão 2, índice 158.

O funcionário reclassificado deverá declarar que aceita o novo cargo
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

6 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José António
de Almeida Santos. 10-1-106 753

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Concurso interno, de acesso geral,
para engenheiro civil assessor

1. Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e no uso da competência que me foi delegada em

matéria de Gestão de Recursos Humanos, pelo Despacho n.º 151/P/
99, publicado no Boletim Municipal, n.º 297, Suplemento, de 1999-
-10-28, faço público que, pelo prazo de 20 dias úteis, a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, se encontra aberto concurso interno, de acesso geral, para a
categoria de Assessor da carreira de Engenheiro Civil, do grupo de
pessoal Técnico Superior, do Quadro de Pessoal do Município de
Lisboa, publicado na II Série � Apêndice n.º 51/2000 �  do Diário
da República n.º 80, Suplemento, de 2000-04-04, com vista ao pre-
enchimento de 23 lugares vagos e dos que vierem a vagar no decur-
so do prazo da sua validade.

1.2 Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
efectivamente 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. Conteúdo funcional: Estuda e projecta em matérias dos servi-
ços em que se encontra adstrito. Informa e dá pareceres sobre ma-
térias da sua especialidade. Pode ser incumbido de coordenar e supe-
rintender na actividade de outros profissionais no exercício de tarefas
relacionadas com a sua especialidade.

3. Área funcional: Engenharia Civil.
4. Prazo de validade: o concurso é válido pelo período de seis

meses, a contar da data da publicação da respectiva Lista de Classi-
ficação Final.

5. Local, condições de trabalho e vencimento:
5.1 O local de trabalho situa-se na circunscrição do Município de

Lisboa.
5.2 As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-

mente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da Adminis-
tração Local.

5.3 O vencimento corresponderá ao escalão da categoria de as-
sessor, da referida carreira, vencerão pelo escalão 1 desta categoria,
de acordo com o Mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

6. Requisitos de admissão:
6.1 Requisitos gerais: Podem candidatar-se ao concurso os indiví-

duos vinculados à função pública:

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 inter-

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

ao exercício das funções e ter cumprido as leis da vacina-
ção obrigatória.

6.2 Requisitos especiais de admissão: Os referidos na alínea b) do
n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98 de
30 de Dezembro

7. Métodos de selecção � em que serão avaliadas as aptidões
profissionais dos candidatos para o desempenho da função, median-
te concurso de provas públicas, que consistirá na apreciação e dis-
cussão do respectivo currículo profissional de cada candidato e atra-
vés da ponderação dos seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, onde se ponderará a titula-
ridade de grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) Formação profissional, em que se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional em especial as
relacionadas com a área funcional do concurso;

c) Experiência profissional, em que se ponderará o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade para que o
concurso é aberto, devendo ser avaliada pela sua natureza e
duração;

d) A classificação de serviço, através da sua expressão quanti-
tativa.

7.1 � A avaliação curricular será ponderada do seguinte modo:
7.1.1 � Habilitação Académica de Base (HAB), onde será ponde-

rada a média final da licenciatura à qual irão acrescer 2 valores pela
detenção de mestrado.
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7.1.2 � Formação profissional (FP), serão ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional directamente relacionadas com
a área funcional para a qual é aberto o concurso, com o limite máximo
de 20 valores. Sendo que, só serão ponderadas as acções de formação
frequentadas na categoria actual, até ao limite de 130 horas.

Partindo de uma base de 10 valores a atribuir a todos os candida-
tos, com ou sem formação ou com formação que não esteja docu-
mentada, serão ainda consideradas as seguintes situações:

7.1.3 � Formação profissional (FP):

Até 15 horas (inclusive) � 1,5 valores
De 16 a 35 horas (inclusive) � 3 valores
De 36 a 70 horas (inclusive) � 4,5 valores
De 71 a 100 horas (inclusive) � 6 valores
De 101 a 130 horas (inclusive) � 8 valores

7.1.4 � Pós-Graduação em área directamente relacionada com o
desempenho da função ou parte lectiva do mestrado, se esta for
equivalente a uma pós graduação � 2 valores.

Nas acções de formação em cujos certificados apenas é discrimi-
nada a duração em dias, é atribuído um total de 7 horas por cada dia
de formação de modo a ser possível converter em horas a respecti-
va duração.

7.1.5 � Na experiência profissional (EP), será ponderada o de-
sempenho efectivo de funções na área de actividade para que o
concurso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, avali-

ando-se designadamente pela sua natureza e duração, de acordo com
a seguinte fórmula:

EP =
 (DF + NF)

       2
Sendo:

DF � Duração das funções;
NF � Natureza das funções;

Em que a Duração das Funções (DF) será obtida pela seguinte fór-
mula, estabelecendo-se a pontuação máxima de 20 valores:

DF = 12 + (S1 � 12) × 0,30 + S2 × 0,20

Sendo:

S
1 � Tempo de serviço na carreira de Engenheiro Civil, na
CML ou equiparado, em semestres completos.

S2 � Tempo de serviço na categoria actual em semestres com-
pletos.

A Natureza das Funções (NF) será obtida a partir de uma base de
14 valores, a atribuir a todos os candidatos, pelo seu desempenho
nas funções correntes, acrescida dos valores a atribuir por outras
funções especiais desempenhadas, de acordo com a seguinte tabela,
e com um máximo de 6 valores:

Trabalhos/Funções Unid. Val/Unid. Quantid. Pont. Máx. Pont. Acumul. b)

Trabalhos/Estudos individuais a) ............................................ Uni 0,75 3,00
Participação em Trab. Colectivos a) .................................... Uni 0,40 1,60
Publicação Trab. na Área Funcional ...................................... Uni 1,00 3,00
Gestão/Coordenação de Projectos a) ..................................... Uni 0,60 2,40
Funções de Chefia ................................................................... Ano 0,75 3,00
Participação Efectiva em Júris concurso ............................... Uni 0,40 2,40

a) Para os quais tenha sido nomeado.
b) Com o máximo de 6,00 valores.

7.1.6 � Classificação de Serviço (CS)  � Na classificação de
serviço será considerada a média da classificação dos últimos três ou
cinco anos sem arredondamento, consoante os candidatos sejam
admitidos a concurso com três anos classificados de muito bom ou
cinco classificados de bom, convertida na escala de 0 a 20 valores,
nos termos do artigo 53.º n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, através das seguintes fórmulas:

CS =
 CS1 + CS2 + CS3 × 2

   3

ou           
    CS =

 CS1 + CS2 + CS3 + CS4 + CS5 × 2
                                            5

Na falta de classificação de serviço, esta será suprida pelo júri nos
termos do Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho.

8. Classificação Final:
A classificação final (CF) e o consequente ordenamento dos can-

didatos derivará da fórmula abaixo indicada e será expressa na esca-
la de 0 a 20 valores, resultando da média aritmética das classifica-
ções obtidas no método de selecção indicado, considerando-se não
aprovados, os candidatos que na classificação final, obtenham clas-
sificação inferior a 9,5 valores.

CF = 0.1HAB + 0.1FP + 0,75EP + 0,05CS

Sendo que:

CF = Classificação Final;
HAB = Habilitação Académica de Base;
FP = Formação Profissional;
EP = Experiência Profissional;
CS = Classificação de Serviço.

8.1 Os critérios de apreciação e de 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 a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

9. Formalização das candidaturas:
9.1 As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimen-

to elaborado em folhas normalizadas, brancas ou de cores pálidas,

de formato A4, ou papel contínuo, dirigido ao Presidente da Câma-
ra Municipal de Lisboa e entregue pessoalmente no Departamento
de Gestão de Recursos Humanos, à Rua Castilho, n.º 213, 1070-
-051 Lisboa � ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
para a morada indicada, no prazo fixado.

9.2 O requerimento de admissão, a apresentar nos moldes e com
o teor do anexo n.º 1 ao presente aviso, deverá ser acompanhado
dos documentos seguintes:

a) Curriculum Vitae detalhado, do qual deve constar a identi-
ficação pessoal, habilitações literárias e profissionais, for-
mação profissional e experiência profissional, com indica-
ção das funções com maior interesse para o lugar a que se
candidata e quaisquer outros elementos que o candidato
entenda dever apresentar, por considerar relevantes para a
apreciação do seu mérito.

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso, referidos nas alíneas a), b), d), e)
e f) do 6.1 do presente aviso (fotocópia do bilhete de iden-
tidade, documento comprovativo do cumprimento dos de-
veres militares ou do serviço cívico, quando obrigatório,
certificado do registo criminal e atestado comprovativo dos
requisitos de robustez e aptidão física, passado por médico
no exercício da sua profissão.

c) Documentos comprovativos do requisito habilitacional re-
ferido no ponto 6.2 do presente aviso (original ou fotocó-
pia).

d) Declaração devidamente autenticada, emitida pelo serviço
ou organismo de origem, no caso de funcionários de outros
serviços, da qual conste inequivocamente, a natureza do
vínculo, a categoria detida, o tempo de serviço na catego-
ria, na carreira e na função pública e as classificações de
serviço, com indicação das respectivas expressões quanti-
tativas, reportadas aos três ou cinco últimos anos.

9.2.1 É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea b) do ponto 9.2, desde que os candidatos declarem, no reque-
rimento, sob compromisso de honra e por alíneas separadas, a si-
tuação precisa em que se encontram, relativamente a cada um dos
requisitos gerais de admissão.

9.2.2 Os candidatos deverão juntar os documentos comprovati-
vos das declarações prestadas no Curriculum Vitae, sob pena de es-
tas não serem consideradas. Os funcionários e agentes ao serviço da
Câmara Municipal de Lisboa, estão dispensados da junção dos refe-
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ridos documentos, desde que os mesmos se encontrem arquivados
no respectivo processo individual, no Departamento de Gestão de
Recursos Humanos, devendo fazer essa menção, relativamente a cada
caso, no Curriculum Vitae.

9.2.3 As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos da
lei.

10. A Lista de Candidatos Admitidos, será afixada no Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A notificação
dos candidatos excluídos será realizada nos termos do artigo 34.º do
mesmo diploma. A publicitação da Lista de classificação final pro-
cessar-se-á nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho.

11. Composição do júri:
11.1 O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Director de Departamento, Eng.º ANTÓNIO
ARGUELLES MOUZINHO

Vogais efectivos:

Engenheiros Civis Assessores Principais, FERNANDO
JOAQUIM DOS SANTOS VENTURA e VICTOR MA-
NUEL LOURO RODRIGUES

Vogais suplentes:

Engenheiros Civis Assessores Principais, FERNANDO
JOSÉ REBELO CORREIA DOS SANTOS e FLORIN-
DO GRAVIANO PEREIRA DA SILVA.

12. O 1.º vogal, efectivo, substituirá o presidente de júri nas suas
faltas e impedimentos.

13. Quaisquer esclarecimentos relativos ao presente concurso se-
rão prestados durante o horário de expediente, no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, à Rua Castilho, n.º 213, 1070-051 �
Lisboa.

ANEXO N.º 1

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Lisboa:

(Nome) ...
(estado civil ..., profissão ..., Portador do Bilhete de Identidade n.º ...,
emitido em .../.../... pela Direcção dos Serviços de Identificação Ci-
vil de Lisboa (ou Delegação dos Serviços de Identificação Civil de
...1 ou ainda, Conservatória do registo Civil ... 2), Contribuinte fis-
cal n.º  ..., residente em ... (indicar Rua, n.º de polícia, andar, loca-
lidade e código postal), com o telefone n.º ..., requer a V. Ex.ª se
digne admiti-lo(a) ao concurso interno de acesso geral, para Enge-
nheiro Civil Assessor, do grupo de pessoal Técnico Superior, a que
se refere o Aviso publicado no Diário da República n.º ..., III Série,
de .../.../..., declarando por sua honra, em relação às alíneas a), b),
d), e) e f) do ponto 6.1 do Aviso de Abertura do concurso:

a) Ter nacionalidade ...;
b) Ter ... anos de idade;
d) Ter cumprido (referir a situação relativa a cada caso: deveres
militares3, serviço militar ou serviço cívico, obrigatórios)4, ou não
estar abrangida pela obrigatoriedade do cumprimento dos deveres
militares (tratando-se de concorrente do sexo feminino);
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata5;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-
cício das funções e ter cumprido as leis da vacinação obrigatória;

Pede Deferimento.

Lisboa, ... de ... de 2000.

(Assinatura do requerente.)

Anexa os documentos seguintes:
1) ...
2) ...
3) ...
4) ...

1 Porto ou Coimbra.
2 Outras localidades.
3 Quando se trate de recenseado (nos termos da Lei do recensea-

mento Militar).

4 Consoante e quando seja o caso.
5 Quando seja o caso.

16 de Março de 2001. � A Vereadora da Área de Gestão de Re-
cursos Humanos, Margarida Magalhães. 03-1-32 857

Aviso

Por despacho de 03 de Março de 2001, da Senhora Vereadora
da Área de Gestão de Recursos Humanos (Delegação de 28 de
Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de Ou-
tubro de 1999).

Marina da Conceição Pedreiro Dias e Marina Pereira de Oliveira
perdigão, engenheiros técnicos de química de 2.ª classe, do grupo
de pessoal técnico, nomeados, precedendo concurso, engenheiros
técnicos de química de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico, do
Quadro de Pessoal deste Município.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 03-1-32 858

Aviso

Por despacho de 07 de Março de 2001, da Senhora Vereadora
da Área de Gestão de Recursos Humanos (Delegação de 28 de
Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de Ou-
tubro de 1999):

Ivo Manuel Pereira Machado e Jorge Manuel Tavares Brites, enge-
nheiros electrotécnicos de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico
superior, nomeados, precedendo concurso, engenheiros
electrotécnicos principais, do grupo de pessoal técnico superior,
do Quadro de Pessoal deste Município.

Luís Filipe Araújo Ramos, técnico profissional (campismo) especi-
alista, do grupo de pessoal técnico profissional, nomeado, prece-
dendo concurso, técnico profissional (campismo) especialista prin-
cipal, do grupo de pessoal técnico profissional, do Quadro de
Pessoal deste Município.

António Joaquim Ramos Cruz, técnico profissional (campismo) prin-
cipal, do grupo de pessoal técnico profissional, nomeado, prece-
dendo concurso, técnico profissional (campismo) especialista, do
grupo de pessoal técnico profissional, do Quadro de Pessoal deste
Município.

Joaquim dos Santos, a exercer funções equiparadas a fiscal de obras,
com contrato de trabalho a termo certo � nomeado, precedendo
concurso, fiscal de obras, do grupo de pessoal auxiliar, do Quadro
de Pessoal deste Município.

Maria Manuela Gamboa da Silva Melo, nomeada, precedendo con-
curso, engenheira sanitarista estagiária, do grupo de pessoal téc-
nico superior, do Quadro de Pessoal deste Município.

Sara Senos Valente Gonçalves, a exercer funções equiparadas a téc-
nica superior (urbanismo e planeamento) de 2.ª classe, com con-
trato de trabalho a termo certo � nomeada, precedendo concurso,
técnica superior (urbanismo e planeamento) de 2.ª classe, do gru-
po de pessoal técnico superior, do Quadro de Pessoal deste Muni-
cípio.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 03-1-32 859

Aviso

Por despacho de 10 de Janeiro de 2001, da Senhora Vereadora
da Área de Gestão de Recursos Humanos (Delegação de 28 de
Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de Ou-
tubro de 1999):

Albertina Miranda Ferreira Paiva Costa, Ana Luísa Branco Cordei-
ro Seco, Ana Sofia Rocha Correia, Ana Susete Lopes Moreira,
Anabela da Costa Canilho Santos, Anabela Ralo Baltazar da Silva,
Ausenda Cristina Gomes Farinha Gonçalves, Carla Maria Belo
Tavares Calais Garcia, Carminda Martins dos Santos Silva, Celes-
te Pereira dos Santos, Cesaltina José Arranhado da Silva Godi-
nho, Cidália da Conceição Garcia de Lemos Martins da Silva, Cla-
ra dos Santos Marques Figueiredo, Cláudia Sofia de Almeida Mestre,
Cláudia Sofia dos Santos Coelho, Engrácia Maria Castro dos San-
tos, Ester de Oliveira Gonçalinho Mendes, Georgina Maria dos
Santos da Silva, Gracinda da Conceição Maia de Sousa, Isabel Maria
Alves Soveral da Rocha, Isabel Maria Palminha Fernandes Lopes,
Isaura Jorge Lopes Correia, Madalena de Fátima Rebocho
Balasteiro, Margarida da Conceição Teixeira de Freitas Ribeiro,
Maria Albina Godinho Varela Carmelo, Maria Arminda Coutinho



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 82 � 6 de Abril de 20017642

Teixeira de Almeida, Maria do Céu Soares Alves da Silva, Maria
da Conceição Pires da Silva, Maria Emília da Silva dos Santos,
Maria Etelvina Martins Arsénio Pereira, Maria de Fátima de Je-
sus Lopes Garcia Lima, Maria de Fátima dos Santos Rodrigues
Clemente, Maria Helena dos Santos Sampaio Pinto, Maria Isabel
de Oliveira Moura do Nascimento, Maria José Marques Gonçal-
ves, Maria José Raimundo Felix da Silva, Maria Luísa Esteves Louçã
Arranhado, Maria Manuela Camarate Nunes de Matos Bastos,
Maria Manuela Gonçalves Alvernaz, Maria Manuela Pais Rodri-
gues, Maria Odete Ramos Preto, Maria Orlanda Nunes Prudêncio
Pereira, Maria Paula Mota Dias dos Santos, Maria Raquel Lopes
Tavares, Maria Teresa Nunes Gomes Sarmento, Marta do Rosá-
rio Mendes Guerreiro Martins, Matilde da Ressurreição Saraiva,
Olga Filomena Mendes Guerreiro Leite, Regina Maria da Costa
Pereira Rodrigues, Rosa Fernanda Moura, Rosinda Paço da Silva
Guerreiro, Sandra Cristina Fonseca Brás, Sandra Cristina dos San-
tos Campos, Sandra Isabel Borges Lopes, Sónia Cristina Manta da
Silva, Sónia Isabel Silveira Rodrigues, Sónia da Silva Lourenço,
Susana Isabel da Silva Martins Jorge, Susana Varela Rodrigues de
Carvalho e Teresa Margarida Faria Ribeiro, auxiliares de acção
educativa com contrato de trabalho a termo certo, celebrado con-
trato administrativo provimento ao abrigo do Dec.Lei 234/A/2000.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 03-1-32 860

Aviso

Reclassificações profissionais

Por despacho de 23 de Fevereiro, de 2001, da Senhora Verea-
dora da Área de Gestão de Recursos Humanos (Delegação de
28 de Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de
Outubro de 1999):

Ana Paula Marques Rosa, técnica profissional (arquivo) principal,
reclassificada profissionalmente nos termos do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Admi-
nistração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro
para a categoria de técnica superior (história) de 2.ª classe, do
grupo de pessoal técnico superior, do Quadro de Pessoal deste
Município.

José Mário Barradas Calvo, engenheiro técnico de máquinas de 2.ª
classe e Laura Alves do Rosário Lucas, engenheira técnica civil
principal, reclassificados profissionalmente nos termos do artigo
15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à
Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setem-
bro para a categoria de técnico superior de 2.ª classe, do grupo de
pessoal técnico superior, do Quadro de Pessoal deste Município.

António Sequeira da Silva, Armindo Pereira da Silva Valente e Hum-
berto Domingos Brandão Nunes, auxiliares de serviços gerais, re-
classificados profissionalmente nos termos do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Admi-
nistração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro
para a categoria de cozinheiro, do grupo de pessoal auxiliar, do
Quadro de Pessoal deste Município.

Carlos Alberto Costa Loureiro, auxiliar de serviços gerais, reclassi-
ficado profissionalmente nos termos do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração
Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro para a ca-
tegoria de jardineiro, do grupo de pessoal operário qualificado, do
Quadro de Pessoal deste Município.

Maria de Lurdes Alves Mexia dos Santos, cantoneira de limpeza,
reclassificada profissionalmente nos termos do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Admi-
nistração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro
para a categoria de auxiliar administrativa, do grupo de pessoal
auxiliar, do Quadro de Pessoal deste Município.

Rosa Maria Almeida Antunes, cantoneira de limpeza, reclassificada
profissionalmente nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração Local
pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro para a categoria
de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, do Qua-
dro de Pessoal deste Município.

João Manuel Pedro Pires, operário de construção de espaços verdes
principal, reclassificado profissionalmente nos termos do artigo
15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à
Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setem-
bro para a categoria de fiscal municipal (serviços gerais) de 2.ª
classe, do grupo de pessoal técnico profissional, do Quadro de
Pessoal deste Município.

Domingos de Oliveira Pedro, jardineiro, Elisiete Figueiredo do Ama-
ral, auxiliar de serviços gerais e José Daniel Rodrigues Esteves,
cantoneiro de limpeza, reclassificados profissionalmente nos ter-
mos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, aplicável à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000,
de 18 de Setembro para a categoria de operador de reprografia,
do grupo de pessoal auxiliar, do Quadro de Pessoal deste Municí-
pio.

Carlos Alberto Marques da Cunha, Carlos Alberto Rodrigues Correia
e Luís Lopes das Neves, auxiliares de serviços gerais, reclassifica-
dos profissionalmente nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração Local
pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro para a categoria
de pedreiro, do grupo de pessoal auxiliar, do Quadro de Pessoal
deste Município.

Pedro Manuel Casacão Cozinha, viveirista principal, reclassificado
profissionalmente nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração Local
pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro para a categoria
de agente técnico agrícola de 2.ª classe, do grupo de pessoal téc-
nico profissional, do Quadro de Pessoal deste Município.

Alfredo Monteiro de Carvalho, António José Gabriel de Oliveira,
João Manuel Vieira Nunes e Rui Filipe Simões Martins, auxiliar
de serviços gerais, reclassificados profissionalmente nos termos
do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
aplicável à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de
18 de Setembro para a categoria de lavador de viaturas, do grupo
de pessoal semiqualificado, do Quadro de Pessoal deste Municí-
pio.

Por despacho de 28 de Fevereiro, de 2001, da Senhora Verea-
dora da Área de Gestão de Recursos Humanos (Delegação de
28 de Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de
Outubro de 1999).

Ana Margarida Pereira da Costa Romão, técnica profissional (ambi-
ente) de 1.ª classe, reclassificada profissionalmente nos termos
do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
aplicável à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de
18 de Setembro para a categoria de engenheira técnica química de
2.ª classe, do grupo de pessoal técnico, do Quadro de Pessoal deste
Município.

Florbela Maria da Silva dos Santos, assistente administrativa, reclas-
sificada profissionalmente nos termos do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração
Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro para a ca-
tegoria de educadora de infância, do grupo de pessoal técnico, do
Quadro de Pessoal deste Município.

Teresa Maria André Duarte Vinagre, jardineira, reclassificada pro-
fissionalmente nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração Local pelo
Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro para a categoria de
auxiliar administrativa, do grupo de pessoal auxiliar, do Quadro
de Pessoal deste Município.

Idalina de Jesus Cavalheira Cruchinho, auxiliar administrativa, re-
classificada profissionalmente nos termos do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Admi-
nistração Local pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro
para a categoria de operadora de reprografia, do grupo de pessoal
auxiliar, do Quadro de Pessoal deste Município.

Pedro Manuel Duarte Soares, auxiliar administrativo, reclassificado
profissionalmente nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração Local
pelo Dec.-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro para a categoria
de coveiro, do grupo de pessoal auxiliar, do Quadro de Pessoal
deste Município.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 03-1-32 863

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Aviso n.º 12/2001/SRH

Concurso interno geral de acesso para provimento de
dois lugares de operário qualificado � operário princi-
pal � serralheiro civil.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da Câmara em 14 de Março de 2001, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de
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publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno geral de acesso para provimento de duas vagas de operário
qualificado � operário principal � serralheiro civil,  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
412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas pos-
tas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Mação.
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 vigentes
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 Mação, nele devendo constar os seguintes ele-
mentos 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 postal
e telefone);

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

c) Quaisquer outros documentos facultativos para base de apre-
ciação 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) Declaração, devidamente, autenticada, emitida pelos
serviços, onde conste a antiguidade do candidato, bem como
a natureza do vínculo.

10 � Os candidatos pertencentes a esta Câmara ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do número
anterior, desde que constem do processo individual.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 7 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 encon-
tram 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 � Local de entrega das candidaturas � as candidaturas pode-
rão ser entregues directamente no Sector de Recursos Humanos, Rua
do Padre António Pereira de Figueiredo, 6120-750 Mação, no edi-
fício da Câmara Municipal de Mação, durante o horário de expedi-
ente, ou enviado pelo correio, sob registo e com aviso de recepção,
para a morada atrás mencionada, até ao último dia do prazo estipu-
lado no presente aviso.

13 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção:

a) A prova prática de conhecimentos (PPC) será relacionada
com o conteúdo funcional do lugar a prover, terá a dura-
ção de trinta minutos e consistirá no manuseamento de
ferramentas e instrumentos de trabalho, nomeadamente de

soldadura, corte de chapa e aplicação de rebites, ligando ele-
mentos metálicos;

b) A entrevista profissional de selecção (EPS) visará avaliar
as capacidades e aptidões dos candidatos face ao perfil e
exigências da função, sendo ponderados os seguintes facto-
res de apreciação:

Motivação e interesse pelo lugar;
Relacionamento humano;
Conhecimentos profissionais;
Experiência profissional.

Classificação � a prova de conhecimentos e entrevista profis-
sional de selecção serão classificadas, cada uma, de 0 a 20 va-
lores.

O ordenamento final dos candidatos ao concurso resultará da apli-
cação dos métodos de selecção, que será efectuado pela aplicação da
seguinte fórmula:

CF =
 PPC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

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

15 � Afixação e publicação das listas � as listas de candidatos e
de classificação final serão publicitadas nos prazos estabelecidos nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � Composição do júri do concurso:

Presidente � engenheiro civil Carlos Alberto Simões de Ma-
tos, chefe da Divisão de Obras e Equipamentos.

Vogais efectivos:

Etelvino Gueifão Dias, encarregado geral.
Francisco Brito Pires, encarregado � operário qualificado.

Vogais suplentes:

Arquitecto Ricardo Manuel Martins Cabrita, técnico supe-
rior de 1.ª classe.

Vítor Manuel Falua da Silva, encarregado de parques de
máquinas pesadas, viaturas automóveis e transporte.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos 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.

15 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Elvino Vieira
da Silva Pereira. 10-1-106 793

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 86/2001

Nomeação � concurso interno limitado de acesso para
provimento de uma vaga de fiscal municipal especia-
lista.

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 1 de Março de 2001, foi
nomeado, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de fiscal munici-
pal especialista, o candidato classificado em 6.º lugar António Joa-
quim Rocha Mota Ferreira.

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

1 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues de Miranda. 10-1-106 794
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CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 20 de Março de 2001, foi nomeada para a categoria de
técnico superior principal Maria Teresa Rodrigues de Sousa, única
candidata ao concurso interno de acesso geral, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 11, de 13 de Janei-
ro de 2001.

A candidata dispõe de 20 dias, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série, para aceitar o lugar
para que foi nomeada. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos
termos do disposto 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.)

20 de Março de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 06-1-030 888

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Aviso n.º 40/2001

Prorrogação da requisição de funcionário

Para os devidos efeitos se torna público que foi prorrogada a re-
quisição, pelo período de mais um ano, nos termos dos artigos 27.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e 5.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, do funcionário do Centro Regional de
Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo António Diogo Sotero,
com a categoria de encarregado de sector, a partir de 15 de Feverei-
ro de 2001.

1 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Paulo
Ramos Neto. 10-1-106 795

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Aviso

Admissão de pessoal

Por despacho do presidente da Câmara de 20 de Março de 2001:

Ana Isabel da Conceição Valente � admitida em regime de contra-
to administrativo de provimento, precedendo concurso, para o
lugar de estagiária da carreira técnica superior (engenheiro civil)
pelo prazo de um ano com início no dia seguinte ao da publicação
do presente aviso no Diário da República, com o vencimento
correspondente ao escalão 1 da respectiva categoria, actualmente
na importância de 187 800$. [Processo isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, alínea b) do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

20 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Luís de
Oliveira Gonçalves. 10-1-106 796

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DO SOL

Edital

Tendo por base a necessidade de incentivar todas as medidas que
visem apoiar a juventude do concelho de Ponta do Sol, com vista a
fomentar a sua fixação na área deste município;

Tendo em conta o crescimento económico que já é visível neste
concelho, e atendendo a que esse crescimento só terá continuidade
se for orientado no sentido de proporcionar aos jovens de hoje e
homens de amanhã uma melhor condição de vida;

A Assembleia Municipal de Ponta do Sol, em reunião de 23 de
Fevereiro de 2001, aprovou, por unanimidade, sob proposta desta
Câmara Municipal, o seguinte:

1) A criação de um cartão jovem municipal «Sol Jovem», o
qual se destinará à juventude residente no concelho de Ponta
do Sol, o qual se regerá por um regulamento (em anexo).

2) A aprovação do respectivo regulamento;
3) A fixação de uma taxa de desconto  no valor de 25% sobre

os serviços prestados directamente por esta Câmara Muni-
cipal aos jovens abrangidos pelo regulamento acima men-
cionado.

ANEXO

Regulamento do Cartão Jovem Municipal
de Ponta do Sol

ARTIGO 1.º

Dos objectivos em geral

O cartão jovem municipal, adiante designado de C. M. Sol Jovem,
tem como objectivos:

1) Incentivar a fixação de jovens no concelho;
2) Promover o crescimento e desenvolvimento do concelho

nos vários sectores económicos;
3) Proporcionar aos jovens de hoje, e homens de amanhã, uma

melhor qualidade de vida;
4) Apoiar uma maior participação, da juventude residente no

concelho de Ponta do Sol, na vida económico-social;
5) Fomentar actividades em vários sectores, atendendo aos fra-

cos recursos dos jovens.

ARTIGO 2.º

Dos objectivos em especial

O C. M. Sol Jovem visa em particular proporcionar aos jovens
residentes no concelho de Ponta do Sol desconto de 25% em todos
os serviços prestados directamente pela Câmara Municipal, bem como
um desconto a fixar pelas empresas aderentes ao mesmo.

ARTIGO 3.º

Beneficiários

Podem ser beneficiários do C. M. Sol Jovem os jovens residentes
no concelho de Ponta do Sol com idade compreendida entre os  18
e os 30 anos, inclusive.

ARTIGO 4.º

Pessoal e intransmissível

O C. M. Sol Jovem é pessoal e intransmissível, comprometendo-
-se o seu titular a não permitir a utilização do cartão por terceiros.

ARTIGO 5.º

Entidade emissora

Compete à Câmara Municipal de Ponta do Sol e emissão do
C. M. Sol Jovem.

ARTIGO 6.º

Validade

O C. M. Sol Jovem tem a validade até o seu titular perfazer o
limite de idade, desde que resida no concelho de Ponta do Sol.

ARTIGO 7.º

Custos

O custo de emissão do C. M. Sol Jovem é de 400$.
No caso de extravio ou pedido de renovação, a nova emissão é de

500$.

ARTIGO 8.º

Do processo de requisição do cartão

1 � A requisição do cartão é feita na Câmara Municipal de Pon-
ta do Sol, na hora de expediente, mediante o preenchimento de um
modelo disponível para o efeito.

2 � Para efeitos de inscrição, deverão os interessados apresentar
os seguintes documentos:

a) Bilhete de identidade;
b) Cartão de contribuinte fiscal;
c) Atestado de residência;
d) Duas fotografias tipo passe.

ARTIGO 9.º

Divulgação

No momento de aquisição do C. M. Sol Jovem, os interessados
têm direito a uma brochura onde conste as empresas aderentes bem
como os respectivos descontos.
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ARTIGO 10.º

Adesão de empresas e entidades

Poderão aderir ao C. M. Sol Jovem, todas as empresas e entidades
que o pretendam, devendo para isso proceder à sua inscrição na
Câmara Municipal mediante modelo disponível para o efeito.

ARTIGO 11.º

Do processo de adesão de empresas e entidades

1 � A adesão de empresas e entidades que pretendam associar-se
ao C. M. Sol Jovem só se efectiva mediante o preenchimento com-
pleto do modelo referido no artigo 10.º

2 � As empresas e entidades interessadas deverão dirigir-se à
Câmara Municipal de Ponta do Sol, durante o expediente e apresen-
tar os seguintes documentos:

a) Cartão de contribuinte fiscal;
b) Fazer prova da titularidade da empresa.

ARTIGO 12.º

Omissões e lacunas

Quaisquer lacunas e omissões no presente regulamento serão de-
cididas por despacho do presidente da Câmara Municipal de Ponta
do Sol.

ARTIGO 13.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor a partir da data da sua
publicação no Diário da República.

15 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-106 800

Aviso

Concurso interno geral de acesso para preenchimento
de uma vaga da categoria de assistente administrativo
principal, da carreira de assistente administrativo, do
grupo de pessoal administrativo.

1 � Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e n.º 1 do ar-
tigo 28.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,
faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Munici-
pal de 14 de Março de 2001, foi autorizada a abertura de concurso
interno geral de acesso, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação deste aviso no Diário da República, para preenchi-
mento de uma vaga da categoria de assistente administrativo prin-
cipal, da carreira de assistente administrativo, do grupo de pessoal
administrativo, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

2 � A remuneração é a correspondente a um dos escalões cons-
tantes do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, para a categoria de assistente administrativo principal da car-
reira de assistente administrativo, situando-se o local de trabalho no
concelho de Ponta do Sol, sendo as condições de trabalho e as rega-
lias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da admi-
nistração local.

3 � O concurso é válido apenas para a referida vaga e esgota-se
com o preenchimento da mesma.

4 � O conteúdo funcional do lugar a preencher é o constante do
n.º 1 da alínea c) do Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da
República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989, integrando ainda as
funções das carreiras de controlador de trabalhos e de operador de
registo de dados.

5 � São requisitos de admissão ao concurso:
5.1 � Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que são:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações legalmente exigidas para o desem-

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

quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

5.2 � Especiais � possuam a categoria de assistente administra-
tivo da carreira de assistente administrativo, com, pelo menos, três
anos na categoria e classificação de serviço não inferior a Bom.

6 � A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício da Câmara Municipal de Ponta do Sol e demais
locais de estilo.

7 � Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
7.1 � Avaliação curricular visando o disposto no n.º 1 do ar-

tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, cujos critérios
de apreciação e ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a
20 valores:

a) HAB  � habilitação académica de base;
b) FP � formação profissional;
c) EP � experiência profissional;
d) CS � classificação de serviço.

7.1.1 � A classificação da avaliação curricular será obtida atra-
vés da seguinte fórmula:

AC =
 (HAB + FP + EP + CS)

4

7.2 � Entrevista profissional de selecção, que terá por fim ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, cujos critérios de
apreciação e ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a 5
valores, à excepção de CP, que será de 0 a 10 valores.

a) Conhecimentos profissionais;
b) Interesse/motivação;
c) Sociabilidade.

7.2.1 � A classificação da entrevista profissional de selecção será
obtida através da seguinte fórmula:

EPS = CP + I/M + S

8 � A ordenação final dos candidatos é feita de harmonia com a
classificação final, que resultará da média aritmética ponderada das
classificações obtidas nos dois métodos de selecção que resultará da
aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (2AC + EPS)

3

9 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção 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.

10 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento e entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio com aviso
de recepção, dentro do prazo de abertura do concurso ao presidente
da Câmara Municipal de Ponta do Sol, 9360 Ponta do Sol.

11 � Do requerimento deverão constar necessariamente, sob pena
de exclusão do concurso, os seguintes elementos:

11.1 � Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número de identifica-
ção fiscal, residência, código postal e número de telefone, se possuir).

11.2 � Identificação do concurso, com referência ao número e
data do Diário da República onde se encontra publicado o respec-
tivo aviso de abertura.

11.3 � Habilitações literárias.
11.4 � Categoria que o candidato possui, serviço a que pertence,

tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira e na função
pública.

11.5 � Indicação de ter cumprido os deveres militares ou de ser-
viço, quando obrigatório.

11.6 � Indicação se está ou não inibido do exercício das funções
públicas ou interdito para o exercício das funções a que se candi-
data.

11.7 � Indicação de possuir a robustez física e o perfil psíquico
indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de va-
cinação obrigatória.
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12 � Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser
instruídos com os seguintes documentos, sob pena de exclusão do
concurso.

a) Cópia das habilitações literárias e ou profissionais exigidas;
b) Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se

achem vinculados, autenticada com o selo branco ou ca-
rimbo, da qual constem, de maneira inequívoca, a existên-
cia do vínculo à função pública, a categoria que detêm e o
tempo de serviço efectivo nessa categoria, na carreira e na
função pública, bem como a menção das classificações de
serviço obtidas nos anos relevantes para a promoção em
termos qualitativos e quantitativos;

c) Curriculum vitae detalhado, dactilografado em papel de
formato A4 onde constem os seguintes elementos: habili-
tações profissionais (especializações, estágios, seminários,
acções de formação, etc.), experiência profissional,
explicitando nomeadamente, as diversas categorias possuí-
das pelos candidatos (com indicação dos respectivos víncu-
los, bem como das datas do início e termos das funções
relativamente a cada uma delas): a indicação dos serviços
onde os candidatos têm exercido funções e a descrição das
funções com mais interesse para o lugar a que se candida-
tam, quaisquer outros elementos que os candidatos enten-
dam dever apresentar, por serem relevantes, para aprecia-
ção do seu mérito;

d) Cópia do respectivo bilhete de identidade e do cartão de
contribuinte fiscal.

13 � É dispensada a apresentação do documento referido na
alínea a) do número anterior desde que os candidatos declarem no
requerimento de admissão ao concurso, sob compromisso de honra,
serem detentores da habilitação que invocam.

14 � Os funcionários da Câmara Municipal de Ponta do Sol es-
tão dispensados da apresentação dos documentos solicitados nas
alíneas a) e b) do n.º 12, desde que os mesmos encontrem-se já ar-
quivados nos respectivos processos individuais.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
17 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Elisabete Rodrigues Nunes, chefe de departamen-
to da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

José Carlos Varela, estagiário da carreira técnica superior,
que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e im-
pedimentos, e António Manuel Pita Rentróia, consul-
tor jurídico.

Vogais suplentes:

David Artur Nunes Malho, estagiário da carreira técnica
superior, e Maria da Luz Pereira Silva Miguel, chefe de
secção.

18 � Este concurso reger-se-á pelos Decretos-Leis n.os 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, 248/85, de 15 de Julho, com as revogações
operadas pelo referido Decreto-Lei n.º 404-A/98, e 247/87, de 17
de Junho.

16 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António do
Vale da Silva Lobo. 10-1-106 799

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso de nomeação

Dr. Amílcar Joaquim Jesus dos Santos, presidente da Câmara Muni-
cipal de Portalegre:

Torna público que, por despacho de 20 de Fevereiro de 2001, no
uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeou, nos ter-
mos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para
o lugar da categoria de assessor da carreira de conservador de mu-
seus, do grupo de pessoal técnico superior.

Mais se torna público que a aceitação ocorrerá no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

12 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Amílcar Joa-
quim Jesus dos Santos. 10-1-106 797

Aviso de nomeação

Dr. Amílcar Joaquim Jesus dos Santos, presidente da Câmara Muni-
cipal de Portalegre:

Torna público que, por despacho de 20 de Fevereiro de 2001, no
uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeou, nos ter-
mos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
para o lugar da categoria de técnico superior de 1.ª classe, da
carreira de biblioteca e documentação, do grupo de pessoal téc-
nico superior.

Mais se torna público que a aceitação ocorrerá no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

12 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Amílcar Joa-
quim Jesus dos Santos. 10-1-106 798

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Aviso

Concursos internos de ingresso para lugares
de pessoal operário

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente desta Câmara Municipal com data de 12 de Fevereiro
de 2001 e nos termos do n.º 6 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, se encontram abertos os seguintes concursos inter-
nos de ingresso, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da
data da publicação deste aviso no Diário da República:

A � Operário altamente qualificado, mecânico � um lugar;
B � Operário qualificado, serralheiro � um lugar;
C � Operário qualificado, canalizador � um lugar.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

3 � Prazos de validade � são válidos para as vagas acima indi-
cadas.

4 � Local de trabalho � área do concelho de Santo Tirso.
5 � Vencimentos mensais ilíquidos:

Concurso A � escalão 1, índice 180 (109 600$);
Concursos B e C � escalão 1, índice 130 (81 200$).

6 � Conteúdos funcionais � os previstos no despacho do SEA-
LOT n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23,
de 27 de Janeiro de 1990.

7 � Requisitos de admissão:

Gerais � os referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e que são:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excep-
tuados por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias  ou profissionais le-

galmente exigidas para o desempenho do cargo: esco-
laridade obrigatória, de acordo com a idade;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívi-
co, quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou
interdito para o exercício das funções a que se candi-
data;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-
veis para o exercício da função e ter cumprido as leis
de vacinação obrigatória.

Requisitos especiais � os previstos no n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro, e n.os 2 e 3 do
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artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, na redacção da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

8 � Métodos de selecção � prestação de provas de conhecimen-
to e entrevista profissional de selecção.

A classificação final será obtida através da aplicação da seguinte
fórmula:

CF =
 PC + EP

2
em que:

CF = classificação final;
PC = provas de conhecimentos;
EP = entrevista profissional.

As provas práticas de conhecimentos constarão:

Concurso A � examinar um veículo para localizar as deficiên-
cias e determinar as respectivas causas;

Concurso B � conhecimentos relativos à aplicação de ferra-
mentas e execução de uma peça no torno de bancada;

Concurso C � substituição de uma torneira de passagem ou de
idêntica dificuldade.

A entrevista profissional terá por objecto determinar e avaliar,
numa relação interpessoal e de uma forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, nomeadamente
a motivação e interesse pela profissão, a preocupação pela valori-
zação profissional, a capacidade de expressão e fluência verbais e
sentido criativo e clareza de raciocínio. Os candidatos serão ordena-
dos de acordo com a classificação segundo a escala seguinte:

Favorável preferencialmente � 18 a 20 pontos;
Bastante favorável � 14 a 17 pontos;
Favorável � 10 a 13 pontos;
Desfavorável � 6 a 9 pontos;
Totalmente desfavorável � 0 a 5 pontos.

A data, o local e o horário para a realização das provas e entre-
vistas serão comunicados aos candidatos através de carta registada
com aviso de recepção.

9 � Forma de apresentação das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso,
o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, deverá
ser entregue pessoalmente na Repartição de Pessoal desta autarquia,
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado.

9.2 � Caso o requerimento seja remetido pelo correio, o mesmo
deverá ser encerrado em envelope opaco e fechado no qual se es-
creverá «Candidatura ao concurso para operário qualificado».

10 � Do requerimento deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, residência, telefone, número e data do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu
e o número de contribuinte);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com menção

do Diário da República em que foi publicado o aviso;
d) Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptí-

veis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, devidamente compro-
vadas.

11 � Os requerimentos deverão ser acompanhados de todos os
documentos comprovativos dos requisitos a que se refere o n.º 7 do
presente aviso, salvo se os candidatos declararem, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

13 � As listas de candidatos e de classificação final serão publi-
cadas nos termos dos artigos 33.º e 40.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 � O júri dos presentes concursos terá a seguinte composição:

Presidente � Luís Gonzaga Silva Freitas Rodrigues, vereador.

Vogais efectivos:

Orlando Gaspar Moinhos Costa, vereador, e engenheiro
Carlos António Nogueira Veloso, director de departa-
mento.

Vogais suplentes:

Prof. António Alberto Verne Silva, vereador, e engenheira
Maria Fernanda Pires Lima S. Coelho, chefe de divisão,
em substituição.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelos primeiros vogais efectivos.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

23 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Alberto Castro Fernandes. 10-1-106 805

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara de 23 de Fevereiro de 2001, foi nomeado para
um lugar de técnico profissional de natação de 2.ª classe o candida-
to classificado com 14 valores, Fernando Carlos Soares Silva [abran-
gido pela alínea b) do n.º 2  do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 195/97,
de 31 de Julho, na redacção do Decreto-Lei n.º 256/98, de 14 de
Agosto].

O referido candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro.

2 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António Al-
berto Castro Fernandes. 10-1-106 804

Aviso

Reclassificações profissionais

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara de 5 de Março de 2001, foram reclassificados
profissionalmente, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 218/2000, de 18 de Setembro, a título definitivo, com
dispensa do período probatório, os seguintes funcionários:

Adriana Maria Moreira Gomes Dias Quintas, de assistente ad-
ministrativa para técnica profissional de 2.ª classe (de secre-
tariado), escalão 1, índice 191 (a);

Agostinho Leão Sousa, de cantoneiro de limpeza para fiel de
mercado e feiras, escalão 5, índice 186 (a);

António Pacheco Andrade, de operário qualificado (jardineiro)
para motorista de ligeiros, escalão 4, índice 167 (a);

Augusto Manuel Barros Cunha, de condutor de máquinas pesa-
das e veículos especiais para motorista de transportes colec-
tivos, escalão 4, índice 206;

Arminda Azevedo da Silva, de fiel de rouparia para auxiliar
técnica de turismo, escalão 1, índice 191 (a);

Filomena Luz Costa Alves, de auxiliar administrativa para au-
xiliar técnica de turismo, escalão 1, índice 191 (a);

Francisco Machado Matos, de condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais para motorista de transportes colectivos,
escalão 4, índice 206;

Graciano Martinho Martins Ramos, de operário semiqualificado
para auxiliar administrativo, escalão 4, índice 158 (b);

Joaquim Fernandes Machado, de operário semiqualificado para
motorista de ligeiros, escalão 4, índice 167 (a);

José Manuel Araújo Carneiro, de operário semiqualificado para
auxiliar administrativo, escalão 4, índice 158 (b);

José Manuel Neves Campos, de operário qualificado (calceteiro)
para condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, es-
calão 7, índice 230;

José Pereira Magalhães, de condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais para motorista de transportes colectivos,
escalão 4, índice 206 (a);

Júlia Odete Paiva Godinho Costa, de assistente administrativa
principal para técnica superior de 2.ª classe, escalão 1, índi-
ce 400 (a);
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Luís Filipe Martins de Sousa, de cantoneiro de limpeza para
auxiliar administrativo, escalão 4, índice 186 (b);

Manuel Ferreira da Silva, de operário semiqualificado para
motorista de pesados, escalão 3, índice 167 (a);

Manuel Sousa Pinto, de condutor de máquinas pesadas e veícu-
los especiais para motorista de transportes colectivos, esca-
lão 4, índice 206;

Maria José Silva Correia Tulha, de cantoneira de limpeza para
auxiliar técnica de museografia, escalão 1, índice, 191;

Miguel Ferreira Vieira, de operário semiqualificado para auxili-
ar administrativo, escalão 8, índice 220 (b);

Miquelina Rosa Ferreira Silva, de fiel de rouparia para canto-
neira de limpeza, escalão 3, índice 172;

Pedro Manuel Correia Mendonça Ramos, de condutor de má-
quinas pesadas e veículos especiais para motorista de trans-
portes colectivos, escalão 1, índice 167 (a);

Vítor Manuel Vale Ascenção, de operário qualificado principal
(lubrificador de viaturas) para fiel de armazém, escalão 1,
índice 196 (a) (b).

(a) Vagas a aditar automaticamente ao quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

(b) Desenvolvimento indiciário da categoria de origem, nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro.

Os funcionários reclassificados deverão aceitar o lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

12 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António Al-
berto Castro Fernandes. 10-1-106 803

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 20 de Março de 2001, e na sequência de
concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário da
carreira de engenheiro técnico mecânico, será celebrado contrato
administrativo de provimento com a candidata classificada em 1.º
lugar, Mónica Cristina Dias Inácio, aberto por aviso publicado no
Diário da República no dia 8 de Julho de 2000, no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública e pelo prazo de um ano.

21 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José de Sousa
Pires. 10-1-106 801

CÂMARA MUNICIPAL DO SARDOAL

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Câmara Municipal tomada em reunião ordinária realizada no dia 20
de Fevereiro, foi reclassificado o seguinte funcionário, nos termos
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, con-
jugado  com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, Amândio Fernandes, operário principal, carreira de electri-
cista, índice 205, escalão 2, para operário principal, montador,
electricista, da carreira de operário altamente qualificado, índice 225,
escalão 1.

O nomeado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação no Diário da República, 3.ª série, ficando
exonerado da anterior função à data da posse na nova categoria.

12 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Constantino Moleirinho. 10-1-106 806

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE

Aviso

Concursos externos de ingresso

Grupo de pessoal auxiliar:

Referência n.º 1 � um lugar de leitor-cobrador;

Referência n.º 2 � quatro lugares de auxiliar administrativo;
Referência n.º 3 � um lugar de vigilante de jardins e parques

infantis.

Grupo de pessoal operário semiqualificado:

Referência n.º 4 � quatro lugares de cantoneiro.

1 � Nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, faz-se público que, autorizado por despacho do presidente
da Câmara Municipal, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis,
contados a partir da publicação do presente aviso no Diário da
República, os concursos para o preenchimento dos lugares acima
referenciados.

2 � Remuneração � para o concurso com a referência n.º 1, a
correspondente ao escalão 1, índice 166, fixada actualmente em
97 000$, para os concursos com as referências n.os 2 e 3, a corres-
pondente ao escalão 1, índice 118, fixada actualmente em 68 900$,
e para o concurso com a referência n.º 4, a correspondente ao esca-
lão 1, índice 127, fixada actualmente em 74 200$.

3 � Aos presentes concursos são aplicáveis as regras constantes
dos Decretos-Leis n.os 204/85, de 15 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro, e 404-A/98, de 18
de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Validade dos concursos � os concursos são válidos para as
vagas postas a concurso e caducam com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � para os concursos das referências n.os 1
e 3, o constante no Despacho n.º 38/88, da SEALOT, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989;
para o concurso da referência n.º 2, o constante no Despacho n.º 4/
88, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80,
de 6 de Abril de 1989, e para o concurso da referência n.º 4, o cons-
tante 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.

5 � Local de trabalho � área do município de Sernancelhe.
6 � Requisitos:
6.1 � Requisitos gerais de admissão � possuir os requisitos ge-

rais até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidatu-
ras, especificadas no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, que a seguir se transcrevem:

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 legalmen-

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

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

terdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensá-

veis ao exercício da função e ter cumprido as leis da vaci-
nação obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais � para os concursos das referências
n.os 1, 2 e 3, a posse da escolaridade obrigatória, e para o concurso
da referência n.º 4, a posse de escolaridade obrigatória e de compro-
vada formação ou experiência profissional, adequada ao exercício
da respectiva profissão, de duração não inferior a um ano.

7 � Formalização de candidaturas:
7.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser dirigidos ao pre-

sidente da Câmara Municipal de Sernancelhe, podendo ser entregues
pessoalmente na secretaria da Câmara Municipal ou remetidos pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção, até ao termo do prazo
fixado para a entrega de candidaturas.

7.2 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elemen-
tos:

a) Identificação completa � nome, estado civil, data de nas-
cimento, filiação, naturalidade, residência, profissão, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número fiscal de contribuinte e
telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o respectivo
aviso;

d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-
ção do mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 82 � 6 de Abril de 2001 7649

7.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

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

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados
temporariamente, desde que os candidatos declarem no res-
pectivo requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos enunciados nas ci-
tadas alíneas;

c) Fotocópia do bilhete de identidade devidamente actualiza-
do e número fiscal de contribuinte;

d) Documento comprovativo dos elementos que eventual-
mente tiverem sido especificados no requerimento de ad-
missão a concurso como relevantes para apreciação do seu
mérito.

7.4 � A não apresentação dos documentos dos requisitos de ad-
missão constantes do presente aviso de abertura determinam a ex-
clusão do concurso.

8 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � Métodos de selecção � na selecção dos concorrentes serão

utilizados os seguintes métodos, sendo atribuídos a cada um deles a
classificação de 0 a 20 valores.

9.1 � Para os concursos das referências n.os 1 e 2 � prova es-
crita de conhecimentos, destinada a avaliar o nível de conhecimen-
tos académicos e profissionais dos candidatos, exigíveis para o exer-
cício das suas funções, sendo eliminatória para os candidatos que
obtiverem classificação inferior a 9,5 valores, com a duração de duas
horas e com o seguinte programa:

Concurso da referência n.º 1:

Estatuto disciplinar � aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Carta Deontológica do Serviço Público;
Código do Procedimento Administrativo;
Análise e interpretação da tabela de taxas e tarifas em vigor

no município de Sernancelhe;
Regulamento de abastecimento de água.

Concurso da referência n.º 2:

 Estatuto disciplinar � aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Carta Deontológica do Serviço Público;
Código do Procedimento Administrativo.

Para o concurso da referência n.º 3:

Prova prática de conhecimentos, com a duração de uma
hora e trinta minutos, que incidirá sobre questões que
serão colocadas aos candidatos, versará sobre as tarefas
descritas no respectivo conteúdo funcional.

Para o concurso da referência n.º 4:

Prova prática de conhecimentos, com a duração de uma
hora e trinta minutos, que consistirá na execução de um
trabalho de conservação de pavimentos, limpeza de
valetas, desobstrução de aquedutos, conservação de obras
de arte limpas de terra, de vegetação ou de quaisquer
outros corpos estranhos de acordo com o conteúdo fun-
cional desta carreira.

9.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

9.3 � Na data da publicação do presente aviso será afixado nos
serviços administrativos a acta, aprovada pelo júri, contendo os
critérios de apreciação e ponderação da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final.

10 � Local de publicação da relação de candidatos e lista de
classificação final � nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho: átrio dos Paços do Con-
celho.

11 � Os candidatos excluídos do concurso podem apresentar re-
curso, dirigido ao presidente da Câmara Municipal no prazo de oito
dias úteis.

12 � Da lista de classificação final cabe recurso nos termos do
regime geral do contencioso administrativo.

13 � Constituição do júri � o júri terá a seguinte constituição:

Concurso da referência n.º 1:

Presidente � Victor Manuel de Matos Figueiredo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe.

Vogais efectivos:

Chefe de divisão em regime de substituição engenheiro
José Manuel Soeiro Nascimento Correia Alves e An-
tónio Manuel Varela Roque, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Carlos Manuel Neves Paiva, chefe de divisão em re-
gime de substituição, e Virgínia de Jesus Santos Al-
meida, chefe de repartição em regime de substitui-
ção.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedi-
mentos legais pelo engenheiro José Manuel Nascimento Correia
Alves.

Concurso da referência n.º 2:

Presidente � Victor Manuel de Matos Figueiredo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe.

Vogais efectivos:

Carlos Manuel Neves Paiva, chefe de divisão em re-
gime de substituição, e Virgínia de Jesus Santos Al-
meida, chefe de repartição em regime de substitui-
ção.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Manuel Nascimento Correia Alves,
chefe de divisão em regime de substituição, e An-
tónio Manuel Varela Roque, chefe de secção.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos legais pelo chefe de divisão em regime de substituição Carlos
Manuel Neves Paiva.

Concurso da referência n.º 3:

Presidente � Victor Manuel de Matos Figueiredo, vice-
-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Dr. Jaime Manuel Oliveira Ferreira, técnico superior
principal, e engenheiro José Manuel Nascimento
Correia Alves, chefe de divisão em regime de subs-
tituição.

Vogais suplentes:

Carlos Manuel Neves Paiva, chefe de divisão em re-
gime de substituição, e António Manuel Varela
Roque, chefe de secção.

Concurso da referência n.º 4:

Presidente � Victor Manuel de Matos Figueiredo, vice-
-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro José Manuel Nascimento Correia Alves,
chefe de divisão em regime de substituição, e An-
tónio Manuel Varela Roque, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Carlos Manuel Neves Paiva, chefe de divisão em re-
gime de substituição, e engenheiro Joaquim Carlos
Freire Fernandes Saldanha, técnico superior de
2.ª classe.

2 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mário de
Almeida Cardoso. 10-1-106 807
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Despacho de nomeação

José Arcanjo Ferreira Costa, vice-presidente da Câmara Municipal
de Sines:

Torna público que, por se encontrar vago desde Outubro de 2000
o lugar de chefe da Secção de Contabilidade, o que gera necessaria-
mente perturbação nos serviços, e tendo em conta o regime previs-
to no n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicável à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, nomeia, em regime de substituição,
por seis meses, renováveis, a assistente administrativa especialista
Palmira Maria Pereira Martins da Costa, para exercer o cargo de
chefe da Secção de Contabilidade, por urgente conveniência de ser-
viço, e com efeitos a partir da data deste despacho.

14 de Março de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Arcanjo Ferreira Costa. 10-1-106 808

Aviso n.º 14/01

José Arcanjo Ferreira Costa, vice-presidente da Câmara Municipal
de Sines:

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador dos recursos humanos datado de 28 de Fevereiro de 2000,
foi prorrogado, nos termos do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 49/99,
o prazo do regime de substituição do cargo de chefe da Divisão de
Administração Geral, exercido pela Dr.ª Lídia Maria Silvestre Afon-
so de Magalhães, até à conclusão do processo de concurso que se
encontra a decorrer.

19 de Março de 2001. � O Vereador do Pelouro, José Arcanjo
Ferreira Costa. 10-1-106 809

Aviso n.º 15/01

José Arcanjo Ferreira Costa, vice-presidente da Câmara Municipal
de Sines:

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador dos recursos humanos datado de 28 de Fevereiro de 2000,
foi prorrogado, nos termos do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 49/99,
o prazo do regime de substituição do cargo de chefe da Divisão de
Ambiente e Serviços Urbanos, exercido pela engenheira Célia Maria
Ferreira Pereira Marques, até à conclusão do processo de concurso
que se encontra a decorrer.

19 de Março de 2001. � O Vereador do Pelouro, José Arcanjo
Ferreira Costa. 10-1-106 810

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário para provimento de um lugar de técnico
superior de 2.ª classe (desporto).

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 5 de Dezembro de 2000, está aberto concurso externo de ingres-
so, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar do dia da publicação do
presente aviso no Diário da República, para admissão de um esta-
giário para provimento de um lugar de técnico superior de desporto
de 2.ª classe, pertencente ao quadro de pessoal desta Câmara Muni-
cipal, remunerado pelo índice 310, escalão 1, da escala indiciária para
as carreiras de regime geral da função pública, actualmente no valor
de 187 800$, e a partir da posse na categoria de técnico superior de
2.ª classe, correspondente ao índice 400, escalão 1 (242 200$).

1 � O concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11
de Julho, 404-A/98, e 412-A/98, de 18 e 30 de Dezembro, respec-
tivamente, e 265/88, de 28 de Julho.

2 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso e cessa
com o seu preenchimento.

3 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � os constantes dos artigos 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, e 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro.

4 � Habilitações literárias � curso superior que confira o grau
de licenciatura em Ciências de Desporto.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no mapa I anexo ao De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

6 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de:

a) Prova de conhecimentos teórica, escrita;
b) Entrevista profissional de selecção.

7 � Prova de conhecimentos teórica, escrita � terá a duração
de sessenta minutos e obedecerá ao programa de provas aprovado
por despacho do presidente da Câmara acima referenciado:

1) Constituição da República Portuguesa;
2) Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro;
3) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
4) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Discipli-

nar);
5) Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (CPA);
6) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

8 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos e serão ponderados os se-
guintes factores:

1) Motivação (M);
2) Energia e iniciativa (EI);
3) Controlo emocional (CE);
4) Inteligência prática (IP);
5) Relações sociais (RS).

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos, sempre que solicitada.

A classificação final resulta da média aritmética simples das pon-
tuações obtidas na entrevista profissional de selecção e na prova de
conhecimentos teórica, escrita, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PCTE + EPS

2

10 � Local de trabalho � área do concelho de Tomar.
11 � A candidatura deverá ser formalizada em requerimento, di-

rigido ao presidente da Câmara Municipal de Tomar, e dele deverão
constar o nome, estado civil, data de nascimento, filiação, natura-
lidade, residência, profissão, número, data e serviço do bilhete de
identidade e o número de contribuinte, podendo ser entregue pesso-
almente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao
termo do prazo estabelecido neste aviso para Câmara Municipal de
Tomar, 2300 Tomar.

12 � O requerimento deverá ser instruído com os documentos
referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
nas alíneas a), b), d), e) e f), os quais poderão ser dispensados para
admissão ao concurso, se o candidato declarar no próprio requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontra relativamente a cada um dos requi-
sitos gerais e especiais de admissão.

13 � O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclu-
são, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada;

b) Declaração, passada e autenticada pelo organismo a que se
encontra vinculado, se for caso disso, donde conste a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na actual categoria, na car-
reira e na função pública.

14 � Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispen-
sados da apresentação de documentos comprovativos dos requisitos
que constem do respectivo processo individual.

15 � No requerimento, os candidatos poderão ainda declarar
quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as
quais só poderão ser tidas em consideração se devidamente com-
provadas.
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16 � Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á ao de-
sempate, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � A publicitação da relação de candidatos e lista de classifica-
ção final serão efectuadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 35.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório,
terá a duração de um ano.

19 � Findo o período de estágio, o mesmo será avaliado por um
júri de estágio, que, salvo indicação em contrário, será o mesmo do
presente concurso, de acordo com os princípios fixados no n.º 3 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e se nessa
avaliação obtiver classificação não inferior a Bom (14 valores) in-
gressará, a título definitivo, na categoria de técnico superior de
2.ª classe (desporto).

20 � A obtenção de classificação inferior a 14 valores implicará
o regresso ao lugar de origem ou a imediata rescisão de contrato,
sem direito a qualquer indemnização, consoante se trate de indiví-
duo vinculado ou não à função pública.

21 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Carlos Manuel Oliveira Carrão, vereador.
Vogais efectivos:

Dr. Carlos António Abranches Constantino, técnico supe-
rior de recursos humanos.

Dr.ª Anabela Amor Gomes de Azevedo Collinge, técnica
superior (jurista).

Vogais suplentes:

Dr. António Augusto Fidalgo, vereador.
Dr. Humberto Rosa Simões, técnico superior (jurista).

22 � Nas faltas e impedimentos do presidente do júri, funciona-
rá como tal o 1.º vogal efectivo, Dr. Carlos António Abranches
Constantino, técnico superior de recursos humanos.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

9 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva. 10-1-106 813

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário para provimento de um lugar de técnico
superior de 2.ª classe (acção sócio-cultural).

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 5 de Dezembro de 2000, está aberto concurso externo de ingres-
so, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar do dia da publicação do
presente aviso no Diário da República, para admissão de um esta-
giário para provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe
(acção sócio-cultural), pertencente ao quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal, remunerado pelo índice 310, escalão 1, da escala
indiciária para as carreiras de regime geral da função pública, actu-
almente no valor de 187 800$, e a partir da posse na categoria de
técnico superior de 2.ª classe, correspondente ao índice 400, esca-
lão 1 (242 200$).

1 � O concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11
de Julho, 404-A/98, e 412-A/98, de 18 e 30 de Dezembro, respec-
tivamente, e 265/88, de 28 de Julho.

2 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso e cessa
com o seu preenchimento.

3 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � os constantes dos artigos 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, e 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro.

4 � Habilitações literárias � curso superior que confira o grau
de licenciatura em Geografia e Planeamento Regional e Local, va-
riante Geografia Humana.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no mapa I anexo ao De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

6 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de:

a) Prova de conhecimentos teórica, escrita;
b) Entrevista profissional de selecção.

7 � Prova de conhecimentos teórica, escrita � terá a duração
de sessenta minutos e obedecerá ao programa de provas aprovado
por despacho do presidente da Câmara acima referenciado:

1) Constituição da República Portuguesa (CRP);
2) Lei n.º 13/85, de 6 de Julho;
3) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
4) Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (CPA);
5) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Discipli-

nar);
6) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

8 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos e serão ponderados os se-
guintes factores:

1) Motivação (M);
2) Energia e iniciativa (EI);
3) Controlo emocional (CE);
4) Inteligência prática (IP);
5) Relações sociais (RS).

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos, sempre que solicitada.

A classificação final resulta da média aritmética simples das pon-
tuações obtidas na entrevista profissional de selecção e na prova de
conhecimentos teórica, escrita, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PCTE + EPS

2

10 � Local de trabalho � área do concelho de Tomar.
11 � A candidatura deverá ser formalizada em requerimento, di-

rigido ao presidente da Câmara Municipal de Tomar, e dele deverão
constar o nome, estado civil, data de nascimento, filiação, natura-
lidade, residência, profissão, número, data e serviço do bilhete de
identidade e o número de contribuinte, podendo ser entregue pesso-
almente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao
termo do prazo estabelecido neste aviso para Câmara Municipal de
Tomar, 2300 Tomar.

12 � O requerimento deverá ser instruído com os documentos
referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
nas alíneas a), b), d), e) e f), os quais poderão ser dispensados para
admissão ao concurso, se o candidato declarar no próprio requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontra relativamente a cada um dos requi-
sitos gerais e especiais de admissão.

13 � O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclu-
são, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada;

b) Declaração, passada e autenticada pelo organismo a que se
encontra vinculado, se for caso disso, donde conste a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na actual categoria, na car-
reira e na função pública.

14 � Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispen-
sados da apresentação de documentos comprovativos dos requisitos
que constem do respectivo processo individual.

15 � No requerimento, os candidatos poderão ainda declarar quais-
quer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais só
poderão ser tidas em consideração se devidamente comprovadas.

16 � Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á ao de-
sempate, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � A publicitação da relação de candidatos e lista de classifica-
ção final serão efectuadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 35.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório,
terá a duração de um ano.

19 � Findo o período de estágio, o mesmo será avaliado por um
júri de estágio, que, salvo indicação em contrário, será o mesmo do
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presente concurso, de acordo com os princípios fixados no n.º 3 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e se nessa
avaliação obtiver classificação não inferior a Bom (14 valores) in-
gressará, a título definitivo, na categoria de técnico superior de
2.ª classe (acção sócio-cultural).

20 � A obtenção de classificação inferior a 14 valores implicará
o regresso ao lugar de origem ou a imediata rescisão de contrato,
sem direito a qualquer indemnização, consoante se trate de indiví-
duo vinculado ou não à função pública.

21 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Carlos Manuel Oliveira Carrão, vereador.
Vogais efectivos:

Dr.ª Anabela Amor Gomes de Azevedo Collinge, técnica
superior (jurista).

Dr. Carlos António Abranches Constantino, técnico supe-
rior de recursos humanos.

Vogais suplentes:

Dr. António Augusto Fidalgo, vereador.
Dr. Humberto Rosa Simões, técnico superior (jurista).

22 � Nas faltas e impedimentos do presidente do júri, funcio-
nará como tal o 1.º vogal efectivo, Dr.ª Anabela Amor Gomes de
Azevedo Collinge.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

9 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva. 10-1-106 814

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de uma vaga de técnico superior de 1.ª classe (arquitecto)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 15 de Dezembro de 2000, está aberto concurso interno de acesso
geral, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia da publicação do
presente aviso no Diário da República, para provimento de uma
vaga de técnico superior de 1.ª classe (arquitecto), pertencente ao
quadro de pessoal desta Câmara Municipal, a que corresponde a re-
muneração mensal ilíquida de 278 600$ (índice 460, escalão 1).

1 � O concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11
de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

2 � O concurso é de provimento, válido para a vaga posta a
concurso e cessa com o seu preenchimento.

3 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � os constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � as funções constantes do mapa I anexo
ao Decreto-Lei n.º 248/95, de 15 de Julho.

5 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de:

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

6 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candida-
tos na área para que o concurso é aberto, com base na análise do
respectivo currículo profissional e serão ponderadas a habilitação
literárias (HL), a experiência profissional (EP) e a formação profis-
sional (FP) e a classificação de serviço (CS).

7 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos e serão ponderados os se-
guintes factores: conhecimento do conteúdo funcional inerente às
funções a desempenhar, capacidade de comunicação, expressão e
sentido de responsabilidade, conhecimento e experiência profissio-
nais, e motivação e interesse para o desempenho das funções.

8 � Os critérios de apreciação 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 da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos, sempre que solicitada.

9 � Local de trabalho � área do concelho de Tomar.
10 � A candidatura deverá ser formalizada em requerimento, di-

rigido ao presidente da Câmara Municipal de Tomar, e dele deverão
constar o nome, estado civil, data de nascimento, filiação, natura-
lidade, habilitações literárias, profissão, residência, número, data e
serviço emissor do bilhete de identidade e o número de contribuinte,
podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, até ao termo do prazo estabelecido neste aviso
para Câmara Municipal de Tomar, 2300 Tomar, devendo ainda
conter, obrigatoriamente, a declaração de que possuem os requisitos
legais de admissão.

11 � O requerimento deverá ser instruído com os documentos
comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, nas alíneas a), d), e) e f), os quais poderão
ser dispensados para admissão ao concurso, se os candidatos de-
clararem no próprio requerimento, em alíneas separadas e sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de ad-
missão.

12 � O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclu-
são, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, datado e assinado, indicando, nomeada-
mente, as funções que exerce e as exercidas anteriormente
e os períodos de duração a que umas e outras se reportam,
relevante para o exercício das funções inerentes ao lugar a
concurso, bem como a formação profissional que possui e
respectiva duração;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada;

c) Declaração, passada e autenticada pelo organismo a que se
encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública.

13 � No requerimento, os candidatos poderão ainda declarar
quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as
quais só poderão ser tidas em consideração se devidamente com-
provadas.

14 � Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispen-
sados da apresentação de documentos comprovativos dos requisitos
que constem do respectivo processo individual.

15 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos can-
didatos é definida de acordo com a utilização sucessiva dos critérios
de preferência estabelecidos nos n.os 1 a 3 do artigo 37.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A publicação da relação de candidatos e lista de classifica-
ção final serão efectuadas nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O local, data e hora da realização dos métodos de selecção
serão a devido tempo comunicados por ofício registado a todos os
candidatos.

18 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. António Augusto Fidalgo, vereador.
Vogais efectivos:

Arquitecto José Carlos Branco Rodrigues, chefe de divisão.
Arquitecto Paulo Manuel de Oliveira de Matos Diogo, chefe

de divisão.

Vogais suplentes:

Engenheiro Rui Alberto Oliveira Monteiro, director de
departamento.

Engenheiro José Manuel Farinha Perfeito, chefe de divisão.

19 � Nas faltas e impedimentos do presidente do júri, funciona-
rá como tal o 1.º vogal efectivo, arquitecto José Carlos Branco
Rodrigues.

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.

13 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva. 10-1-106 811
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CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso

Torna-se público que, por despacho do signatário de 13 de Março de 2001, foram reclassificados, ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, os seguintes funcionários:

classificado no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de
abertura afixado nas instalações dos Serviços Municipais em 8 de
Maio de 2000:

Humberto da Silva Machado.

15 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 27-1-000 057

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de engenheiro técnico civil principal

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
que, por despacho de 13 de Março de 2001, nomeei para um lugar
de engenheiro técnico civil principal do quadro desta Câmara o can-
didato classificado no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso
de abertura afixado nas instalações dos Serviços Municipais em 10
de Novembro de 2000:

José António Pereira Silvã.

16 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 27-1-000 054

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de tesoureiro principal

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
que, por despacho de 12 de Março de 2001, nomeei para um lugar
de tesoureiro principal do quadro desta Câmara a candidata classifi-
cada no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de abertura

Os interessados deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

19 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Jacinto Antó-
nio Franco Leandro. 01-1-6551

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de calceteiro principal

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno pú-
blico que, por despacho de 12 de Março de 2001, nomeei para um
lugar de calceteiro principal do quadro desta Câmara o candidato
classificado no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de
abertura afixado nas instalações dos Serviços Municipais em 3 de
Julho de 2000:

José Fernando da Cruz Rocha.

15 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 27-1-000 056

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de asfaltador principal

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno pú-
blico que, por despacho de 12 de Março de 2001, nomeei para um
lugar de asfaltador principal do quadro desta Câmara o candidato

Ana Luísa Tereso Francisco ...........
Cátia Cristina Rodrigues dos Santos
Dina Maria Simões Albino Antunes
Graciete de Jesus Martins Lourenço
Isilda Maria Rodrigues Silvestre .....
João Francisco d�Alevada ...............
João Luís Tavares ...........................

José Manuel Gomes Martins ..........

Ludovina Maria Santos Silvestre ....
Luís António Ferreira Cunha .........
Manuela Cristina Ramos Inácio Fer-

reira.
Maria Clotilde Conceição Santos Silva

Henriques.
Maria Cristina Conceição Gonçalves
Maria da Glória da Silva Alves ......
Maria de Fátima Pereira Mouta .....
Maria Fernanda Rodrigues Miranda

Moreira.
Maria Helena Ferreira ....................
Maria Leonor Franco Antunes Ro-

drigues.
Maria Margarida Arouca Santos .....
Mário Luís dos Santos Alves ..........
Nelson de Jesus Gomes Martins .....
Nuno Carlos Lopes Pinto ..............

Assistente administrativo ................
Assistente administrativo ................
Assistente administrativo ................
Auxiliar de serviços gerais ..............
Viveirista .........................................
Auxiliar de serviços gerais ..............
Encarregado de brigada dos serviços

de limpeza.
Condutor de máquinas pesadas e veí-

culos especiais.
Auxiliar administrativo ...................
Mecânico .........................................
Assistente administrativo ................

Auxiliar administrativo ...................

Auxiliar de serviços gerais ..............
Assistente administrativo ................
Assistente administrativo ................
Auxiliar administrativo ...................

Auxiliar administrativo ...................
Assistente administrativo ................

Assistente administrativo ................
Assistente administrativo ................
Motorista de ligeiros .......................
Encarregado de transportes ............

Auxiliar administrativo ....
Auxiliar administrativo ....
Auxiliar administrativo ....
Cantoneiro de limpeza .....
Jardineiro ..........................
Jardineiro ..........................
Pintor ...............................

Motorista de ligeiros ........

Auxiliar de serviços gerais
Serralheiro civil ................
Auxiliar administrativo ....

Auxiliar de serviços gerais

Jardineiro ..........................
Auxiliar administrativo ....
Auxiliar administrativo ....
Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar administrativo ....

Auxiliar administrativo ....
Motorista de ligeiros ........
Cantoneiro de vias ...........
Electricista principal ........

120
120
139
148
153
190
144

134

139
144
120

163

150
129
120
139

176
129

120
144
129
196

1
1
3
1
3
6
2

1

3
2
1

5

3
2
1
3

6
2

1
2
1
1

191
191
191
148
153
190
196

148

139
181
191

163

160
191
191
139

176
191

191
191
134
235

1
1
1
4
3
7
1

1

3
1
1

5

5
1
1
3

6
1

1
1
1
1

Índice Escalão Índice EscalãoParaDeFuncionário
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afixado nas instalações dos Serviços Municipais em 11 de Janeiro de
2001:

Felisbela Maria Amaro Passeira.

16 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 27-1-000 055

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS

Aviso

Reclasssificação profissional, nos termos do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro.

De harmonia com o despacho do vereador do pelouro de pessoal,
no uso de poderes delegados pelo presidente da Câmara Municipal,
se torna público, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que
o mesmo procedeu à reclassificação profissional, nos termos e con-
dições estabelecidas no artigo 15.º do decreto-lei acima referenciado,
do funcionário abaixo designado.

Em obediência ao disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, e artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, o
funcionário ficará assim posicionado:

Posicionamento anterior ao acto de reclassificação:

René Joaquim Coelhas, grupo de pessoal auxiliar, carreira de
cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice 148.

Posicionamento posterior ao acto de reclassificação:

René Joaquim Coelhas, grupo de pessoal auxiliar, carreira de
condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, escalão 1,
índice 148.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos dos
artigos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto, produzindo efeitos após a data da publicação
no Diário da República.)

12 de Março de 2001. � O Vereador do Pelouro de Pessoal, no
uso de poderes delegados, José Filipe Godinho Barradas.

10-1-106 815

CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 19 de Fevereiro de 2001, foi nomeada Ana Cristina Silveira da
Silva, para a categoria de técnica superior de 2.ª classe do grupo de
pessoal técnico superior, escalão 1, índice 400, tendo a mesma to-
mado posse dia 15 de Março de 2001.

20 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Tra-
vessa de Matos. 10-1-106 816

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 58 DAG/DGRH/SAP/01

Reclassificação profissional

Torna-se público que, por despacho exarado em 19 de Março de
2001, a presidente da Câmara autorizou a reclassificação profissio-
nal do trabalhador Ricardo Alexandre Soares Lopes, com a catego-
ria de operário semiqualificado, carregador, escalão 1, índice 129, para
a categoria de operário qualificado, electricista, escalão 1, índice 134,
nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9
de Setembro. (Isento de visto, nos termos dos artigos 46.º, n.º 1 e
114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

22 de Março de 2001. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30 de
Março de 1998, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascenção. 03-1-32 871

Aviso n.º 60 DAG/DGRH/SAP/01

Concursos internos de acesso geral para
preenchimento de lugares do quadro de pessoal

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local com
as adaptações previstas no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
faz-se público que, por despachos exarados em 14 (concursos A a H)
e 16 de Fevereiro de 2001 (concurso I), a presidente da Câmara
procedeu à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis contados da data da
afixação do presente aviso, dos concursos abaixo mencionados:

A � Um lugar de técnico superior principal da carreira técnica
superior de serviço social;

B � Três lugares de técnico de 1.ª classe da carreira de enge-
nheiro técnico civil;

C � Um lugar de técnico profissional especialista principal da
carreira técnica profissional de reprografia;

D � Um lugar de técnico profissional especialista da carreira
técnica profissional de execuções fiscais;

E � Quatro lugares de especialista da carreira de fiscal munici-
pal;

F � Três lugares de técnico profissional principal da carreira
técnica profissional de biblioteca e documentação;

G � Um lugar de técnico profissional principal da carreira téc-
nica profissional de construção civil;

H � Um lugar de técnico superior principal da carreira técnica
superior de biblioteca e documentação;

I � Um lugar de técnico superior de 1.ª classe da carreira téc-
nica superior de economia e gestão.

2 � 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.

3 � Prazo de validade � os concursos têm o prazo de validade
de três meses, esgotando-se com o preenchimento das vagas.

4 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91,
de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30
de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro, e 247/91, de 10 de Julho.

5 � Conteúdo funcional � os conteúdos funcionais dos lugares a
preencher são os seguintes:

Concursos A, C, D, E, F, G e I � mapa I anexo ao Decreto-
-Lei n.º 248/85;

Concurso B � Despacho n.º 38/88, da SEALOT, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro;

Concurso H � mapa II anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho é toda a área do
município de Vila Franca de Xira.

7 � Remunerações e outras condições � o vencimento será o da
categoria de promoção, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 353-A/89, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98
e mapa II anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98.

8 � Requisitos de admissão � os requisitos gerais e especiais de
admissão ao concurso são os constantes dos artigos 29.º e 31.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º (concursos A, H e I), alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º (con-
curso B), alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º (concursos C e D), alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º (concurso E) e alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
(concursos F e G) do Decreto-Lei n.º 404-A/98.

9 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normaliza-
do, de formato A4, dirigido à presidente da Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira, entregue pessoalmente na Divisão de Gestão de
Recursos Humanos ou remetido pelo correio com aviso de recep-
ção, expedido até ao termo do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal
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de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Categoria que detém;
c) Habilitações literárias e profissionais;
d) Lugar a que se candidata com referência ao aviso de aber-

tura, identificação, número e data do presente aviso;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, as quais só serão conside-
radas se devidamente comprovadas;

f) Curriculum vitae datado e assinado.

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

10 � Métodos de selecção � o método de selecção a utilizar em
todos os concursos é a avaliação curricular.

10.1 � Os critérios de apreciação e ponderação do referido mé-
todo, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1 do júri, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

11 � Afixação e publicitação das listas � a relação de candida-
tos e a lista de classificação final serão publicitadas nos prazos esta-
belecidos nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Constituição do júri � os júris dos concursos acima indica-
dos foram constituídos por despachos da presidente da Câmara de 1
de Março de 2001 (concursos A e I), de 2 de Março de 2001 (con-
cursos B, D, E, F, G e H) e de 15 de Março de 2001 (concurso C)
e têm a seguinte composição:

Concurso A:

Presidente � Alberto Simões Maia Mesquita, vereador.
Vogais efectivos:

Dr.ª Dália Luísa Sobrinho dos Santos, assessora da
carreira técnica superior de serviço social.

Dr.ª Ana Maria Correia Soares Romão e Pinho, téc-
nica superior principal de serviço social.

Vogais suplentes:

Dr.ª Armandina dos Prazeres Hilário Matias, técnica
superior principal de serviço social.

Dr.ª Maria João Gonçalves Pires Monteiro Marques,
técnica superior assessora de economia e gestão.

Concursos B e G:

Presidente � Manuel Simões Luís, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheira Maria do Rosário Ferrão Silva Oliveira,
directora do Departamento de Fomento e Serviços
Urbanos.

Engenheiro José Manuel Fernandes, chefe da Divisão
de Gestão e Fiscalização de Empreitadas.

Vogais suplentes:

Engenharia Maria do Rosário Marques Martins, téc-
nica superior de 1.ª classe da carreira de engenheiro
civil.

Engenheira Maria Lisete da Silva Teixeira, técnica
superior de 1.ª classe da carreira de engenheiro
civil.

Concurso C:

Presidente � Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha,
presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria de Fátima Palmela de Faria Roque, chefe
da Divisão de Informação e Relações Públicas.

Constantino Nunes Agostinho, técnico profissional
especialista principal da carreira técnica profissio-
nal de desenhador.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria João Gonçalves Pires Monteiro Marques,
técnica superior assessora da carreira técnica supe-
rior de economia e gestão.

Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do
Departamento de Administração Geral.

Concurso D:

Presidente � Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha,
presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do
Departamento de Administração Geral.

Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros, chefe da Divisão
de Gestão Administrativa.

Vogais suplentes:

Maria Claudina Abelho Januário Ferreira da Silva,
chefe da Repartição de Gestão Administrativa.

Dr.ª Maria João Gonçalves Pires Monteiro Marques,
técnica superior assessora da carreira técnica supe-
rior de economia e gestão.

Concurso E:

Presidente � Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha,
presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do
Departamento de Administração Geral.

Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros, chefe da Divisão
de Gestão Administrativa.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria João Gonçalves Pires Monteiro Marques,
técnica superior assessora da carreira técnica supe-
rior de economia e gestão.

Dr.ª Ana Paula Marques Costilhas, técnica superior
principal da carreira técnica superior de direito.

Concurso F:

Presidente � Dr. Vítor Manuel Agostinho Figueiredo,
chefe da Divisão de Bibliotecas.

Vogais efectivos:

Dr.ª Isabel Maria Nunes dos Santos, técnica superior
de 1.ª classe da carreira técnica superior de biblio-
teca e documentação.

Dr.ª Maria da Conceição Gil Guilherme Matos Silva,
técnica superior de 2.ª classe de biblioteca e do-
cumentação.

Vogais suplentes:

Dr.ª Graça Maria Soares Nunes, chefe da Divisão de
Museus, Património e Arquivo Histórico.

Dr.ª Idalina Maria Costeira Mesquita, técnica supe-
rior de 1.ª classe da carreira técnica superior de his-
tória.

Concurso H:

Presidente � Dr. Teodoro de Assunção Bernardo Roque,
director do Departamento de Acção Sócio-Cultural.

Vogais efectivos:

Dr. Vítor Manuel Agostinho Figueiredo, chefe da Di-
visão de Bibliotecas.

Dr.ª Graça Maria Soares Nunes, chefe da Divisão de
Museus, Património e Arquivo Histórico.

Vogais suplentes:
Dr.ª Dália Luísa Sobrinho dos Santos, técnica supe-

rior assessora da carreira técnica superior de ser-
viço social.
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Dr.ª Maria João Calçada Rocha Oliveira, técnica supe-
rior principal da carreira técnica superior de his-
tória.

Concurso I:

Presidente � Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha,
presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do
Departamento de Administração Geral.

Dr.ª Maria João Gonçalves Pires Monteiro Marques,
técnica superior assessora da carreira técnica supe-
rior de economia e gestão.

Vogais suplentes:

Dr. Álvaro Augusto de Melo Diniz, chefe da Divisão
de Turismo e Tempos Livres.

Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros, chefe da Divisão
de Gestão Administrativa.

Em todos os concursos, os presidentes do júri serão substituídos
nas suas faltas e impedimentos pelos 1.os vogais efectivos.

23 de Março de 2001. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30 de Mar-
ço de 1998, a Directora do Departamento de Administração Geral,
Maria Paula Cordeiro Ascenção. 03-1-32 867

Aviso n.º 61 DAG/DGRH/SAP/01

Nomeação de pessoal

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despachos exa-
rados em 22 de Março de 2001, nomeou provisoriamente, nos ter-
mos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, os seguintes candidatos:

Armindo Rosa Rocha, classificado no concurso externo para
operário qualificado � pintor;

José Luís Tavares Rodrigues de Sousa, classificado no concurso
externo para técnico profissional de 2.ª classe da carreira
técnica profissional de construção civil.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, por atento ao disposto no artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.)

23 de Março de 2001. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30 de
Março de 1998, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascenção. 03-1-32 870

Aviso n.º 62 DAG/DGRH/SAP/01

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho exa-
rado em 22 de Março de 2001, procedeu à nomeação, em regime de
contrato administrativo de provimento do candidato Rui Miguel da
Silva Mendonça Ferreira, classificado no concurso externo para
aprendiz de operário qualificado � serralheiro, ao abrigo do n.º 3
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro. (Isen-
to de visto do Tribunal de Contas, por atento ao disposto no ar-
tigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

23 de Março de 2001. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30 de
Março de 1998, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascenção. 03-1-32 868

Aviso n.º 64 DAG/DGRH/SAP/01

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despachos exa-
rados em 22 de Março de 2001, nomeou, em regime de contrato

administrativo de provimento, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, os candidatos a seguir desig-
nados:

Ana Isabel Leal Torres Bicho, classificada em 3.º lugar no con-
curso externo para técnico superior estagiário da carreira de
técnica superior de arquitecto;

Mafalda Sofia Santos Quaresma Marques Rolinho, classifica-
da em 1.º lugar no concurso externo para técnico superior
estagiário da carreira técnica superior de engenheiro flo-
restal;

Patrício Casquilho Neves, classificado em 3.º lugar no concurso
externo para técnico estagiário da carreira de engenheiro
técnico civil.

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

23 de Março de 2001. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 23/98, de 30 de
Março de 1998, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascenção. 03-1-32 869

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOUTIM

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de operário qualificado � operário (pedreiro),
aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, de 9 de Fevereiro de 2001.

Para os devidos efeitos torno público que José Joaquim Mestre,
candidato aprovado em 1.º lugar, foi nomeado para o lugar de ope-
rário qualificado � operário (pedreiro) do quadro privativo desta
Junta, por deliberação, tomada em sua reunião de 20 de Março de
2001.

O nomeado deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias após
publicação do presente aviso no Diário da República. (A presente
nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

22 de Março de 2001. � O Presidente da Junta, Francisco Ma-
nuel Pereira. 10-1-106 817

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de servente, aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, de 9 de Fevereiro de 2001.

Para os devidos efeitos torno público que Rui Manuel Luís Romão,
candidato aprovado em 1.º lugar, foi nomeado para o lugar de ser-
vente do quadro privativo desta Junta, por deliberação, tomada em
sua reunião de 20 de Março de 2001.

O nomeado deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias após
publicação do presente aviso no Diário da República. (A presente
nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

22 de Março de 2001. � O Presidente da Junta, Francisco Ma-
nuel Pereira. 10-1-106 818

JUNTA DE FREGUESIA DE FORTE DA CASA

Aviso

O executivo da Junta de Freguesia deliberou, na sua reunião de 20
de Fevereiro de 2001, proceder à reclassificação profissional da se-
guinte funcionária: Maria de Lurdes Azevedo Lima Mendes, da ca-
tegoria de cantoneira de limpeza, escalão 6, índice 220, a que cor-
responde o vencimento de 128 500$, para a categoria de fiel de
mercado e feiras, escalão 8, índice 230, a que corresponde o venci-
mento de 139 300$.
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Esta reclassificação deve-se ao desajustamento funcional caracte-
rizado pela não coincidência entre o conteúdo funcional da carreira
de que a funcionária é titular e as funções efectivamente exercidas.
[Decreto-Lei n.º 218/2000 � artigo 2.º, alínea e).]

5 de Março de 2001. � O Presidente da Junta, António José Iná-
cio. 10-1-106 765

JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Heitor António Varandas Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia
de Poiares, do concelho de Peso da Régua:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Poiares, tendo em conta o parecer da Comis-
são de Heráldica de Arqueólogos Portugueses, Largo do Carmo,
Museu, Lisboa, e que foi aprovado sob proposta da Junta de Fregue-
sia de Poiares, em ordinária da Assembleia de Freguesia, de 29 de
Dezembro de 1994:

Brasão � escudo de verde, com a cruz da Ordem de Malta;
bordadura requifada de ouro. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «POIARES �
PESO DA RÉGUA»;

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

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Poiares � Peso da Régua».

22 de Março de 2001. � O Presidente da Junta, Heitor António
Varandas Ribeiro. 10-1-106 822

JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTA IRIA

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do
executivo desta Junta de Freguesia tomada em reunião de 20 de Março
de 2001, no uso da competência atribuída pelo artigo 51.º do De-
creto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, conjugado com o artigo 3.º do
mesmo diploma, foram reclassificadas profissionalmente as seguin-
tes funcionárias:

Cristina Maria Guerreiro da Cruz e Maria João de Brito Fer-
nandes Marques Gonçalves Pedrão, auxiliares administrativas,
escalão 1, índice 118, em assistentes administrativas, esca-
lão 1, índice 196.

As funcionárias deverão aceitar o novo lugar no prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
3.ª série, não carecendo de visto do Tribunal de Contas, por ser
apenas uma organização dos próprios serviços.

21 de Março de 2001. � O Presidente da Junta, António Manuel
Dias Almeida. 10-1-106 819

JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de jardineiro

Torna-se público que, por despacho de 20 de Março de 2001 do
executivo da Junta de Freguesia da Venteira, procedeu-se à nomea-
ção para um dos lugares em referência, da candidata abaixo indi-
cada, cuja lista de classificação final foi homologada em 14 de Março
de 2001:

Teresa Fátima Rebelo Martins Rodrigues.

A candidata deve apresentar-se a aceitar o lugar nos 20 dias ime-
diatos aos da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 194.º
da Lei n.º 87/97, de 26 de Agosto.)

21 de Março de 2001. � O Presidente da Junta, António Nunes.
03-1-32 855

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA CHÃ DO MARÃO

Edital

Brasão, bandeira e selo

António G. Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã do
Marão, concelho de Amarante:

Torna-se pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Vila Chã do Marão, concelho de Amarante, tendo
em conta o parecer da Comissão de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Portugueses de 28 de Maio de 1999, que foi aprovado,
sob proposta da Junta de Freguesia, na sessão ordinária da assem-
bleia de freguesia em 29 de Dezembro de 2000:

Brasão � escudo de ouro, monte de três Cômoros de verde,
realçados a prata, movente de um pé ondado de prata e azul;
em chefe, uma espiga de trigo de verde, entre dois cachos de
uvas de púrpura, folhados de verde. Coroa mural de prata de
três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «VILA CHÃ
DO MARÃO»;

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

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Vila Chã do Marão � Amarante».

26 de Fevereiro de 2001. � O Presidente da Junta, António G.
Ribeiro. 10-1-106 685

JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de motorista de pesados

1 � Para os devidos efeitos faz-se público que, por deliberação
do executivo em reunião de 28 de Fevereiro, está aberto, pelo pra-
zo de 10 dias úteis, concurso externo de ingresso para um lugar de
motorista de pesados do quadro do pessoal desta autarquia, no âm-
bito da aplicação dos Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 204/98, de 11 de Julho, e 238/
99, de 25 de Junho, e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

2 � Prazo de validade � este concurso é válido por um ano para
os lugares postos a concurso e para os que se vier a entender preen-
cher.

3 � Vencimento � escalão 1, índice 144 � 87 200$.
4 � Conteúdo funcional � conduz veículos de elevada tonela-

gem que funcionam com motores a gasolina ou diesel; coloca o
veículo em funcionamento accionando a ignição; dirige-o manobrando
o volante, engrenando as mudanças e accionando o travão quando
necessário; faz as manobras e os sinais luminosos necessários à cir-
culação, tendo em atenção o estado da via, a potência e o estado do
veículo, a legislação em vigor, a circulação de outras viaturas e pe-
ões e as sinalizações de trânsito e dos agentes de polícia; procede ao
transporte de diversos materiais e mercadorias de acordo com as
necessidades dos serviços, predominantemente materiais destinados
ao abastecimento das obras em execução, bem como de produtos
sobrantes das mesmas; examina o veículo antes, durante e após o
trajecto, providenciando a colocação de coberturas de protecção
sobre os materiais e arrumando a carga para prevenção de eventuais
danos; acciona os mecanismos necessários para a descarga dos ma-
teriais, podendo, quando este serviço é feito manualmente, prestar
colaboração: assegura a manutenção do veículo, cuidando da sua lim-
peza e lubrificação; abastece a viatura de combustível, possuindo para
o efeito um livro de requisições cujo o original preenche e entrega
no posto de abastecimento; executa pequenas reparações, tomando,
em caso de avarias maiores ou acidentes, as providências necessári-
as com vista à regularização dessas situações; para este efeito apre-
senta uma participação da ocorrência nos serviços de secretaria;
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preenche o boletim diário da viatura, mencionando o tipo de servi-
ço, quilómetros efectuados e combustível introduzido; colabora, quan-
do necessário, nas operações de carga e descarga; conduz, eventual-
mente, viaturas ligeiras.

5 � Local de prestação de trabalho � o local de prestação de
trabalho abrangerá a área da freguesia e do concelho de Vila Nova
de Gaia.

6 � Requisitos de admissão:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir a escolaridade obrigatória e carta de condução ade-

quada;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

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

dito 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 da vacinação
obrigatória.

7 � Métodos de selecção � entrevista profissional de selecção e
prova de conhecimentos prática.

A ordenação final dos candidatos será resultante da aplicação da
fórmula a seguir indicada, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

CF =
 E + PP

2

sendo:

CF = classificação final;
E = classificação da entrevista profissional de selecção;
PP = classificação da prova prática.

Programa de provas

Entrevista � incidirá sobre temas relacionados com o lugar a pro-
ver visando avaliar as capacidades e aptidões dos candidatos das
exigências do cargo a desempenhar e ainda determinar alguns dados
particulares como actividade actual e anterior, experiência pro-
fissional e formação e vocação profissional e rendimento per
capita.

Prova prática � os concorrentes serão submetidos à seguinte prova
prática: completar um circuito fechado com vários obstáculos pon-
tuados; conforme o seu desempenho ao longo do circuito, irão sen-
do penalizados, isto é, a pontuação previamente atribuída, vai sen-
do deduzida à medida que os concorrentes percorrem os obstáculos.

8 � Marcação da entrevista e da prova � a data e o local da
prova e da entrevista serão definidas oportunamente e comunicadas
em tempo útil aos candidatos.

9 � Formalização � os interessados deverão utilizar obrigatori-
amente requerimento tipo, a obter na secretaria da Junta de Fregue-
sia para o efeito, no qual deverá constar o nome do candidato, es-
tado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência (rua e
número, código postal e localidade), número de telefone, data de
nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data do bilhe-
te de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número fis-
cal de contribuinte, referência ao concurso a que se candidata, de-
claração, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, da
situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das
alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
assinatura.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos certificados de habilitações sob pena de exclusão, bi-
lhete de identidade e cartão de contribuinte, com fotocópia dos mes-
mos.

11 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser en-
tregues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada
com aviso de recepção, endereçados à Junta de Freguesia de Vilar do
Paraíso, Rua do Jardim, 744, 4400-823 Vila Nova de Gaia. Conside-
ram-se entregues dentro do prazo os requerimentos cujo aviso de
recepção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado para a
sua apresentação.

12 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixados nos expositores na sede da Junta de Freguesia.

13 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a in-
terpor no prazo de oito dias úteis para o presidente da Junta de
Freguesia.

14 � Da homologação da acta de que consta a lista de classifica-
ção final cabe recursos, nos termos do regime geral do contencioso
administrativo.

15 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Elísio Ferreira Pinto.
Vogais efectivos:

Secretária da Junta de Freguesia Maria Goretti Ferreira Ara-
újo Gomes e assistente administrativa principal Maria
Isabel Coutinho de Barros Pinto.

Vogais suplentes:

Vogal da Junta de Freguesia Joaquim Augusto Teixeira
Pereira e assistente administrativa Maria Armandina
Teixeira da Silva Santos.

22 de Março de 2001. � O Presidente da Junta, Elísio Ferreira
Pinto. 06-1-030 896

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA COVILHÃ

Aviso n.º 6/2001

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
do conselho de administração dos Serviços Municipalizados da Co-
vilhã na sua reunião de 14 de Fevereiro de 2001, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
provimento de uma vaga de desenhador principal, do quadro priva-
tivo destes Serviços Municipalizados da Covilhã, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, de 1 de Fevereiro de 2000.

2 � O presente concurso que é interno de acesso, rege-se pela
legislação regulamentadora da matéria, designadamente os Decretos-
-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

3 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso, esgotan-
do-se com o seu preenchimento.

4 � O local de trabalho é na área do município da Covilhã.
5 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos ge-

rais previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Julho, preenchidos até ao prazo do termo de candida-
turas.

a) Requisitos especiais � estar vinculado à administração local e
de entre indivíduos com a categoria de técnico profissional de
1.ª classe, com um mínimo de três anos na respectiva categoria clas-
sificados de Bom, conforme determina a alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

6 � O vencimento é o correspondente ao escalão e índice, da
respectiva categoria de acordo com o estipulado no anexo II do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que aplica à admi-
nistração local o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
republicado em anexo à Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, acrescido de
outras regalias sociais genericamente vigentes para a função pública.

7 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados da Covilhã, Rua do Conde da Ericeira, 6200 Covi-
lhã, assinado pelo candidato, com assinatura reconhecida, reconhe-
cimento que poderá ser substituído pela apresentação do bilhete de
identidade e dele devem constar os elementos de identificação do
candidato: nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, estado
civil, número e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu,
número de contribuinte, telefone, residência e código postal, e ain-
da que possuem os demais requisitos gerais e especiais exigidos.

8 � Os requerimentos deverão sempre vir acompanhados da se-
guinte documentação:

a) Curriculum vitae e profissional detalhado;
b) Declaração autenticada pelo serviço do organismo de ori-

gem, da qual conste de forma inequívoca, a existência de
vínculo a qualquer das entidades abrangidas pelo Decreto-
-Lei n.º 204/98, a categoria que detém e a respectiva anti-
guidade na categoria, na carreira e na função pública, e ain-
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da qual o seu posicionamento no escalão e índice, de acordo
com a lei;

c) Certificados de frequência de acções de formação profis-
sional;

d) Documento comprovativo das classificações de serviço
obtidas e reportadas aos últimos anos relevantes, para efei-
to de promoção.

9.1 � É dispensada a apresentação dos elementos comprovati-
vos de que o candidato possui os restantes requisitos exigidos, desde
que especifique, sob compromisso de honra, a situação exacta em
que se encontram relativamente a cada uma das alíneas conforme o
n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

9.2 � Aos funcionários dos Serviços Municipalizados da Covilhã
é dispensada a apresentação dos documentos que existam nos res-
pectivos processos individuais.

9.3 � O júri poderá exigir a qualquer candidato, em caso de dúvi-
da, a confirmação documental das declarações prestadas.

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

11 � O conteúdo funcional do lugar em concurso é definido pelo
Despacho SEALOT n.º 38/88, de 30 de Dezembro de 1988, publica-
do no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de
1989.

12 � Métodos de selecção � o concurso é interno de acesso e a
selecção dos candidatos será feita mediante a aplicação dos seguin-
tes métodos de selecção, avaliação curricular, prova de conhecimen-
tos e entrevista.

13 � Classificação � as provas serão classificadas de 0 a 20 va-
lores.

O ordenamento final dos candidatos ao concurso resultará da apli-
cação dos métodos de selecção, que será efectuado pela aplicação da
seguinte fórmula:

CF =
 (1AC) + (2PC) + (2E)

5

em que:

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

13.1 � Avaliação curricular � habilitações literárias (HL); quali-
ficação, experiência e formação/aperfeiçoamento profissional
(QEFP).

A valorização das habilitações literárias efectuar-se-á da seguinte
forma:

Habilitações académicas de base (HL) � 12 valores;
Por cada ano, além da (HL) � 1 valor;
Máximo da classificação � 20 valores.

A valorização da qualificação, experiência e formação profissio-
nal compreenderá a conjugação dos factores «experiência» expres-
sa através de elementos temporais e «qualificação», objectiva atra-
vés da identidade ou afinidade funcional de outras tarefas com
interesse directo para o lugar a preencher, conjugado com o tempo
de permanência na categoria/carreira e com acções de formação e
aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área funcional do
lugar a concurso:

Favorável preferencialmente � 18 a 20 pontos:
Bastante favorável � 14 a 17 pontos;
Favorável � 11 a 13 pontos;
Favorável com reservas � 10 pontos;
Desfavorável � até 9 pontos.

AC = 30%HL + 70%QEFP

13.2 � A prova de conhecimento/teórica (PC) é eliminatória,
tem por objectivo avaliar o nível de conhecimentos profissio-
nais.

A prova teórica constará sobre questões gerais e específicas, rela-
cionadas com o conteúdo funcional da categoria a prover e também
sobre a actividade da carreira do grupo de pessoal técnico-profissio-
nal.

13.3 � A prova de conhecimentos será pontuada de 0 a 20 va-
lores.

A entrevista profissional de selecção tem como objectivo deter-
minar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as capacidades e aptidões profissionais e pessoais do
candidato por comparação com os requisitos do conteúdo funcio-
nal.

Na avaliação das aptidões pessoais e das aptidões profissionais,
poderão ser considerados alguns dos seguintes factores:

A formação da personalidade;
Dinamismo;
Motivação para a função;
Qualificação e perfil para o lugar;
Capacidade de relacionamento;
Capacidade de expressão e compreensão verbal.

14 � As provas do concurso serão realizadas em data, hora e local
a indicar oportunamente, aquando da afixação da lista de candidatos
admitidos e excluídos a concurso.

15 � A lista de candidatos ao concurso e a lista de classificação
final dos concorrentes serão enviadas por fotocópia, através de ofício
registado, sendo também afixadas, para consulta, no placard da
Secção de Recursos Humanos dos Serviços Municipalizados da Covi-
lhã, na Rua do Conde da Ericeira, 6200 Covilhã, ou, se for caso
disso, publicadas no Diário da República.

16 � Constituição do júri de selecção do concurso:

Presidente � Carlos Alberto Pinto, presidente do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados da Covilhã.

Vogais efectivos:

Engenheiro Alberto Alçada Rosa, administrador dos
Serviços Municipalizados da Covilhã, que substituirá o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e pro-
fessor Joaquim António Matias, administrador dos
Serviços Municipalizados da Covilhã.

Vogais suplentes:

Engenheiro Leopoldo Soares Santos, director-delegado dos
Serviços Municipalizados da Covilhã e engenheiro Fran-
cisco Manuel Riscado dos Santos, director do Departa-
mento Municipal de Saneamento Básico dos Serviços
Municipalizados da Covilhã.

22 de Março de 2001. � O Director-Delegado, Leopoldo Soares
Santos. 10-1-106 820

Aviso n.º 7/2001

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
do conselho de administração dos Serviços Municipalizados da Co-
vilhã em sua reunião de 14 de Fevereiro de 2001, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
provimento de uma vaga de tesoureiro especialista, do quadro pri-
vativo destes Serviços Municipalizados da Covilhã, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, de 1 de Fevereiro de 2000.

2 � O presente concurso, que é interno de acesso geral, rege-se
pela legislação regulamentadora da matéria, designadamente o
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, nos seus artigos 6.º e 8.º, e
refere-se a uma vaga de tesoureiro especialista.

3 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso, esgotan-
do-se com o seu preenchimento.

4 � O local de trabalho é na área do concelho da Covilhã.
5 � O conteúdo funcional do lugar em concurso é definido pelo

Despacho SEALOT n.º 38/88, de 30 de Dezembro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989, e presen-
temente pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, no seu artigo 9.º, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, no seu artigo 7.º

6 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos, avaliação
curricular e entrevista profissional de selecção, nos termos do ar-
tigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7 � Classificação � as provas serão classificadas de 0 a 20 va-
lores.

O ordenamento final dos candidatos ao concurso resultará da apli-
cação dos métodos de selecção, que será efectuado pela aplicação da
seguinte fórmula:

CF =
 2PC + 1AC + 2E

5
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em que:

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

7.1 � Avaliação curricular � habilitações literárias (HL); quali-
ficação, experiência e formação/aperfeiçoamento profissional
(QEFP).

A valorização das habilitações literárias efectuar-se-á da seguinte
forma:

Habilitação mínima (HM) � 16 valores;
Por cada ano, além da (HM) � 0,5 valores;
Máximo da classificação � 20 valores.

A valorização da qualificação, experiência e formação profissio-
nal compreenderá a conjugação dos factores «experiência» expres-
sa através de elementos temporais e «qualificação», objectiva atra-
vés da identidade ou afinidade funcional de outras tarefas com
interesse directo para o lugar a preencher, conjugado com o tempo
de permanência na categoria/carreira e com acções de formação e
aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área funcional do
lugar a concurso:

Favorável preferencialmente � 18 a 20 pontos:
Bastante favorável � 14 a 17 pontos;
Favorável � 11 a 13 pontos;
Favorável com reservas � 10 pontos;
Desfavorável � até 9 pontos.

AC = 40%HL + 60%QEFP

7.2 � A prova de conhecimentos (PC) é eliminatória e tem por
objectivo avaliar o nível de conhecimentos profissionais.

A prova de conhecimentos é escrita e versará sobre questões ge-
rais e específicas, relacionadas com questões inerentes ao conteúdo
funcional da categoria, e com a legislação em vigor, nomeadamente
o Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar dos
Funcionários da Administração Pública); Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro (Código do Procedimento Administrativo); Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março (Regime de Férias, Faltas e Li-
cenças); Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro (Regime Geral de Carreiras e
Categorias).

A prova de conhecimentos será pontuada de 0 a 20 valores.
7.3 � A entrevista profissional de selecção tem como objectivo

determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objecti-
va e sistemática, as capacidades e aptidões profissionais e pessoais
do candidato por comparação com os requisitos do conteúdo fun-
cional.

Na avaliação das aptidões pessoais e das aptidões profissionais,
poderão ser considerados alguns dos seguintes factores:

A formação da personalidade;
Dinamismo;
Motivação para a função;
Qualificação e perfil para o lugar;
Capacidade de relacionamento;
Capacidade de expressão e compreensão verbal.

8 � Em caso de empate na classificação final, os candidatos se-
rão ordenados de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Competirá ao júri do concurso estabelecer critérios de desempate,
sempre que substituir igualmente entre os candidatos, após a aplica-
ção dos critérios estabelecidos na norma acima indicada.

9 � As provas do concurso serão realizadas em data, hora e local
a indicar oportunamente, aquando da afixação da lista de candidatos
admitidos e excluídos a concurso.

10 � São requisitos de admissão a concurso:

Os gerais estabelecidos nos artigos 29.º e 30.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, e os exigidos para lugares de acesso, de
acordo com o estipulado no artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, conjugado ainda com o disposto no artigo 19.º
do Decreto-Lei n.º 247/87, por força do qual se aplica o
prescrito na alínea a) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 248/85;

Requisitos especiais � estar vinculado à administração local e
de entre indivíduos com a categoria de tesoureiro principal,

com um mínimo de três anos na respectiva categoria classi-
ficados de Bom, conforme determina a alínea a) do n.º 1 do
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
ou ainda de entre chefes de secção.

11 � O vencimento é o correspondente ao escalão e índice, da
respectiva categoria de acordo com o estipulado no anexo II do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que aplica à admi-
nistração local o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
republicado em anexo à Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

12 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados da Covilhã, Rua do Conde da Ericeira, 6200 Covi-
lhã, assinado pelo candidato, com assinatura reconhecida, reconhe-
cimento que poderá ser substituída pela apresentação do bilhete de
identidade e dele devem constar os elementos de identificação do
candidato: nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, estado
civil, número e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu,
número de contribuinte, telefone, residência e código postal, e ain-
da que possuem os demais requisitos gerais e especiais exigidos.

13 � Os requerimentos deverão sempre vir acompanhados da
seguinte documentação:

a) Declaração autenticada pelo serviço ou organismo de ori-
gem, da qual conste de forma inequívoca, a existência de
vínculo a qualquer das entidades abrangidas pelo Decreto-
-Lei n.º 204/98, a categoria que detém e a respectiva anti-
guidade na categoria, na carreira e na função pública;

b) Documentação comprovativa das classificações de serviço
obtidas e reportadas aos anos relevantes, para efeitos de
promoção;

c) Quaisquer outros documentos comprovativos das circuns-
tâncias indicadas como relevantes para apreciação do mé-
rito, designadamente a frequência de cursos de formação.

14 � É dispensada a apresentação dos elementos comprovativos
de que o candidato possui os restantes requisitos exigidos, desde que
especifique, sob compromisso de honra, a situação exacta em que se
encontram relativamente a cada uma das alíneas conforme o n.º 2
do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

15 � Aos funcionários dos Serviços Municipalizados da Covilhã
é dispensada a apresentação dos documentos que existam nos res-
pectivos processos individuais.

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

17 � A lista de candidatos ao concurso e a lista de classificação
final dos concorrentes serão enviadas por fotocópia, através de ofício
registado, sendo também afixadas, para consulta, no placard da
Secção de Pessoal dos Serviços Municipalizados da Covilhã, na Rua
do Conde da Ericeira, 6200 Covilhã, ou, se for caso disso, publica-
das no Diário da República.

18 � O júri tem a seguinte composição:

Presidente � Carlos Alberto Pinto, presidente do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados da Covilhã.

Vogais efectivos:

Engenheiro Alberto Alçada Rosa, administrador dos
Serviços Municipalizados da Covilhã, que substituirá o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e pro-
fessor Joaquim António Matias, administrador dos
Serviços Municipalizados da Covilhã.

Vogais suplentes:

Engenheiro Leopoldo Soares Santos, director-delegado dos
Serviços Municipalizados da Covilhã e engenheiro Fran-
cisco Manuel Riscado dos Santos, director do Departa-
mento Municipal de Saneamento Básico dos Serviços
Municipalizados da Covilhã.

22 de Março de 2001. � O Director-Delegado, Leopoldo Soares
Santos. 10-1-106 821

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 20/2001

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados, em reu-
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nião de 13 de Março de 2001, e ao abrigo do disposto no artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, e artigo 6.º do

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso de rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 55, de 6 de Março de 2001,
a p. 4895, onde se lê «Maria Amália Pedroso Freitas Antão, enge-
nheira agrónoma de 1.ª classe» deve ler-se «Maria Amália Pedroso
Freitas Antão, engenheira agrónoma principal».

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 03-1-32 861

Aviso de rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 42, de 19 de Fevereiro de
2001, a p. 3829, onde se lê «Reclassificações, [...] Mário Albuquer-
que » deve ler-se «Mário Albuquerque Garra» e onde se lê «João
Batista Barbosa [...] e Luís Manuel Inácio Frias [...] electricistas»
deve ler-se «electricistas de automóveis».

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 03-1-32 862

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso de rectificação

Por ter sido publicado com inexactidão o aviso desta Câmara
Municipal publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 58, a

Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foram reclassificados
os seguintes funcionários:

[Processos isentos de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo
da alínea a) do n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

Mais se torna público que os reclassificados deverão assinar os
termos de aceitação de nomeação, no prazo de 20 dias úteis, conta-
do da data da publicação deste aviso no Diário da República.

16 de Março de 2001. � O Vogal do Conselho de Administração,
José Manuel Abrantes. 03-1-32 856

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de 7
de Fevereiro de 2001, deliberou nomear provisoriamente, pelo pe-
ríodo de um ano, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, e dos Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de
Outubro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, para o lugar de auxiliar
administrativo, escalão 1, índice 120, o candidato classificado em
16.º lugar no concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal auxiliar, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 133, de 8
de Junho de 2000, Raul José Pepolim.

No entanto, porque se faz sentir a urgente necessidade de admis-
são de funcionários com esta categoria profissional, propõe-se ain-
da que a nomeação se faça por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir do início das respectivas funções.

20 de Março de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Renato Leitão. 03-1-32 864

Nome do funcionário

Alexandre de Oliveira Fernandes ..........
Altino Manuel Soares Ferreira Moreira
Ana Paula Ferreira Miranda ..................

António Filipe Pereira Fernandes .........
Asdrubal dos Santos Oliveira .................
Carlos Alberto Rodrigues dos Santos ......
Cristina Maria Cardoso Lindeza Lourenço
Delfim Silva Matias Pinto ....................
Fernando Alves Costa ...........................

Fernando Manuel Berto Almeida ..........
João Teixeira de Carvalho ....................
José António Coelho .............................
José Eduardo Pedro Nunes .....................
José Miguel Fragoso Margarido ..............
Luís Alberto Marques Machado .............
Ondina Pereira Mota Fernandes ............
Rui Manuel Pereira Pinto .....................
Silvestre Ezequiel ..................................
Vítor Manuel Chance Trindade .............
Alfredo Carlos Almeida Marques ...........

António Henriques dos Santos Brandão
Carlos Manuel Rodrigues Passana .........
José de Almeida Chaves ........................
Américo Francisco Alves ......................

Etelvino José Candeia Barbara ..............

Rui Miguel Graça Mordido ....................

Joaquim Fernandes Pinto ......................

Pedro Nuno Mendes Figueiredo ..............
Salvador André Gomes Leitão ...............
Abílio Pereira Lopes .............................
Manuel José Ferreira Costa ...................
Gonçalo José Pereira Santos ..................

Categoria actual

Pedreiro principal, escalão 2, índice 206 .................
Serralheiro civil principal, escalão 4, índice 230
Operador de estação elevatória de tratamento ou

depuradora, escalão 1, índice 132.
Pedreiro principal, escalão 2, índice 206 .................
Cantoneiro de limpeza, escalão 6, índice 220 ..........
Cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice 148 ..........
Auxiliar técnico de análises, escalão 1, índice 191
Cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice 148 ..........
Motorista de transportes colectivos, escalão 6,

índice 250.
Cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice 148 ..........
Motorista de pesados, escalão 2, índice 152 ...........
Motorista de pesados, escalão 8, índice 240 ...........
Carpinteiro de limpos, escalão 3, índice 152 ...........
Cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice 148 ..........
Fiel de armazém, escalão 4, índice 171 ...................
Auxiliar técnico de análises, escalão 1, índice 191
Cantoneiro de limpeza, escalão 6, índice 220 ..........
Cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice 148 ..........
Cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice 148 ..........
Motorista de transportes colectivos, escalão 2,

índice 176.
Pedreiro principal, escalão 2, índice 206 .................
Pedreiro principal, escalão 2, índice 206 .................
Pedreiro, escalão 2, índice 144 ...............................
Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais,

escalão 4, índice 186.
Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais,

escalão 8, índice 250.
Assistente administrativo, escalão 1, índice 191

Mecânico electricista principal, escalão 2, ín-
dice 235.

Cabouqueiro, escalão 2, índice 139 .........................
Cabouqueiro, escalão 1, índice 127 .........................
Marteleiro principal, escalão 5, índice 245 ..............
Fiel de armazém, escalão 2, índice 144 ...................
Assistente administrativo principal, escalão 2, ín-

dice 225.

Reclassificação

Auxiliar administrativo, escalão 2, índice 206.
Auxiliar administrativo, escalão 4, índice 230.
Auxiliar administrativo, escalão 1, índice 132.

Auxiliar administrativo, escalão 2, índice 206.
Auxiliar administrativo, escalão 6, índice 220.
Auxiliar administrativo, escalão 4, índice 148.
Auxiliar administrativo, escalão 1, índice 191.
Auxiliar administrativo, escalão 4, índice 148.
Auxiliar administrativo, escalão 6, índice 250.

Auxiliar administrativo, escalão 4, índice 148.
Auxiliar administrativo, escalão 2, índice 152.
Auxiliar administrativo, escalão 8, índice 240.
Auxiliar administrativo, escalão 3, índice 152.
Auxiliar administrativo, escalão 4, índice 148.
Auxiliar administrativo, escalão 4, índice 171.
Auxiliar administrativo, escalão 1, índice 191.
Auxiliar administrativo, escalão 6, índice 220.
Auxiliar administrativo, escalão 4, índice 148.
Auxiliar administrativo, escalão 4, índice 148.
Condutor de máquinas pesadas e veículos es-

peciais, escalão 4, índice 186.
Limpa colectores, escalão 2, índice 206.
Limpa colectores, escalão 2, índice 206.
Limpa colectores, escalão 1, índice 148.
Motorista de pesados, escalão 4, índice 186.

Motorista de pesados, escalão 8, índice 250.

Operador de estações elevatória de tratamento
ou depuradora, escalão 6, índice 196.

Canalizador principal, escalão 2, índice 235.

Pedreiro, escalão 2, índice 144.
Pedreiro, escalão 1, índice 134.
Cabouqueiro, escalão 5, índice 245.
Cabouqueiro, escalão 3, índice 148.
Programador-adjunto de 2.ª classe, escalão 1,

índice 290.
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p. 5276, de 9 do corrente, respeitante ao concurso interno de aces-
so geral para provimento de duas vagas de assistente administrativo
principal, procede-se à sua rectificação, acrescentando ao respecti-
vo aviso o seguinte:

Esta nomeação produz efeitos a partir da data do despacho
do presidente da Câmara Municipal, datado de 31 de Janeiro de
2001.

13 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva. 10-1-106 812

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos, faz-se pública a rectificação ao aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 21, de 25 de Janeiro
de 2001. Assim, onde se lê «Constituição da República Portuguesa
(título VII � Poder local)» deve ler-se «Constituição da República
Portuguesa (título VIII � Poder local)» e onde se lê «Conteúdo fun-
cional do assistente administrativo (definido pelo Despacho do SE-
ALOT n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de
26 de Outubro de 1989)» deve ler-se «Conteúdo funcional do assis-
tente administrativo (definido pelo despacho do SEALOT n.º 38/
88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de
1989)».

21 de Março de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Luís Filipe Natal Marques dos Santos. 01-1-6552

JUNTA DE FREGUESIA DE ERMIDA

Aviso de rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 293, de 21 de Dezembro
de 2000, a p. 26 875, foi publicado com inexactidão o edital da Junta
de Freguesia de Ermida, município de Castro Daire, distrito de Vi-
seu. Assim, onde se lê «em reunião ordinária da assembleia de fre-
guesia em 27 de Novembro de 1999» deve ler-se «em reunião ordi-
nária da assembleia de freguesia em 3 de Março de 2001» e ainda,
na descrição do brasão, onde se lê «realçadas de prata, e afrontadas»
deve ler-se «realçadas de prata, afrontadas» e ainda onde se lê «ER-
MIDA CASTRO-DAIRE» deve ler-se «ERMIDA � CASTRO

DAIRE» e ainda, na descrição do selo, onde se lê «de Ermida Cas-
tro-Daire» deve ler-se «de Ermida � Castro Daire».

5 de Março de 2001. � O Presidente da Junta, (Assinatura ilegí-
vel.) 06-1-30 913

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 67, de
20 de Março de 2001, a p. 6050, saiu com inexactidão o anúncio
do 2.º Juízo Cível da Comarca de Coimbra registado sob o n.º 4-2-
-15 824. Assim, onde se lê «para o prazo de 10 dias de éditos,»
deve ler-se «para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos». 19-1-5515

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 64, de
16 de Março de 2001, a p. 5817, saiu com inexactidão o anúncio
do 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, registado sob o n.º 4-
-2-15 812. Assim, onde se lê «Processo n.º 43/2001» deve ler-se
«Processo n.º 34/2001». 19-1-5497

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 70, de
23 de Março de 2001, a p. 6416, saiu com inexactidão o aviso n.º 61/
2001-D da Câmara Municipal de Leiria. Assim, no título, onde se lê
«Abertura de concurso externo de ingresso para a carreira de chefe
do serviço de cemitério» deve ler-se «Abertura de concurso interno
de ingresso para a carreira de chefe do serviço de cemitério».

19-1-5513

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 34, de 9
de Fevereiro de 2001, a p. 3050, saiu com inexactidão o aviso da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo registado sob o n.º 10-1-
-104 807. Assim, onde se lê «Nomeação de técnico superior princi-
pal (desenhador)» deve ler-se «Nomeação de técnico profissional
principal (desenhador)». 19-1-5503

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 54, de 5
de Março de 2001, a p. 4816, saiu com inexactidão o aviso n.º 9/
DGRH/SR/2001. Assim, no n.º 2, onde se lê «procede à abertura e
aterro de sepulturas, ao depósito e ao levantamento dos restos
morais;» deve ler-se «procede à abertura e aterro de sepulturas, ao
depósito e ao levantamento dos restos mortais;». 19-1-5502
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

CITASA, S. A.

Sede: Rua das Redes, 10, 8365-112 Armação de Pêra

Capital social: 80 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Silves sob o
n.º 230.

Pessoa colectiva n.º 500064547.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 13.º dos estatutos da firma, convoco os
accionistas para participar na assembleia geral anual, que terá lugar
na sede da empresa, Rua das Redes, Armação de Pêra, no dia 5 de
Maio de 2001, pelas 10 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas referentes
ao exercício de 2000 e também sobre o parecer do conse-
lho fiscal;

2) Alteração estatutária do capital social de escudos para euros;
3) Apreciação geral da administração e fiscalização da firma;
4) Eleição dos corpos sociais da empresa.

Todavia, se à hora indicada não se encontrar reunido número
satisfatório de accionistas, a assembleia geral se reunirá igualmente
com o número daqueles que estiverem presentes, portanto, às 11 ho-
ras, conforme § 2.º do artigo 14.º dos estatutos da firma.

28 de Março de 2001. � José Martins. 01-2-17 484

ACÁCIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, IMOBILIÁRIA
E COMERCIAL, S. A.

Sede: Quinta de Cima, Vila Nova de Cacela,
Vila Real de Santo António

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de
Santo António sob o n.º 442.

Número de identificação de pessoa colectiva 501962263.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei, convocam-se os Srs. Accionistas da sociedade
Acácias � Sociedade Agrícola, Imobiliária e Comercial, S. A., para se
reunirem em assembleia geral no próximo dia 7 de Maio de 2001,
pelas 10 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas reportadas
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 Deliberar sobre um aumento do capital social para

€ 250 000, por entradas em dinheiro.

Poderão participar e votar na assembleia geral os Srs. Accionistas
que se encontrem nas condições previstas nos artigos 9.º e 10.º do
contrato de sociedade.

30 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Duarte Vieira Pestana de Vasconcelos. 01-2-17 485

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S. A.

(sociedade aberta)
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas da Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A. (sociedade

aberta), pessoa colectiva n.º 500265763, com o capital social de
32 000 000 000$, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o n.º 11 298, para se reunirem em assembleia geral anual
na sua sede social, na Rua da Senhora do Porto, 930, no Porto, no dia
10 de Maio de 2001, pelas 16 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, contas individuais e
contas consolidadas do 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 Deliberar sobre a redenominação para euros do capital so-

cial da Sociedade e a renominalização para € 5 das acções
representativas desse mesmo capital social, mediante apli-
cação, a cada acção, da taxa de conversão fixada
irrevogavelmente pelo conselho da União Europeia
(€ 1 = 200$482) e, para esse efeito, a incorporação em ca-
pital de reservas, no valor global de 77 120 000$
(€ 384 672,9), passando o capital social, por efeito de tais
operações, a ser de € 160 000 000, dividido em
32 000 000 de acções do valor nominal de € 5 cada uma,
alterando-se em conformidade o disposto nos artigos 4.º e
6.º, n.º 1, dos estatutos;

5.º Deliberar sobre a aquisição e a alienação de acções próprias
nos termos e limites constantes da lei.

De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 8.º dos estatutos
da Sociedade:

Fazem parte da assembleia geral os accionistas com direito a
voto que, até 15 dias antes da data marcada para a reunião,
tiverem averbadas em seu nome, no livro de registo da Socie-
dade, pelo menos, 100 acções e ainda os que, no mesmo prazo,
fizerem prova de terem depositado em seu nome numa ins-
tituição de crédito igual quantidade de acções;

Cada grupo de 100 acções corresponde a um voto;
Os accionistas com menor número de acções podem agrupar-se

e fazer-se representar por um deles;
Os accionistas podem fazer-se representar na reunião, mas os

que forem pessoas singulares apenas podem ser representa-
dos por outros accionistas. As pessoas colectivas deverão
comunicar ao presidente da mesa, por carta recebida até às
17 horas do penúltimo dia anterior ao fixado para a reunião
da assembleia geral, o nome de quem as representa.

De igual modo, a representação das pessoas singulares deve ser
comunicada por carta dirigida ao presidente da mesa, a entregar até
às 17 horas do dia útil anterior à reunião, sendo a respectiva assina-
tura reconhecida notarialmente.

Atendendo ao disposto no artigo 22.º do Código dos Valores
Mobiliários, o direito de voto sobre as matérias constantes da or-
dem de trabalhos pode ser exercido por correspondência. Para esse
efeito, os accionistas com direito a voto que pretendam exercê-lo
por correspondência, além de cumprirem todas as condições e pra-
zos acima referidos para demonstar essa sua qualidade, deverão ex-
pressar o seu propósito por carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral e que seja recebida na sede social até às 17 horas do
dia 8 de Maio de 2001, na qual indicarão também a sua identifica-
ção, domicílio e número de acções de que são titulares, que será
conferido com o entretanto certificado pela instituição financeira
onde as mesmas estão inscritas, sendo este o prevalecente. Tal car-
ta deverá ainda conter a assinatura do accionista reconhecida
notarialmente, autenticada pela Sociedade ou acompanhada de fo-
tocópia do seu bilhete de identidade, e juntamente com ela, os accio-
nistas incluirão, em envelope fechado, o sentido do seu voto quanto
a cada um dos pontos da ordem de trabalhos, de forma especificada
e inequívoca, seguido da sua assinatura, exarada de modo idêntico ao
que consta da carta de remessa.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral
encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na
sede da empresa, os documentos referentes aos assuntos constantes
na ordem de trabalhos.

Segunda data da reunião: no caso de a assembleia não poder reunir
na data marcada, por falta de representação do capital exigido pela
lei ou pelo contrato, fica desde já fixado o dia 29 de Maio de 2001,
pelas 16 horas, para a realização da reunião.

26 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Deodato Coutinho. 03-2-43 480
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EDP � ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, S. A.

(sociedade aberta)
Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

De harmonia com o disposto nos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, é convocada a assembleia geral anual da
EDP � Electricidade de Portugal, S. A., com a qualidade de socie-
dade aberta, com sede social na Avenida de José Malhoa, lote A-13,
1070-157 Lisboa, número de identificação de pessoa colectiva
500697256, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o n.º 1805, com o capital social de € 3 000 000 000,
para se reunir no auditório I do centro de reuniões da FIL, Rua do
Bojador, Parque das Nações, em Lisboa, no dia 10 de Maio de 2001
às 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciação dos documentos de prestação de contas do exer-
cício de 2000, incluindo o relatório de gestão e contas, o
relatório anual e parecer do fiscal único e a certificação
legal de contas;

2.º Apreciação dos documentos consolidados, de prestação
de contas do exercício de 2000, incluindo o relatório
consolidado de gestão, as contas consolidadas, o relató-
rio anual e parecer do fiscal único e a certificação legal
de contas;

3.º Apreciação da proposta de aplicação de resultados do exer-
cício de 2000;

4.º Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-
dade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das
Sociedades Comerciais;

5.º Ajustamento dos planos de opções de aquisição de acções;
6.º Autorização ao conselho de administração para aquisição e

alienação de acções próprias pela EDP e sociedades parti-
cipadas.

Informação aos Srs. Accionistas

Requisitos de participação na assembleia e exercício do direito de
voto:

a) De harmonia com o disposto no artigo 12.º do contrato de
sociedade, às reuniões da assembleia geral só podem assistir
accionistas com direito de voto, sem prejuízo do direito de
agrupamento nos termos da lei;

b) A cada 100 acções corresponde um voto;
c) Os accionistas apenas podem participar na assembleia ge-

ral ou exercer o seu direito de voto por correspondência se
forem titulares de acções desde, pelo menos, o 15.º dia
anterior à data da realização da assembleia e desde que
mantenham essa qualidade até à data da sua realização;

d) A representação é efectuada por carta, com assinatura,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e
endereçada para a sede social, contanto que o representan-
te seja um membro do conselho de administração, o cônju-
ge, ascendente ou descendente do accionista ou outro accio-
nista;

e) A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o en-
vio ao presidente da mesa da assembleia geral, para a sede
social, com pelo menos oito dias de antecedência em rela-
ção à data de realização da assembleia, de declaração emi-
tida e autenticada pelo intermediário financeiro do registo
em conta das acções, da qual deverá constar que as acções
em causa se encontram registadas na respectiva conta des-
de, pelo menos, o 15.º dia anterior à data da realização da
assembleia e que foi efectuado o bloqueio em conta dessas
acções até à data em que a mesma assembleia geral terá
lugar.

De harmonia com disposto no artigo 22.º do Código dos Valores
Mobiliários, os accionistas podem exercer o seu direito de voto por
correspondência sobre cada um dos pontos da ordem de trabalhos,
mediante carta, com assinatura idêntica à do bilhete de identidade,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral por correio
registado, com aviso de recepção, remetido para a sede social até ao
dia 2 de Maio de 2001. No mesmo envelope deve ser enviada foto-
cópia legível do bilhete de identidade de quem assina a carta.

A partir de 26 de Abril próximo serão facultados aos Srs. Accio-
nistas, para consulta na sede social, os documentos e informações
respeitantes a esta assembleia.

28 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Archer Galvão Teles. 03-2-43 481

MECTEL � MECÂNICA E TELECOMANDOS, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos previstos nos artigos 377.º e 100.º do Código das
Sociedades Comerciais e nos estatutos da sociedade, fica por este
meio convocada a assembleia geral extraordinária da sociedade
anónima MECTEL � Mecânica e Telecomandos, S. A., que al-
terou a sua denominação para REXEL � Distribuição de Ma-
terial Eléctrico, S. A., com sede na Rua do Entreposto Industrial,
8, freguesia de Alfragide, Amadora, matriculada na Conservató-
ria do Registo Comercial da Amadora sob o n.º 8596, com o
capital social de 605 000 000$, pessoa colectiva n.º 501142070,
a realizar no próximo dia 11 de Maio, pelas 10 horas, nas insta-
lações da sede da sociedade, tendo por objecto a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre a fusão das sociedades MECTEL �
Mecânica e Telecomandos, S. A., que alterou a sua
denominação para REXEL � Distribuição de Material
Eléctrico, S. A., e da sociedade TECNITEL � Aparelhagem
Eléctrica e Automatismos Industriais, S. A., mediante
transferência da globalidade do património da sociedade
TECNITEL para a sociedade REXEL, que assim se assumirá
como sociedade incorporante, com extinção da incorporada;

2.º Outros assuntos do interesse geral.

A assembleia é constituída pelos accionistas titulares de, pelo
menos, 1 acção. As acções podem ser registadas ou depositadas num
banco ou na sociedade até cinco dias de antecedência em relação à
data de realização da assembleia geral. Poderão estar presentes na
assembleia geral todos os accionistas com direito a voto, cabendo
um voto a cada acção. É admitida a representação dos accionistas
por meio de procuração ou simples carta dirigida ao presidente da
mesa da assembleia e, no caso de contitularidade de acções, apenas
o representante comum poderá participar na reunião da assembleia
geral. Os mandatos terão de ser entregues na sede social até cinco
dias antes da data da assembleia geral.

Nos termos legais, reproduz-se na íntegra o texto do anúncio
previsto no artigo 100.º do Código das Sociedade Comerciais:

Aviso

Nos termos do disposto no artigo 100.º, n.º 3, do Código
das Sociedades Comerciais, a MECTEL � Mecânica e Tele-
comandos, S. A., que alterou a sua denominação para
REXEL � Distribuição de Material Eléctrico, S. A., socieda-
de com sede na Rua do Entreposto Industrial, 8, freguesia de
Alfragide, Amadora, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial da Amadora sob o n.º 8596, com o capital social
de 605 000 000$, pessoa colectiva n.º 501142070, e a
TECNITEL � Aparelhagem Eléctrica e Automatismos Indus-
triais, S. A., sociedade com sede na Rua de Luís Pastor de
Macedo, lote 32-C, freguesia do Lumiar, Lisboa, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 61 454, com o capital social de 150 000 000$, pessoa co-
lectiva n.º 501553932, anunciam que, com datas de 23 e 21,
respectivamente, foi registado nas Conservatórias do Registo
Comercial da Amadora e de Lisboa um projecto de fusão das
sociedades, operação esta a concretizar através da transferên-
cia da globalidade do património da sociedade TECNITEL �
Aparelhagem Eléctrica e Automatismos Industriais, S. A., para
a sociedade REXEL � Distribuição de Material Eléctrico, S. A.,
que assim se assumirá como sociedade incorporante, com
extinção da incorporada. Como resultado da fusão, a socieda-
de incorporante aumentará o seu capital social de
605 000 000$ para 926 000 000$, mediante a emissão de
321 000 novas acções ordinárias nominativas com o valor
nominal de 1000$ cada uma. Nos termos legais, os credores e
os accionistas poderão, nas sedes das sociedades, consultar o
mencionado projecto de fusão e documentos anexos, bem como
os relatórios elaborados pelo conselho fiscal e pelos revisores
oficiais de contas independentes das sociedades intervenientes,
bem como as contas e relatórios dos órgãos de administração,
relatórios e pareceres dos órgãos de fiscalização e delibera-
ções das assembleias gerais sobre essas contas relativamente
aos três últimos exercícios. Os accionistas poderão obter nas
sociedades intervenientes, sem qualquer encargo, cópia inte-
gral destes documentos.

Igualmente se anuncia que as respectivas assembleias gerais
que deliberarão sobre a projectada fusão estão marcadas para o
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próximo dia 11 de Maio de 2001, nas sedes das sociedades que
projectaram a fusão.

23 de Março de 2001. � A Administração da MECTEL/
REXEL: Carlos Alves da Silva � Jorge Manuel da Cunha Ima-
ginário Monteiro. � A Administração da TECNITEL: Carlos
Alves da Silva � Jorge Manuel da Cunha Imaginário Mon-
teiro.

O Presidente da Mesa da Assembleia, (Assinatura ilegível.)
03-2-43 484

TECNITEL � APARELHAGEM ELÉCTRICA
E AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos previstos nos artigos 377.º e 100.º do Código das
Sociedades Comerciais e nos estatutos da sociedade, fica por este
meio convocada a assembleia geral extraordinária da sociedade anó-
nima TECNITEL � Aparelhagem Eléctrica e Automatismos Indus-
triais, S. A., com sede na Rua de Luís Pastor de Macedo, lote 32-C,
freguesia do Lumiar, Lisboa, matriculada na Conservatória do Re-
gisto Comercial de Lisboa sob o n.º 61 454, com o capital social de
150 000 000$, pessoa colectiva n.º 501553932, a realizar no pró-
ximo dia 11, pelas 14 horas, nas instalações da sede da sociedade,
tendo por objecto a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre a fusão das sociedades MECTEL �
Mecânica e Telecomandos, S. A., que alterou a sua
denominação para REXEL � Distribuição de Material
Eléctrico, S. A., e da sociedade TECNITEL � Aparelhagem
Eléctrica e Automatismos Industriais, S. A., mediante
transferência da globalidade do património da sociedade
TECNITEL para a sociedade REXEL, que assim se assumirá
como sociedade incorporante, com extinção da incorporada;

2.º Outros assuntos do interesse geral.

A assembleia é constituída pelos accionistas titulares de, pelo
menos, 100 acções devidamente registadas ou depositadas num ban-
co ou na sociedade com, pelo menos, 10 dias de antecedência em
relação à data de realização da assembleia geral. Poderão estar pre-
sentes na assembleia geral todos os accionistas com direito a voto,
cabendo um voto a cada 100 acções. Os accionistas titulares de acções
em número inferior ao exigido para conferir direito de voto pode-
rão agrupar-se de forma a completar o mínimo exigido, fazendo-se
representar por qualquer dos agrupados. É admitida a representação
dos accionistas por meio de procuração ou simples carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia e, no caso de contitularidade de
acções, apenas o representante comum poderá participar na reunião
da assembleia geral. Os mandatos terão de ser entregues na sede social
até cinco dias antes da data da assembleia geral.

Nos termos legais, reproduz-se na íntegra o texto do anúncio
previsto no artigo 100.º do Código das Sociedade Comerciais:

Aviso

Nos termos do disposto no artigo 100.º, n.º 3, do Código
das Sociedades Comerciais, a MECTEL � Mecânica e Tele-
comandos, S. A., que alterou a sua denominação para
REXEL � Distribuição de Material Eléctrico, S. A., socieda-
de com sede na Rua do Entreposto Industrial, 8, freguesia de
Alfragide, Amadora, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial da Amadora sob o n.º 8596, com o capital social
de 605 000 000$, pessoa colectiva n.º 501142070, e a
TECNITEL � Aparelhagem Eléctrica e Automatismos Indus-
triais, S. A., sociedade com sede na Rua de Luís Pastor de
Macedo, lote 32-C, freguesia do Lumiar, Lisboa, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 61 454, com o capital social de 150 000 000$, pessoa co-
lectiva n.º 501553932, anunciam que, com datas de 23 e 21,
respectivamente, foi registado nas Conservatórias do Registo
Comercial da Amadora e de Lisboa um projecto de fusão das
sociedades, operação esta a concretizar através da transferên-
cia da globalidade do património da sociedade TECNITEL �
Aparelhagem Eléctrica e Automatismos Industriais, S. A., para
a sociedade REXEL � Distribuição de Material Eléctrico, S. A.,
que assim se assumirá como sociedade incorporante, com
extinção da incorporada. Como resultado da fusão, a socieda-
de incorporante aumentará o seu capital social de
605 000 000$ para 926 000 000$, mediante a emissão de
321 000 novas acções ordinárias nominativas com o valor

nominal de 1000$ cada uma. Nos termos legais, os credores e
os accionistas poderão, nas sedes das sociedades, consultar o
mencionado projecto de fusão e documentos anexos, bem como
os relatórios elaborados pelo conselho fiscal e pelos revisores
oficiais de contas independentes das sociedades intervenientes,
bem como as contas e relatórios dos órgãos de administração,
relatórios e pareceres dos órgãos de fiscalização e delibera-
ções das assembleias gerais sobre essas contas relativamente
aos três últimos exercícios. Os accionistas poderão obter nas
sociedades intervenientes, sem qualquer encargo, cópia inte-
gral destes documentos.

Igualmente se anuncia que as respectivas assembleias gerais
que deliberarão sobre a projectada fusão estão marcadas para o
próximo dia 11 de Maio de 2001, nas sedes das sociedades que
projectaram a fusão.

23 de Março de 2001. � A Administração da MECTEL/
REXEL: Carlos Alves da Silva � Jorge Manuel da Cunha Ima-
ginário Monteiro. � A Administração da TECNITEL: Carlos
Alves da Silva � Jorge Manuel da Cunha Imaginário Mon-
teiro.

O Presidente da Mesa da Assembleia, (Assinatura ilegível.)
03-2-43 485

EDIMODA � SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Sede: Avenida de João Crisóstomo, 72, Lisboa

Capital social: 20 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
(1.ª Secção) sob o n.º 45.

Pessoa colectiva n.º 502047054.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral anual, na sua sede social, sita
na Avenida de João Crisóstomo, 72, em Lisboa, no dia 8 de Maio
de 2001, pelas 10 horas, com a seguinte 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 ratificação de administrador;
5) Deliberar acerca da redenominação do capital social e do

valor nominal das acções em euros e se necessário, aumen-
tar o capital social, alterando o artigo 4.º dos estatutos da
Sociedade;

6) Discutir e deliberar sobre a transformação do conselho fis-
cal em fiscal único, com a consequente alteração dos arti-
gos 13.º e 16.º

Os elementos de prestação de contas e demais informações pre-
paratórias previstas no artigo 289.º do Código das Sociedades Co-
merciais podem ser consultados pelos Srs. Accionistas na sede da
Sociedade, nos 15 dias anteriores à data de realização da assembleia
geral.

Nos termos legais e estatutários, os accionistas poderão partici-
par e votar na assembleia geral nas condições constantes do arti-
go 7.º dos estatutos, que se reproduz:

ARTIGO 7.º

1 � Constituem a assembleia geral, podendo aí discutir
e votar, todos os accionistas, cabendo a cada acção um
voto.

2 � Qualquer accionista com direito a voto poderá fazer-se
representar na assembleia geral, nos termos da lei, bastando
como instrumento de representação uma carta, devidamente
assinada, dirigida ao presidente da mesa.

3 � Para efeitos de presença na assembleia geral, os
accionistas detentores de acções ao portador devem proce-
der ao respectivo depósito na sede da Sociedade ou em qual-
quer instituição de crédito com a antecedência mínima de
15 dias.

28 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 03-2-43 490
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INVESTEC � SGPS, S. A.

Sede: Travessa dos Inglesinhos, 3, 2.º, Lisboa

Capital social: 4 000 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
(2.ª Secção) sob o n.º 3210.

Pessoa colectiva n.º 502801034.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral anual, na Avenida de João Cri-
sóstomo, 72, em Lisboa, por impossibilidade de reunir na sua sede
social, no dia 8 de Maio de 2001, pelas 12 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 o relatório consolidado de gestão, o balan-
ço consolidado e os restantes documentos de demonstra-
ção de resultados consolidados relativos ao exercício de
2000;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade no exercício de 2000;
5) Proceder à ratificação da cooptação de administrado-

res;
6) Proceder à eleição do presidente do conselho de adminis-

tração;
7) Deliberar acerca da redenominação do capital social e do

valor nominal das acções em euros e, se necessário, aumen-
tar o capital social, alterando o artigo 6.º dos estatutos da
sociedade;

8) Discutir e deliberar sobre a transformação do conselho fis-
cal em fiscal único, com a consequente alteração do arti-
go 16.º

Os elementos de prestação de contas e demais informações pre-
paratórias previstas no artigo 289.º do Código das Sociedades Co-
merciais podem ser consultados pelos Srs. Accionistas na sede da
sociedade, nos 15 dias anteriores à data de realização da assem-
bleia geral.

Nos termos legais e estatutários, os accionistas poderão partici-
par e votar na assembleia geral nas condições constantes dos arti-
gos 10.º e 11.º dos estatutos, que se reproduzem:

ARTIGO 10.º

1 � Terão direito a participar na assembleia geral os accio-
nistas que tenham as suas acções averbadas ou depositadas numa
instituição de crédito ou registadas nos termos legais até oito
dias antes da reunião.

2 � Em assembleia geral cada 100 acções concedem direito
a um voto.

3 � Os accionistas sem direito a voto não podem assistir
às assembleias gerais, sem prejuízo do direito de se agruparem
e fazerem representar para o efeito nos termos legais aplicá-
veis.

ARTIGO 11.º

Um accionista pode fazer-se representar em assembleia geral
por pessoa devidamente mandatada para o efeito nos termos
da lei, incluindo outro accionista ou membro do conselho de
administração.

28 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 03-2-43 491

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA
DA QUINTA DO PERU, S. A.

Sede: Quinta do Peru, freguesia da Quinta do Conde, Sesimbra

Capital social: 154 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra sob
o n.º 485.

Pessoa colectiva n.º 502143975.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da Sociedade Imobiliária e Turística da
Quinta do Peru, S. A., para a assembleia geral anual da Sociedade, que
será realizada na sede da Sociedade no próximo dia 27 de Abril, pelas
17 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciar, discutir e deliberar sobre as contas do exercício
de 2000;

2.º Deliberar sobre a aplicação de resultados;
3.º Deliberar sobre a apreciação da administração e fiscaliza-

ção da Sociedade;
4.º Proceder à eleição dos corpos sociais para o quadriénio de

2000-2003;
5.º Deliberar sobre a redenominação em euros das acções re-

presentativas do capital social por aplicação do método
padrão e renominalização das acções de € 4,99 para € 5,
sem aumento do número de acções, bem como sobre o
aumento do capital social por incorporação de reservas,
mediante aumento do valor nominal das acções existentes
com a consequente alteração do artigo 5.º dos estatutos.

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tenham em
seu nome averbado nos registos da Sociedade ou depositadas na So-
ciedade ou em estabelecimento bancário, pelo menos, 100 acções.

Os Srs. Accionistas que detenham um número inferior de acções
poderão agrupar-se de forma a completarem o número exigido ou
superior, fazendo-se representar por um dos agrupados.

25 de Março de 2009. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva.

03-2-43 492

PROMOTUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Avenida de Fernão Magalhães, 171, 3.º, direito

Capital social: 400 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 3023.

Pessoa colectiva n.º 501373691.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, são convocados os
Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral no próximo dia 7
de Maio de 2001, pelas 18 horas, no Hotel Tivoli Coimbra, na Rua
de João Machado, 4, Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço
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) Deliberar sobre a alteração da denominação do capital so-

cial para euros, redenominação das acções e emissão de
novos títulos (em substituição dos actuais);

5) Deliberar sobre as remunerações da competência da assem-
bleia geral.

Nota. � A escolha do local de realização da assembleia geral é
feita nos termos do disposto no artigo 377.º, n.º 6, do Código das
Sociedades Comerciais.

Em conformidade com o disposto no artigo 7.º, n.º 1, do contra-
to de sociedade, têm o direito de participar na assembleia e votar
todos os accionistas que � até cinco dias antes da reunião � pos-
suírem, individual ou agrupadamente, pelo menos 100 acções e que
até essa data depositem os respectivos títulos na sede social ou exi-
bam comprovativo do respectivo depósito.

28 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Miguel Olavo de Pitta e Cunha. 03-2-43 494

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA MITRENA, S. A.

Sede: Avenida da República, 37, 3.º, Lisboa

Capital social: 60 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 54 621

Pessoa colectiva n.º 500926913.
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CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia ge-
ral, na sede da Sociedade, na Avenida da República, 37, 3.º, em Lis-
boa, no próximo dia 7 de Maio de 2001, pelas 10 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, modificar ou aprovar o relatório do conselho de
administração, o balanço e contas e parecer do conselho
fiscal relativos ao exercício de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2000;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade relativa ao exercício de 2000;

4) Proceder à eleição de um vogal do conselho de administra-
ção, até final do corrente triénio.

A documentação necessária para apreciação dos Srs. Accionistas
irá encontrar-se ao seu dispor na sede da Sociedade nos termos da
lei.

Nos termos dos estatutos, a cada accionista com 100 acções
corresponderá um voto, sendo a participação e o exercício do direi-
to de voto na assembleia subordinados aos seguintes requisitos:

ARTIGO 16.º

1 � Só podem tomar parte na assembleia geral os accionis-
tas que, com antecedência mínima de 10 dias em relação à data
da sua realização, tenham averbadas em seu nome ou deposita-
das num estabelecimento bancário pelo menos 100 acções.

2 � Os accionistas que possuírem menos de 100 acções po-
derão agrupar-se, devendo depositar na sede social, no prazo
previsto no número anterior, o documento comprovativo do
acordo, do qual constará obrigatoriamente o accionista que os
representa.

3 � Não poderão assistir às assembleias gerais os accionistas
que não preencham as condições estabelecidas nos números
anteriores e os obrigacionistas, salvo se forem membros de
qualquer dos órgãos sociais.

4 � Os accionistas com direito a tomar parte nas assembleias
gerais poderão fazer-se representar às reuniões por outro accio-
nista, mediante declaração escrita ao presidente da mesa da
assembleia.

27 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Bernardo de Arrochela Alegria. 4-2-15 937

ANTUNES & IRMÃO � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Rua de Ourais, 90, apartado 1077, 4471-909 Maia

Capital social realizado: 510 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 18 340.

Contribuinte n.º 500315094.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto do artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais e nos termos dos artigos 10.º a 16.º dos estatutos so-
ciais, convocam-se os Srs. Accionistas para se reunirem em assem-
bleia geral, em sessão ordinária, na sede social, no próximo dia 18
de Maio de 2001, pelas 17 horas, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Discutir e deliberar, aprovando, rejeitando ou alterando, so-
bre o relatório de gestão do conselho de administração e o
balanço e contas relativos ao exercício de 2000 e o pare-
cer do conselho fiscal sobre os mesmos relatório e balanço
e contas;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
conselho de administração;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º
do Código das Sociedades Comerciais;

4) Tratar de outros assuntos de interesse para a sociedade.

Notas

1 � Os documentos referidos no n.º 1) da ordem de trabalhos
encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas na sede social da
empresa.

2 � Nos termos do artigo 11.º dos estatutos sociais, a participa-
ção em assembleia depende do registo, se as acções forem regista-

das, ou, se o não o forem, do depósito na sociedade das acções até
cinco dias úteis antes da reunião ou da entrega, no mesmo prazo, de
uma declaração passada por uma instituição de crédito onde as ac-
ções se encontrem depositadas, não podendo essa declaração ter data
anterior a 20 dias de calendário antes da reunião.

3 � Nos termos do artigo 10.º dos mesmos estatutos, os accio-
nistas com menos de 100 acções poderão agrupar-se nos termos
legais, a fim de participar nas assembleia geral, nomeando um de
entre eles para os representar.

4 � Nos termos do artigo 12.º daqueles estatutos, os accionistas
agrupados deverão entregar, até cinco dias úteis antes da reunião,
uma carta dirigida ao presidente da assembleia geral, com assinatura
reconhecida notarialmente ou por um dos administradores mediante
a apresentação do bilhete de identidade, indicando o seu represen-
tante e depois de cumpridas as formalidades do artigo 11.º dos esta-
tutos sociais.

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde
que se encontrem presentes ou representados accionistas que dete-
nham acções representativas de mais de 50 % do capital social. Se
a assembleia geral não puder reunir na data marcada, desde já fixado
o dia 8 de Junho de 2001, à mesma hora e no mesmo local, para a
realização da mesma assembleia de accionistas.

23 de Março de 2001. � O Presidente da Assembleia Geral,
Bernardino Luís Machado Vaz. 06-2-052 928

MONTEIRO, RIBAS � INDÚSTRIAS, S. A.

Sede: Circunvalação, 9020 Porto

Capital social: 1 300 000 000$

Matriculada sob o n.º 11 794 na Conservatória do Registo Comer-
cial do Porto.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da legislação aplicável e do contrato da sociedade,
convoco os Srs. Accionistas de Monteiro, Ribas � Indústrias, S. A.,
para se reunirem na sede social, situada na Circunvalação, 9020
Porto, em assembleia geral anual, no dia 4 de Maio de 2001, pelas
18 horas, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre os documentos de prestação de contas e
proposta de aplicação de resultados, referidos na lei e nos
estatutos, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro
de 2000;

2) Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão, balanço
consolidado e demais contas consolidadas referentes ao
exercício de 2000;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º
do Código das Sociedades Comerciais;

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) Deliberar sobre a redenominação e renominalização do
capital social de escuros para euros, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, e sobre a correspon-
dente alteração do contrato de sociedade.

A participação e o exercício do direito de voto serão regulados
pelos artigos 14.º e 15.º do contrato de sociedade e pelas disposi-
ções da lei aplicáveis.

20 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Durval Artur Dantas Carteado Mena. 06-2-052 935

AVEIFAI � INDÚSTRIA E ARTIGOS PARA CERÂMICA, S. A.

Sede: Rua da Ribeira, Sangalhos, Anadia

Capital social: 5 000 000$

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Anadia sob o
n.º 1518.

Assembleia geral

Nos termos do artigo 377.º, n.º 7, do Código das Sociedades Co-
merciais, convocamos os Srs. Accionistas da sociedade AVEIFAI �
Indústria e Artigos para Cerâmica, S. A., pare reunir em assembleia
geral extraordinária, na Rua de Júlio Maia, 54, em Anadia, no dia 7
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de Maio de 2001, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Apreciação da situação da sociedade;
2.º Deliberação sobre o pedido de renúncia do fiscal único.

Caso não estejam presentes ou representados accionistas que de-
tenham, pelo menos, 50 % do capital social, a assembleia reunirá
no dia 23 de Maio de 2001, pelas 15 horas, no mesmo local.

O Fiscal Único, Jorge Silva, Oliveira e Silva, Victor Campos,
A. Neto e J. Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por António Rodrigues Neto. 10-2-122 665

SPETI � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO E GESTÃO
DE HOTÉIS, S. A.

Sede: Rua do Alentejo, 12, freguesia do Estoril, Cascais

Capital social: € 1 246 994,74

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob
o n.º 11 468.

Contribuinte n.º 500212821.

CONVOCATÓRIA

A sociedade SPETI � Sociedade de Exploração e Gestão de Ho-
téis, S. A., pessoa colectiva n.º 500212821, com sede na Rua do
Alentejo, 12, freguesia do Estoril, em Cascais, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 11 468,
com o capital social de € 1 246 994,74, convoca os seus
accionistas para a assembleia geral a realizar no dia 11 de Maio
de 2001, pelas 15 horas, na sua sede social, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre o projecto do conselho de ad-
ministração de cisão da Sociedade mediante destaque da
parte do seu património afecto ao exercício da actividade
de venda de imóveis e terrenos, empreendimentos imobi-
liários e indústria de construção civil para com ele consti-
tuir uma nova sociedade denominada PATHÉ �
Actividades Imobiliárias e de Construção Civil, S. A., e
respectivos anexos.

O projecto de cisão foi registado na Conservatória do Registo
Comercial de Cascais, nos termos legais.

Os accionistas e os credores desta Sociedade podem consultar na
sua sede, a partir da data da publicação deste anúncio, a seguinte
documentação e dela obter, sem encargos, cópia integral:

a) Projecto de cisão e anexos;
b) Parecer da sociedade de revisores oficiais de contas inde-

pendente;
c) Parecer do fiscal único da SPETI � Sociedade de Explora-

ção e Gestão de Hotéis, S. A.;
d) Contas, relatórios do órgão de administração e fiscaliza-

ção e deliberação das assembleias gerais sobre essas con-
tas, relativamente aos três últimos exercícios da socie-
dade SPETI � Sociedade de Exploração e Gestão de
Hotéis, S. A.

26 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Miguel Teixeira de Abreu. 13-2-000 190

IMOLEVI � IMOBILIÁRIA LEVI DO NASCIMENTO, S. A.

Sede: Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 89, 1.º, A,
1070 Lisboa

Capital social: 170 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 46 734.

Pessoa colectiva n.º 500362130.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da sociedade IMOLEVI � Imobiliá-
ria Levi do Nascimento, S. A., para se reunirem em assembleia geral
no dia 29 de Março de 2001, pelas 15 horas, na sua sede social, sita

na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 89, 1.º, A, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e con-
tas apresentados pelo conselho de administração e o
parecer do conselho fiscal relativos ao exercício de
2000

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade e consequente deliberação;
4) Eleição dos componentes para o desempenho dos cargos a

que se referem os artigos 10.º e 17.º, o n.º 1 do artigo 25.º
e o artigo 29.º;

5) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse para
a sociedade.

A participação dos accionistas na assembleia e o exercício de di-
reito de voto ficam subordinados às condições fixadas nos artigos 15.º,
16.º e 21.º dos estatutos da sociedade.

Não existindo quórum, fica desde já convocada uma segunda assem-
bleia geral, a realizar na sua sede social no dia 30 de Maio de 2001,
pelas 15 horas, com a mesma ordem de trabalhos.

25 de Fevereiro de 2001. � O Secretário da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Manuel Leitão Marques Dias. 18-2-018 519

AVISOS

REXEL � DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO, S. A.

Aviso
Nos termos previstos no artigo 100.º, n.º 3, do Código das So-

ciedades Comerciais, a MECTEL � Mecânica e Telecomandos,
S. A., que alterou a sua denominação para REXEL � Distribui-
ção de Material Eléctrico, S. A., sociedade com sede na Rua do
Entreposto Industrial, 8, freguesia de Alfragide, Amadora, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob o
n.º 8596, com o capital social de 605 000 000$, pessoa colectiva
n.º 501142070, e a  TECNITEL � Aparelhagem Eléctrica e
Automatismos Industriais, S. A., sociedade com sede na Rua de
Luís Pastor de Macedo, lote 32-C, freguesia do Lumiar, Lisboa,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o n.º 61 545, com o capital social de 150 000 000$, pessoa
colectiva n.º 501553932, anunciam que, com datas de 23 e 21 de
Março de 2001, respectivamente, foi registado nas Conservatórias
do Registo Comercial da Amadora e de Lisboa um projecto de
fusão das sociedades, operação esta a concretizar através da trans-
ferência da globalidade do património da sociedade TECNITEL �
Aparelhagem Eléctrica e Automatismos Industriais, S. A., para a
sociedade REXEL � Distribuição de Material Eléctrico, S. A., que
assim se assumirá como sociedade incorporante, com extinção
da incorporada. Como resultado da fusão, a sociedade incorporante
aumentará o seu capital social de 605 000 000$ para
926 000 000$, mediante a emissão de 321 000 novas acções or-
dinárias nominativas com o valor nominal de 1000$ cada uma.
Nos termos legais, os credores e os accionistas poderão, nas se-
des das sociedades, consultar o mencionado projecto de fusão e
documentos anexos, bem como os relatórios elaborados pelo
conselho fiscal e pelos revisores oficiais de contas independentes
das sociedades intervenientes, bem como as contas e relatórios
dos órgãos de administração, relatórios e pareceres dos órgãos de
fiscalização e deliberações das assembleias gerais sobre essas con-
tas relativamente aos três últimos exercícios. Os accionistas po-
derão obter nas sociedades intervenientes, sem qualquer encargo,
cópia integral destes documentos.

Igualmente se anuncia que as respectivas assembleias gerais que
deliberarão sobre a projectada fusão estão marcadas para o próximo
dia 11 de Maio de 2001, nas sedes das sociedades que projectaram a
fusão.

23 de Março de 2001. � A Administração da MECTEL/REXEL:
Carlos Alves da Silva � Jorge Manuel da Silva Imaginário Mon-
teiro. � A Administração da TECNITEL: Carlos Alves da Silva �
Jorge Manuel da Cunha Imaginário Monteiro. 03-2-43 486
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SPETI � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO E GESTÃO
DE HOTÉIS, S. A.

Sede: Rua do Alentejo, 12, freguesia do Estoril, Cascais

Capital social: € 1 246 994,74

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob
o n.º 11 468.

Pessoa colectiva n.º 500212821.

Aviso
Foi registado na Conservatória do Registo Comercial de Cascais

o projecto de cisão da sociedade SPETI � Sociedade de Explora-
ção e Gestão de Hotéis, S. A., pessoa colectiva n.º 500212821,
com sede na Rua do Alentejo, 12, freguesia do Estoril, Cascais,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob
o n.º 11 468, com o capital social de € 1 246 994,74, mediante
destaque da parte do seu património afecto ao exercício da
actividade de venda de imóveis e terrenos, empreendimentos imo-
biliários e indústria de construção civil para com ele constituir uma
nova sociedade denominada PATHÉ � Actividades Imobiliárias e
de Construção Civil, S. A.

Os accionistas e os credores desta Sociedade podem consultar na
sua sede, a partir da data da publicação deste anúncio, a seguinte
documentação e dela obter, sem encargos, cópia integral:

a) Projecto de cisão e anexos;
b) Parecer da sociedade de revisores oficiais de contas inde-

pendente;
c) Parecer do fiscal único da SPETI � Sociedade de Explora-

ção e Gestão de Hotéis, S. A.;
d) Contas, relatórios do órgão de administração e fiscalização

das assembleias gerais sobre essas contas, relativamente aos
três últimos exercícios da sociedade SPETI � Sociedade de
Exploração e Gestão de Hotéis, S. A.

Foi convocada a assembleia geral da sociedade SPETI � Socieda-
de de Exploração e Gestão de Hotéis, S. A., para o dia 11 de Maio
de 2001, às 15 horas, para deliberar sobre o projecto de cisão, nos
termos dos artigos 120.º e 100.º, n.º 2, do Código das Sociedades
Comerciais.

26 de Março de 2001. � Os administradores: (Assinaturas ilegí-
veis.) 13-2-000 189
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4. Empresas � Registo comercial

COIMBRA
COIMBRA

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FUTEBOL

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5;
identificação de pessoa colectiva n.º 500065292; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20001108.

Certifico com referência à associação em epígrafe, que os seus esta-
tutos foram remodelados pelo que passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação, natureza, sede e fins

1 � A Associação Académica de Coimbra � Organismo Autóno-
mo de Futebol, remonta a 3 de Novembro de 1887, data da criação
da Associação Académica de Coimbra, sendo desportivamente a
sucessora legítima e legal da extinta Secção de Futebol da Associação
Académica de Coimbra.

2 � Por deliberação de 10 de Junho de 1974 da assembleia geral
dos sócios a ex-Secção de Futebol foi transformada em Clube
Académico de Coimbra (C. A. C.).

3 � A actual designação foi adoptada por iniciativa conjunta dos Estatutos
da Universidade de Coimbra (Assembleia Magna) e dos Associados do Clube
Académico de Coimbra (Assembleia Geral de 13 de Julho de 1984).

4 � A Associação Académica de Coimbra � Organismo Autóno-
mo de Futebol, é uma pessoa colectiva de direito privado e utilidade
pública, dura por tempo indeterminado e tem sede em Coimbra,
regendo-se pelos presentes estatutos e respectivos regulamentos.

5 � A Associação Académica de Coimbra � Organismo Autóno-
mo de Futebol, designa-se abreviadamente por A. A. C. � O. A. F.,
sendo uma agremiação desportiva absolutamente alheia a todas as
manifestações de carácter político e religioso.

ARTIGO 2.º

1 � A Associação Académica de Coimbra � O. A. F., visando o
desporto de rendimento, tem por objectivos:

a) O fomento e a prática do futebol federado nas suas diferentes
categorias e escalões e por finalidade complementar o desenvol-
vimento das diferentes modalidades desportivas;

b) Proporcionar o desenvolvimento desportivo e sociocultural dos
seus associados.

2 � A A.A.C./O.A.F. poderá explorar jogos de azar legalmente
autorizados, nomeadamente o jogo do bingo, nos termos estabeleci-
dos pelos respectivos contratos de adjudicação.

3 � A A.A.C./O.A.F. enquanto agremiação desportiva virada ao
desporto de rendimento poderá, igualmente, explorar directa ou indi-
rectamente, actividades de carácter comercial, destinando as respec-
tivas receitas ao desenvolvimento dos seus objectivos.

ARTIGO 3.º

1 � A  A.A.C./O.A.F. será representada em provas desportivas
por sócios, atletas profissionais e não profissionais, estudantes ou que
de qualquer forma visem a sua formação integral.

2 � A  A.A.C./O.A.F. terá por objectivo primordial garantir a pro-
moção do nome da Universidade da A.A.C. e da cidade de Coimbra,
com estrita observância da formação global e integrada do atleta como
homem e cidadão.

CAPÍTULO II
Símbolo, bandeira, representação,

distintivos e uniforme

ARTIGO 4.º

A A.A.C./O.A.F. tem como símbolo o seguinte emblema:

Concedida por protocolo outorgado em 27 de Julho de 1984, com
a Direcção-Geral da Associação Académica de Coimbra.

ARTIGO 5.º

1 � A bandeira de forma rectangular de pano preto, marginada a
cordão, tem no centro, de forma bem visível, o emblema-símbolo da
A.A.C.

2 � A bandeira deve estar presente em todas as solenidades que a
direcção entenda. Deve hastear-se na sede nos dias festivos e a
meia-haste, pelo falecimento de qualquer sócio se o evento for opor-
tunamente conhecido.

§ 1.º A sua condução em paradas atléticas ou cerimónias oficiais da
A.A.C./O.A.F. deve conferir-se a um dos seus mais antigos e presti-
giosos atletas.

Nas demais cerimónias a que se associe, deve ser conduzida por um
atleta ou sócio de reconhecido mérito.

ARTIGO 6.º

A Associação Académica de Coimbra � Organismo Autónomo de
Futebol usa também como distintivo a denominação de A BRIOSA.

ARTIGO 7.º

O equipamento para as modalidades desportivas é constituído por
meias, calções e camisolas pretas, tendo estas do lado esquerdo e na
altura do peito o emblema.

§ único. Quando por imposição regulamentar de qualquer prova ou
outro motivo justificável, for necessário mudar o acima referido, deve
substituir-se pela cor branca, sendo sempre obrigatório a aposição do
emblema.

ARTIGO 8.º

No âmbito da comercialização de produtos da A.A.C./O.A.F., com
a denominação de marca é permitido a utilização dos símbolos ou
distintivos, mas sempre com as características referidas.

CAPÍTULO III
Dos sócios

ARTIGO 9.º

Podem ser sócios da A.A.C./O.A.F. todas as pessoas singulares ou
colectivas, independentemente da idade, sexo, raça, religião ou na-
cionalidade, que requeiram a sua admissão.

§ único. Não podem ser admitidos como sócios, os que de forma
indigna e gravosa tenham contribuído para o desprestígio da A.A.C.,
ou da A.A.C./O.A.F.

ARTIGO 10.º

1 � Os sócios são identificados pelo respectivo cartão e
classificam-se em efectivos, auxiliares, de mérito, beneméritos e ho-
norários.

2 � Só os sócios efectivos, de idade superior a dezoito anos, usu-
fruem de todos os direitos e ficam sujeitos a todos os deveres estatu-
tários.

3 � O Núcleo de Veteranos, as Casa da Académica e as Filiais,
podem adquirir a qualidade de sócios efectivos, preenchendo os requi-
sitos dos estatutos, independentemente de possuírem ou não perso-
nalidade jurídica.

ARTIGO 11.º

Os sócios auxiliares podem ser:
a) Correspondentes, os que não residam, nem estudem ou exerçam

qualquer profissão no concelho de Coimbra ou limítrofes;
b) Juvenis, os que tenham idade até doze anos (classe B) ou até

dezoito anos (classe A);
c) Atletas, os que representem oficialmente a A.A.C. de idade até

dezoito anos (classe B) ou superior (classe A).

ARTIGO 12.º

São sócios de mérito os que, pelos relevantes serviços prestados à
A.A.C./O.A.F., mereçam esta classificação.
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ARTIGO 13.º

São sócios beneméritos, os que por valiosos contributos a favor da
A.A.C./O.A.F., se tornem dignos desta categoria.

ARTIGO 14.º

São sócios honorários, os sócios que de forma extraordinária se
notabilizarem, engrandecendo a A.A.C./O.A.F.

§ único. São sócios honorários, a cidade de Coimbra, a A.A.C. e a
Universidade, simbolizando a referência fundamental das ligações da
A.A.C./O.A.F.

ARTIGO 15.º

A atribuição da distinção de sócio de mérito, benemérito e hono-
rário é da competência exclusiva da assembleia geral por proposta do
conselho académico.

ARTIGO 16.º

A fixação do valor das quotas para cada categoria de sócio, é
efectuada pela assembleia geral, sob proposta da direcção.

§ único. As empresas e os sócios efectivos casados entre si (sócio
familiar) têm quotas de valor especial.

SECÇÃO I

Deveres e direitos

ARTIGO 17.º

1 � São deveres dos sócios:
a) Observar os estatutos e regulamentos;
b) Honrar e prestigiar a A.A.C./O.A.F. e a Academia de Coim-

bra, contribuindo em todas as circunstâncias para o seu engrande-
cimento;

c) Acatar as resoluções dos corpos sociais;
d) Participar na vida associativa e em especial tomar parte nas

assembleias gerais, ou reuniões para que sejam convocados;
e) Desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade os cargos para

que tenham sido eleitos ou nomeados;
f) Efectuar dentro dos prazos estabelecidos, o pagamento das quo-

tas e outras prestações obrigatórias;
g) Exercer cargos nos organismos da hierarquia desportiva, cultu-

ral e recreativa, em representação da A.A.C./O.A.F., ou de organis-
mos em que a mesma se encontre filiada, actuando de maneira a honrar
a sua representação;

h) Prestar aos órgãos sociais as informações que lhe sejam pedidas
no âmbito das actividades da A.A.C./O.A.F. e na defesa dos seus
legítimos interesses;

i) Indemnizar a A.A.C./O.A.F. de quaisquer danos ou prejuízos
causados;

j) Exibir, sempre que exigido por pessoa competente, o cartão de
sócio, quando pretendam usufruir dos direitos estatutários;

k) Comunicar à direcção a mudança de residência.
2 � Para efeitos de usufruir das regalias estatutárias, é indispensá-

vel sempre que exigido, a apresentação do recibo da quota pelo menos
do mês anterior.

§ único. Estão isentos do pagamento de quotas, os sócios benemé-
ritos e honorários, quando não estejam inscritos noutra categoria.

ARTIGO 18.º

1 � São direitos dos sócios:
a) Frequentar a sede e as instalações nas condições que forem re-

gulamentadas;
b) Representar a A.A.C./O.A.F. na prática do desporto, e bem as-

sim nas actividades recreativas e culturais por ela desenvolvidas;
c) Receber um exemplar dos estatutos;
d) Votar e ser votado para exercer cargos associativos;
e) Ser nomeado para cargos ou funções na A.A.C./O.A.F.;
f) Requerer a convocação de assembleias gerais;
g) Examinar na sede, nas horas de expediente, os livros e mais

documentos referentes ao exercício anterior, dentro dos 10 dias que
antecederem a realização da assembleia geral de apresentação de
contas;

h) Requerer aos presidentes respectivos dos corpos sociais, certi-
dões de actas ou outros documentos, que devem ser emitidas no prazo
de 8 dias;

i) Solicitar aos órgãos sociais informações e esclarecimentos e
apresentar sugestões de utilidade para a Associação.

2 � Os direitos consignados nas alíneas d), e) e f) só respeitam
aos sócios efectivos com mais de dois anos de filiação associativa.

3 � Ao sócio auxiliar que passa a efectivo, é contado todo o tempo
de filiação associativa, para efeitos do disposto no número anterior.

4 � O disposto no número anterior, aplica-se também aos sócios
honorários, ou beneméritos que adquiram a qualidade de sócios efec-
tivos.

ARTIGO 19.º

À direcção compete determinar o lugar destinado aos recintos des-
portivos às diversas categorias de associados.

§ único. Os sócios beneméritos ou honorários têm direito de in-
gresso nos camarotes do Estádio e do Pavilhão.

SECÇÃO II

Distinções

ARTIGO 20.º

1 � Aos sócios que se notabilizarem pela sua dedicação e para
premiar os bons serviços e mérito associativo e desportivo, serão
instituídas as seguintes distinções honoríficas:

a) Louvor, com diploma;
b) Placa;
c) Medalha.
2 � Compete à assembleia geral a aprovação do regulamento da

concessão das distinções honoríficas.

SECÇÃO III

Disciplina e penalidades

ARTIGO 21.º

1 � Os sócios, atletas, trabalhadores e outros colaboradores da
A.A.C./O.A.F., estão sujeitos ao poder disciplinar da Associação.

2 � A disciplina dos atletas constará de regulamento próprio.
3 � A disciplina dos empregados, constará do respectivo contrato

de trabalho e legislação aplicável.

ARTIGO 22.º

São punidos disciplinarmente os sócios que cometerem algumas das
seguintes infracções:

a) Não acatarem as disposições dos estatutos e regulamentos, e bem
assim as deliberações dos corpos sociais em conformidade com aqueles;

b) Atentarem contra o crédito, prestígio e bom nome da A.A.C./
O.A.F. ou injuriarem ou difamarem os seus corpos sociais;

c) Praticarem factos ilícitos de que resultem prejuízos morais e
materiais para a A.A.C./O.A.F.

ARTIGO 23.º

As infracções disciplinares, serão punidas, conforme a sua gravida-
de, com as seguintes penas:

a) Advertência;
b) Suspensão de direitos até três meses;
c) Suspensão de direitos por mais de três meses;
d) Eliminação;
e) Expulsão.

ARTIGO 24.º

1 � As penalidades são aplicadas indistintamente a qualquer sócio,
tendo em vista a gravidade da infracção e todas as circunstâncias que
possam influir numa decisão justa.

ARTIGO 24.º

1 � As penalidades são aplicadas indistintamente a qualquer sócio,
tendo em vista a gravidade da infracção e todas as circunstâncias que
possam influir numa decisão justa:

a) A pena de advertência é aplicada por faltas leves;
b) A pena de eliminação é aplicável aos sócios que atinjam o atraso

de um ano no pagamento de quotas.
2 � A aplicação da pena da expulsão é da competência da assem-

bleia geral e só pode ser proposta pela direcção, com parecer favorá-
vel e fundamentado do conselho académico.

ARTIGO 25.º

À excepção da pena de advertência e eliminação, a aplicação das
restantes penas depende da apreciação da infracção e respectiva res-
ponsabilidade em processo disciplinar.
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§ 1.º Em todo o caso a aplicação da pena da advertência deve ser
precedida da audiência do sócio visado, e a aplicação da pena da eli-
minação, da notificação ao sócio faltoso para proceder ao pagamento
das quotas em dívida no prazo julgado razoável.

§ 2.º As testemunhas a indicar pela defesa em processo disciplinar
não poderão ser de número superior a dez.

CAPÍTULO IV

Núcleos e filiais

ARTIGO 26.º

1 � A A.A.C./O.A.F. reconhece a existência no seu seio do Nú-
cleo de Veteranos das Casas da Académica e das Filiais.

§ único. O Núcleo de Veteranos, Casas da Académica e Filiais com
estatutos reconhecidos em assembleia geral, são sócios beneméritos
da A.A.C./O.A.F.

2 � Os Núcleos e Filiais poderão tomar parte nas reuniões da
assembleia geral representados por um delegado, de preferência, o seu
presidente.

§ único. O Núcleo de Veteranos, as Casas da Académica e as Filiais,
na qualidade de sócios efectivos, têm direito a cinco votos.

3 � Os presidentes do Núcleo de Veteranos e das Casas da Acadé-
mica e Filiais integram o conselho académico da A.A.C./O.A.F.,
podendo delegar a sua representação num outro membro da respec-
tiva direcção.

ARTIGO 27.º

A A.A.C./O.A.F. como associação desportiva com implantação e
vocação nacional deve patrocinar a criação de Casas da Académica
e Filiais, sob a proposta e responsabilidade de pelos menos dez só-
cios, em qualquer lugar onde esses organismos tenham ou venham a
ter a sua sede social, observadas que sejam as disposições estatutári-
as.

ARTIGO 28.º

1 � As Casas da Académica são associações de convívio cultural,
social e desportivo, onde se promoverá a dignificação do nome da
A.A.C./O.A.F., da Academia e da cidade de Coimbra.

2 � As Filiais são associações legalmente constituídas que desen-
volvam uma actividade desportiva e sociocultural, cujos fins se iden-
tifiquem com os da A.A.C./O.A.F., sendo a designação, símbolos e
equipamentos com as suas características.

ARTIGO 29.º

As Casas da Académica e as Filiais obrigam-se a manter uma estreita
colaboração e solidariedade com a A.A.C./O.A.F., devendo a direcção
desta, sempre que o entenda ou lhe seja solicitado fazer-se representar
nas suas assembleias gerais, podendo intervir nos seus trabalhos e
apresentar propostas que tiver por convenientes.

ARTIGO 30.º

A A.A.C./O.A.F. deve prestar todo o apoio moral aos seus Núcleos
e Filiais dando-lhe directrizes de carácter cultural, desportivo e
administrativo julgadas convenientes.

CAPÍTULO V

Administração

SECÇÃO I

Rendimentos e encargos

ARTIGO 31.º

1 � A administração financeira da A.A.C./O.A.F. é subordinada
ao orçamento, o qual assentará nos objectivos que se propõe realizar
e nos meios que dispõe para a sua concretização.

2 � A administração financeira da Secção Profissional de Futebol,
é autonomizada relativamente às Secções Amadoras, tendo contabi-
lidade própria com clara discriminação das receitas e despesas.

ARTIGO 32.º

As receitas e despesas classificam-se em ordinárias e extraordinárias.
1 � São receitas ordinárias:
a) As jóias, quotas e o produto da venda de cartões de sócio e dos

exemplares dos estatutos;

b) Os rendimentos das competições desportivas;
c) O rendimento das instalações e da exploração de actividades;
d) Juros e rendimentos de valores.
2 � Constituem receitas extraordinárias as que não se incluam no

número anterior.

ARTIGO 33.º

1 � Constituem despesas ordinárias, os encargos com carácter certo
e permanente.

2 � São despesas extraordinárias as que não se incluam no número
anterior.

SECÇÃO II

Orçamento

ARTIGO 34.º

O orçamento constituído pela previsão das receitas e despesas ordi-
nárias e extraordinárias obedece ao POC, enquanto outro não estiver
especialmente previsto para os Clubes ou Sociedades Desportivas.

ARTIGO 35.º

1 � O orçamento é organizado, tomando-se como base os ele-
mentos da contabilidade do ano anterior, corrigido de acordo com o
plano de trabalhos da direcção, devendo o montante das despesas,
não exceder o montante das receitas previsíveis.

2 � É permitido transferir para outras rubricas orçamentais as
verbas inscritas no orçamento ordinário até ao montante de 25% da
dotação inicial.

3 � Poderão ser elaborados orçamentos suplementares desde que
tenham contrapartidas na respectiva receita.

ARTIGO 36.º

Os orçamentos ordinários e os suplementares carecem de parecer
favorável do conselho fiscal.

SECÇÃO III

ARTIGO 37.º

A contabilidade deve ser organizada por forma a demonstrar com cla-
reza a situação económica-financeira da A.A.C./O.A.F. e complementa-
dos por elementos estatísticos que informem sobre a sua evolução.

ARTIGO 38.º

O exercício económico anual corresponderá ao ano civil.
§ único. Nos anos em que houver eleições, será obrigatoriamente

elaborado um balancete intercalar referido a 31 de Março e apresen-
tado ao conhecimento dos associados até à data da tomada de posse
da direcção eleita.

ARTIGO 39.º

O balanço e a demonstração de resultados serão efectuados de
acordo com o POC, se outro modo não estiver estabelecido para os
Clubes e Sociedades Desportivas.

CAPÍTULO VI

Corpos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 40.º

A A.A.C./O.A.F. realiza os seus fins por intermédio dos órgãos
sociais que são a assembleia geral, a direcção, o conselho fiscal e o
conselho académico.

ARTIGO 41.º

Os cargos dos órgãos sociais são desempenhados por sócios efecti-
vos, pessoas singulares, que à data da afixação dos cadernos eleitorais
tenham pelo menos dois anos de filiação associativa ininterrupta e
não sejam funcionários da A.A.C./O.A.F., sem prejuízo no disposto
nas alíneas i) e j) do artigo 86.º

ARTIGO 42.º

Os corpos sociais são eleitos e exercem o seu mandato por três
anos, que cessa com a posse dos novos órgãos sociais eleitos.
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ARTIGO 43.º

1 � É obrigação da direcção da A.A.C./O.A.F., apresentar à Liga
Portuguesa de Futebol Profissional, até 10 dias antes do início de cada
época desportiva, uma garantia bancária ou seguro caução, do mon-
tante que ele vier a estabelecer e exigir, e que cubra a sua responsa-
bilidade perante a A.A.C./O.A.F..

2 � A falta de apresentação da referida garantia naquele prazo,
determina a imediata perda do mandato e a realização da assembleia
geral para formação de comissão administrativa que preste aquela
garantia e transitoriamente proceda à administração da A.A.C./O.A.F.

3 � Ao presidente da assembleia geral incumbe encetar imediatas
diligências tendentes à formação daquela comissão administrativa.

ARTIGO 44.º

Os actos, resoluções ou deliberações tomadas pelos órgãos sociais
contrárias aos presentes estatutos, não obrigam a A.A.C./O.A.F.,
ficando pessoal e solidariamente responsáveis todos os que nela to-
marem parte.

§ único. Ficam isentos desta responsabilidade os membros que não
tenham tomado parte nos actos e resoluções, ou tenham votado con-
tra, com declaração na acta, ou independentemente desta declaração,
tenham participado ao conselho fiscal a sua discordância da delibera-
ção violadora dos estatutos.

ARTIGO 45.º

1 � Os presidentes da direcção e do conselho fiscal e o
vice-presidente administrativo e financeiro e vice-presidente despor-
tivo são responsáveis pela gestão da Secção Profissional de Futebol.

2 � A responsabilidade dos directores referidos no número ante-
rior deve ser caucionada em importância não inferior a 500 000$
por seguro ou garantia a favor da A.A.C./O.A.F., a prestar nos 30 dias
seguintes à eleição e a manter-se até ao fim do ano civil seguinte
àquele em que cesse o mandato.

3 � A não prestação da caução nos termos do número anterior
implica a cessação imediata de funções.

SECÇÃO II

Eleições

ARTIGO 46.º

Os titulares dos órgãos da A.A.C./O.A.F., são eleitos pela assem-
bleia geral em listas separadas, por sufrágio directo e secreto,
considerando-se eleita a lista que obtiver o maior número de votos.

§ único. Em caso de empate na votação para qualquer órgão, será
repetida a votação, tão só para as listas empatadas.

ARTIGO 47.º

As eleições para os órgãos sociais, decorrem no período de 1 a 15 de
Abril do ano em que devam ter lugar.

ARTIGO 48.º

1 � As listas são impressas em papel branco, para a eleição da
direcção e em papel de cores diferente para a eleição da mesa da
assembleia geral, do conselho fiscal e dos membros do conselho
académico, contendo os nomes propostos e respectivos cargos.

2 � As listas para a eleição da direcção terão três suplentes e as da
mesa da assembleia geral e do conselho fiscal dois.

3 � A confecção das listas serão custeadas pela A.A.C./O.A.F. e
têm as dimensões de 20 x 15 cm., devendo estar à disposição dos
eleitores, apenas no dia do acto eleitoral.

ARTIGO 49.º

As listas a submeter a sufrágio, devem dar entrada na secretaria da
A.A.C./O.A.F., até ao dia 15 de Março do ano das eleições.

ARTIGO 50.º

As listas deverão ser apresentadas e subscritas por um mínimo de
vinte sócios, efectivos no pleno gozo dos seus direitos.

§ 1.º Nenhum sócio pode subscrever a propositura de mais que uma
lista para cada órgão, e o mesmo candidato não pode integrar mais
que uma lista.

§ 2.º As listas deverão ser acompanhadas da declaração dos can-
didatos, onde expressamente manifestem a sua aceitação e da de
prestação das cauções exigidas a favor da A.A.C./O.A.F. e da Liga
Profissional, necessárias ao desenvolvimento das finalidades estatu-
tárias.

ARTIGO 51.º

O sufrágio não pode prolongar-se por mais de um dia e decorre
ininterruptamente das dez às vinte e duas horas do dia em que for
designado.

ARTIGO 52.º

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral aferir da regu-
laridade das eleições, sendo auxiliado, durante as diversas operações
do acto eleitoral, pelos restantes membros da mesa e por outros asso-
ciados que nomeará.

ARTIGO 53.º

Com a convocação do acto eleitoral, o presidente da mesa, man-
dará afixar na sede os cadernos eleitorais por mesa de voto, que deve-
rão ser por si rubricados.

§ único. Da afixação dos cadernos eleitorais será elaborada certidão.

ARTIGO 54.º

As reclamações sobre os cadernos eleitorais, só poderão ter lugar
no prazo de quarenta e oito horas, sobre a sua afixação, sendo deci-
didas no mesmo prazo.

§ único. Das decisões sobre as reclamações dos cadernos eleitorais
não cabe recurso.

ARTIGO 55.º

Encerrada a votação, deve proceder-se à contagem dos votos e à
sua conferência com as descargas nos cadernos eleitorais.

ARTIGO 56.º

Após a conferência, procede-se ao escrutínio, e feito o apuramen-
to, serão proclamados os eleitos e afixado no recinto eleitoral e na
sede, o resultado da eleição.

SECÇÃO III

Assembleia geral

ARTIGO 57.º

A assembleia geral é o órgão deliberativo da A.A.C.-O.A.F., nela
residindo o poder soberano, dentro dos limites dos estatutos e da lei.

ARTIGO 58.º

A assembleia geral é constituída pelos sócios efectivos em pleno
gozo dos seus direitos.

§ único. A participação dos sócios nas reuniões é pessoal, não
podendo em caso algum fazer-se representar, sem prejuízo do dispos-
to no n.º 2 do artigo 26.º

ARTIGO 59.º

A assembleia geral é representada e dirigida pela mesa, composta
pelo presidente, vice-presidente e primeiro e segundo-secretários.

ARTIGO 60.º

1 � As reuniões da assembleia geral são ordinárias e extraordiná-
rias.

2 � A assembleia geral reúne ordinariamente, em cada ano até
31 de Março, para apreciação e votação do relatório e contas da
direcção, bem como os pareceres e relatórios do conselho fiscal e do
revisor oficial de contas, e até 15 de Dezembro para apreciar e votar
o orçamento para o ano seguinte.

3 � A assembleia geral, reúne ainda ordinariamente, nos anos de
eleições, na primeira quinzena do mês de Abril.

ARTIGO 61.º

A assembleia geral reúne extraordinariamente a requerimento da
direcção, do conselho fiscal, do conselho académico, ou de vinte e
cinco sócios efectivos em pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 62.º

A assembleia geral é convocada por anúncio publicado no jornal
ou boletim da A.A.C./O.A.F. se o houver, em pelo menos um diário
da cidade e dois jornais de expansão nacional, sendo um desportivo,
com a antecedência mínima de 8 dias, devendo nele consignar-se o
dia, hora e local da reunião e respectiva ordem de trabalhos.

§ único. A convocatória da assembleia geral eleitoral deve ser efectua-
da com quarenta e cinco dias de antecedência do dia que for designado.
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ARTIGO 63.º

1 � A assembleia geral só funciona com poderes deliberativos em
primeira convocação, com metade pelo menos, dos seus sócios efec-
tivos.

§ único. Não estando presente o quorum referido, a assembleia
funcionará uma hora depois e até às duas horas do dia seguinte, com
poderes deliberativos se estiverem presentes, e enquanto o estiverem,
um mínimo de cinquenta associados e se tal constar do aviso
convocatório.

2 � A assembleia geral eleitoral funciona com qualquer número de
sócios, com rigorosa obediência ao previsto nos estatutos.

ARTIGO 64.º

Nas assembleias gerais não podem tomar-se deliberações estranhas
à ordem de trabalhos, mas deve facultar-se um período de meia hora
eventualmente prorrogável, para apresentação e discussão de assun-
tos de interesse para a A.A.C./O.A.F.

ARTIGO 65.º

Compete exclusivamente à assembleia geral:
a) Eleger, suspender e demitir os órgãos sociais, ou algum dos seus

membros;
b) Designar um revisor oficial de contas para o exame das contas

e relatório da gerência;
c) Apreciar e votar o relatório e as contas do exercício, bem como

o relatório do revisor oficial de contas e parecer do conselho fiscal,
relativamente a cada ano social;

d) Votar o orçamento anual e os orçamentos suplementares;
e) Deliberar sobre os assuntos para que seja especialmente convo-

cada;
f) Fixar ou alterar o valor das quotas e outras contribuições obriga-

tórias;
g) Autorizar a direcção e realizar empréstimos e outras operações

de crédito, cujos prazos de liquidação ultrapassem o seu mandato e
excedam 10% do orçamento de despesa do ano anterior;

h) Decidir da alienação ou oneração de bens imóveis e bem assim,
da sua aquisição, desde que de valor superior a 10% do orçamento da
despesa do ano anterior;

i) Julgar os recursos para ela interpostos;
j) Conceder nos termos estatutários e regulamentares as distinções

honoríficas;
k) Deliberar sobre a expulsão e a readmissão de sócios que tenham

sido expulsos;
l) Deliberar sobre a criação, extinção ou suspensão de qualquer

modalidade desportiva.

ARTIGO 66.º

O presidente da mesa da assembleia geral, como garante da legali-
dade no seio da A.A.C./O.A.F., cumprirá e fará cumprir com todo o
rigor, os preceitos estatutários.

SECÇÃO IV

Direcção

ARTIGO 67.º

1 � A A.A.C./O.A.F., é administrada e dirigida pela direcção, cons-
tituída por um presidente e por seis vice-presidentes.

2 � Tem ainda assento na direcção o presidente da Direc-ção-Geral
da Associação Académica de Coimbra, ou outro membro da mesma
direcção por ele designado no início de cada seu mandato.

§ único. O presidente designará um dos vice-presidentes para seu
adjunto que o substituirá nos seus impedimentos.

ARTIGO 68.º

1 � Os membros da direcção exercem os seus cargos gratuitamen-
te sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 � A direcção poderá nomear de entre os seus membros, um di-
rector executivo, que quando desempenhe as suas funções, no âmbito
de um vínculo profissional, pode ser remunerado.

3 � A remuneração a estabelecer pela direcção e com parecer
favorável do conselho fiscal, não pode exceder a de director de ser-
viços de função pública.

ARTIGO 69.º

1 � Ao presidente compete no início de cada mandato, proceder
à distribuição interna das áreas de actuação e responsabilidade de cada

um dos vice-presidentes, de acordo com os departamentos designados
no número seguinte:

2 � A actividade da A.A.C./O.A.F. distribui-se pelos seguintes de-
partamentos orgânicos:

a) Departamento administrativo e financeiro;
b) Departamento desportivo;
c) Departamento de instalações e equipamentos;
d) Departamento comercial, de imagem e relações públicas;
e) Departamento cultural, recreativo e das actividades amadoras.
3 � O presidente e os vice-presidentes do departamento financei-

ro e desportivo, são directamente responsáveis pela Secção Profis-
sional de Futebol.

ARTIGO 70.º

Ao director-executivo, exercendo as suas funções no âmbito de um
vínculo profissional, compete em especial e por delegação do presi-
dente, assegurar a gestão corrente da A.A.C./O.A.F. e preparar e
executar as deliberações da direcção.

ARTIGO 71.º

Para cada um dos departamentos, a direcção nomeará sob propos-
ta do respectivo vice-presidente, directores-adjuntos.

§ único. Os directores adjuntos serão empossados em reunião de
direcção do que se lavrará termo, em livro próprio e são livremente
exonerados.

ARTIGO 72.º

1 � Os membros da direcção respondem pessoal e solidariamente
para com a A.A.C./O.A.F. pelos danos a esta causados por actos ou
omissões praticados contra as disposições estatutárias.

2 � Não são responsáveis por danos resultantes das deliberações
colegiais, os membros que nela não participaram ou votaram contra,
devendo neste caso, fazer declaração de voto para a acta.

3 � Em tal caso os directores que votarem vencidos, devem no
prazo de 5 dias remeter cópia da declaração de voto ao conselho
fiscal.

ARTIGO 73.º

1 � Nos termos atrás referidos, os membros da direcção são ain-
da, pessoal e solidariamente responsáveis por todos os encargos
contraídos para além das competentes dotações orçamentais.

2 � Os membros responsáveis pela Secção Profissional de Futebol
deverão caucionar a sua responsabilidade na importância mínima
exigida pela lei.

3 � A não prestação da caução nos termos deferidos implica a
cessação imediata de funções.

ARTIGO 74.º

1 � A responsabilidade pessoal e solidária referida no n.º 1 do
artigo anterior, cessa se a assembleia geral sancionar ou ratificar ac-
tos, omissões ou excessos verificados.

2 � Sendo de exigir a efectivação da respectiva responsabilidade,
o recurso a tribunal carece de deliberação em conformidade da assem-
bleia geral.

ARTIGO 75.º

1 � Os documentos de responsabilidade financeira devem ser sem-
pre assinados pelo presidente ou seu adjunto, e vice-presidente, direc-
tamente responsável pelo departamento.

2 � Os demais documentos de responsabilidade devem ser pelo
menos assinados pelo presidente ou director-executivo e vice-pre-
sidente responsável pelo departamento a que o documento respeite.

3 � Em qualquer caso, o director executivo deve apor o seu visto
de conformidade.

ARTIGO 76.º

1 � A direcção deve apresentar todos os anos à assembleia geral,
acompanhado do relatório e parecer do revisor oficial de contas e do
conselho fiscal, dentro dos prazos estatutários o orçamento, relató-
rio e contas do exercício.

2 � Os documentos de gestão referidos, devem ser remetidos ao
conselho fiscal, com a antecedência mínima de 20 dias, relativamen-
te à data da respectiva assembleia e com o relatório do revisor oficial
de contas.

3 � O relatório e contas devem ser assinados por todos os direc-
tores eleitos em exercício, devendo a recusa de qualquer deles, ser
justificada pelo próprio, em documento a juntar ao relatório.
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ARTIGO 77.º

1 � A direcção reúne sempre que o presidente o entenda ou a
maioria o requeira.

2 � A direcção deverá reunir semanalmente, com os seus mem-
bros eleitos.

ARTIGO 78.º

É da competência exclusiva do presidente da direcção:
1 � Orientar a acção da direcção, dirigir os seus trabalhos e con-

vocar as suas reuniões.
2 � Exercer os demais poderes que lhe são reservados nos presen-

tes estatutos.

ARTIGO 79.º

É da competência da direcção:
1 � Cumprir e fazer cumprir os estatutos, regulamentos e delibe-

rações da assembleia geral.
2 � Administrar A A.A.C./O.A.F. e executar todos os actos ne-

cessários à realização dos fins estatutários.
3 � Elaborar os regulamentos que se mostrem necessários à vida

da A.A.C./O.A.F.
4 � Nomear de entre os sócios efectivos com mais de dois anos

de filiação associativa, sócios para os cargos de directores adjuntos e
seccionistas e bem assim, para integrarem comissões que entenda
constituir.

5 � Suspender e demitir os directores adjuntos e seccionistas.
6 � Facultar ao conselho fiscal e revisor oficial de contas o exa-

me dos livros de escrituração e contabilidade e a verificação dos
documentos que lhe sejam solicitados.

7 � Organizar o relatório e as contas a patenteá-las aos sócios
com todos os livros e documentos de escrituração, durante os 10 dias
que antecedem à realização da assembleia geral referida no artigo 60.º,
n.º 2.

8 � Elaborar o orçamento.
9 � Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias.
10 � Requerer a convocação do conselho académico.
11 � Submeter à apreciação do conselho fiscal, as medidas finan-

ceiras que julgue convenientes.
12 � Admitir e eliminar sócios.
13 � Representar a A.A.C.-O.A.F., na administração ou gerências

de sociedades, fundações ou outras entidades, em cujo capital a acadé-
mica participe.

14 � Aceitar e recusar a constituição de núcleos, casas da acadé-
mica ou filiais, e bem assim fomentar as relações com as existentes.

15 � Propôr à assembleia geral, a proclamação de sócios de méri-
to honorários e beneméritos.

ARTIGO 80.º

1 � Compete ainda à direcção promover a constituição de socie-
dades e fundações, nos termos legais em vigor e com reconhecido
interesse para a realização dos fins da A.A.C./O.A.F.

2 � A constituição de sociedades carece da deliberação por voto
secreto da assembleia geral, sob proposta da direcção, acompanhada
de parecer favorável do conselho fiscal.

3 � No caso de sociedades desportivas, os estatutos ou pactos
sociais, deverão obrigatoriamente assegurar, que a A.A.C./O.A.F., terá
a maioria relativa, dos votos na assembleia geral.

SECÇÃO V

Conselho fiscal

ARTIGO 81.º

1 � A fiscalização da actividade da A.A.C./O.A.F. destinada a ga-
rantir o exercício do mandato directivo, conforme as disposições
estatutárias e deliberações da assembleia geral é efectuada pelo conse-
lho fiscal.

2 � O conselho fiscal é constituído pelo presidente, vice-pre-
sidente e três vogais, sendo preferentemente um licenciado em Di-
reito e outro um técnico de contas.

3 � O presidente do conselho fiscal, sendo conjuntamente com o
presidente e vice-presidente financeiro e desportivo, directamente
responsável pela Secção Profissional de Futebol participa em todos
os actos e reuniões da direcção.

ARTIGO 82.º

Compete ao conselho fiscal:
1 � Fiscalizar os actos da direcção.
2 � Zelar pelo cumprimento da lei e dos estatutos.

3 � Dar parecer sobre o orçamento.
4 � Verificar a exactidão do balanço e da demonstração de resul-

tados.
5 � Dar parecer sobre as contas e relatórios de gestão.
6 � Elaborar anualmente um relatório sobre a acção fiscalizadora,

a ser presente à assembleia geral juntamente com o parecer relativo
às contas do exercício.

7 � Dar parecer sobre o artigo 80.º n.º 1.

ARTIGO 83.º

1 � O conselho fiscal reunirá trimestralmente com a direcção para
apreciar as contas e a execução orçamental.

2 � Destas reuniões serão elaboradas actas em livro próprio.
3 � Da acta de apreciação do balanço e demonstração de resulta-

dos, constará obrigatoriamente o parecer do conselho fiscal e o
relatório sobre a acção fiscalizadora.

SECÇÃO VI

O conselho académico

ARTIGO 84.º

O conselho académico é um órgão de estudo e consulta, constituí-
do por sócios, devendo ser ouvido em todas as questões de alto rele-
vo para a A.A.C./O.A.F., competindo-lhe:

a) Dar parecer sobre alterações estatutárias;
b) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido por

escrito, por um grupo de sócios não inferior a vinte e cinco;
c) Dar parecer sobre quaisquer questões que lhe sejam submetidas

por qualquer órgão social;
d) Pronunciar-se sobre litígios, corte ou reatamento de relações

com outras entidades ou instituições;
e) Apreciar quaisquer discordâncias entre os órgãos sociais;
f) Tomar conhecimento e dar parecer sobre a actividade desenvol-

vida pelos órgãos sociais, sempre que o entenda necessário aos supe-
riores interesses da A.A.C./O.A.F.;

g) Dar parecer sobre os regulamentos internos elaborados pela
direcção, quando solicitado;

h) Dar parecer sobre a criação de núcleos ou filiais ou extinção de
secções amadoras;

i) Procurar manter as boas relações entre a sede, os núcleos e
filiais, no sentido de aumentar a expansão e prestígio da A.A.C./
O.A.F.;

j) Desenvolver o bom relacionamento e ligação da A.A.C./O.A.F.,
à Cidade e Universidade;

k) Propôr à assembleia geral a atribuição da distinção de sócios de
mérito, beneméritos ou honorários;

l) Convocar assembleias gerais extraordinárias.

ARTIGO 85.º

O mandato do conselho académico tem a duração do período das
gerências.

ARTIGO 86.º

O conselho académico é presidido pelo presidente do mesa da
assembleia geral, sendo ainda constituído por:

a) Presidente e vice-presidentes da direcção em funções;
b) Presidente do conselho fiscal;
c) Antigos presidentes da direcção, assembleia geral e conselho fiscal;
d) Vinte sócios a eleger pela assembleia eleitoral;
e) Presidente do conselho de administração da PRO-CAC;
f) Presidentes do Núcleo de Veteranos, das Casas da Académica e

Filiais;
g) Reitor da Universidade;
h) Presidente da Direcção-Geral da Associação Académica de Coim-

bra;
i) Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra;
j) Um representante dos atletas da A.A.C./O.A.F.;
k) Um representante dos trabalhadores da A.A.C.-O.A.F.;
l) Um representante de cada uma das claques reconhecido pela di-

recção.
ARTIGO 87.º

O conselho académico, reúne sempre que vinte dos seus membros,
ou qualquer dos restantes órgãos sociais o solicite ao presidente, ou
por iniciativa deste.

ARTIGO 88.º

Para funcionamento do conselho académico, é necessário a pre-
sença da maioria dos seus membros.
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ARTIGO 89.º

As decisões do conselho académico são tomadas por maioria de
votos, tendo o presidente voto de qualidade.

CAPÍTULO VII

Secções amadoras

ARTIGO 90.º

1 � Com o fim de desenvolver o espírito de solidariedade entre os
sócios e satisfazer as suas necessidades de educação física, desporto,
culturais e de lazer, podem ser criadas Secções Amadoras.

2 � A organização interna e funcionamento devem constar de
regulamentos aprovados pela direcção.

3 � As Secções Amadoras são autónomas relativamente à Secção
Profissional de Futebol, dispondo de contabilidade e orçamento
próprios.

ARTIGO 91.º

1 � As secções são dirigidas por chefes de secção, nomeados pela
direcção da A.A.C/O.A.F., sob proposta do respectivo vice-presidente.

2 � Compõe ainda a secção um número máximo de quatro
seccionistas, nomeados pela direcção sob proposta do respectivo chefe
de secção.

ARTIGO 92.º

Os chefes de secção são considerados representantes da direcção
junto dos sócios praticantes e técnicos da sua modalidade.

ARTIGO 93.º

As secções não podem assumir compromissos em nome da A.A.C./
O.A.F., salvo prévia e expressa autorização escrita da direcção.

ARTIGO 94.º

O chefe de secção e demais seccionistas são individual e solidaria-
mente responsáveis por todos os actos de gestão da secção.

ARTIGO 95.º

Até quinze dias após a época desportiva, o chefe de cada secção
deve apresentar, através do director respectivo, relatório da activi-
dade da sua secção relativa ao ano anterior.

ARTIGO 96.º

O chefe de secção e demais seccionistas toma posse em reunião de
direcção da A.A.C./O.A.F., do que será lavrado termo, em livro
próprio.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 97.º

1 � É obrigatório a actualização do número de inscrição dos só-
cios de dez em dez anos, com a substituição de cartões de identidade.

2 � A actualização é efectuada pela direcção, com a assistência do
conselho fiscal, e não pode ter lugar no ano das eleições.

ARTIGO 98.º

Os presentes estatutos entram imediatamente em vigor, implican-
do a cessação de mandato em curso dos actuais órgãos sociais e a
realização de eleições no prazo de 60 dias.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
19-2-5603

PORTO
PORTO � 2.A SECÇÃO

S. P. A. M. R. � PARTICIPAÇÕES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 207/20010215; identificação de pessoa colectiva

n.º 505251353; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20010215; pasta n.º 23 749.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma S. P. A. M. R. � Participações,
S. G. P. S., S. A, e tem duração indeterminada.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Catarina, 1500,
2.º, centro, traseiras, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

2 � A sociedade pode ainda outorgar contratos de prestação de
serviços técnicos de administração e ou gestão a todas ou algumas das
sociedades em que detenha participações ou com as quais tenha
celebrado contrato de subordinação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros e representado por
10 000 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � Nos aumentos de capital os accionistas terão na proporção
das acções que possuírem, direito de preferência, quer na subscrição
das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal
direito não tenha sido exercido.

3 � Todos os accionistas ou qualquer um deles, poderão prover a
sociedade com prestações acessórias de capital gratuitas, sob a forma
de entregas em dinheiro, títulos de crédito e acções, mediante
deliberação prévia da assembleia geral, que estabelecerá os respecti-
vos termos ou condições.

ARTIGO 4.º

Tipos de acções

As acções são ao portador, tituladas ou escriturais, podendo aque-
las serem convertidas nestas, à vontade do accionista, a cargo de quem
ficam as despesas de conversão.

ARTIGO 5.º

Amortização de acções

1 � A sociedade mediante deliberação da assembleia geral, pode
amortizar as acções detidas por accionistas que utilizem para fins
estranhos à sociedade e com prejuízo desta ou de algum accionista, as
informações obtidas através do exercício do direito de informação,
que legalmente lhes assiste.

2 � O conselho de administração solicitará a convocação, com a
brevidade possível de uma reunião da assembleia geral para deliberar
a amortização do ou das acções referidas no n.º 1 do presente artigo e
fixar todas as condições necessárias à amortização das respectivas
acções, na parte que não constar dos presentes estatutos.

3 � Pode ainda haver lugar a amortização de acções, mediante
acordo celebrado nesse sentido entre todos os accionistas.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir papel comercial e qualquer tipo de obri-
gações, incluindo as convertíveis em acções ordinárias ou preferen-
ciais ou com warrant, tituladas ou escriturais, nos termos e condições
da lei, mediante deliberação da assembleia geral, que fixará as condi-
ções da emissão.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Constituição e funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos accio-
nistas com direito a voto.

2 � Os obrigacionistas e os titulares de acções preferenciais sem
voto não podem estar presentes nas reuniões da assembleia geral.

3 � Quer em primeira quer em segunda convocação, as delibera-
ções da assembleia geral só serão válidas quando aprovadas pelos sócios
que representem no mínimo, dois terços do capital social, salvo nos
casos em que a lei ou o contrato exijam maioria qualificada superior.

ARTIGO 8.º

Votos

1 � Terão direito a voto na assembleia geral os accionistas que pos-
suírem um mínimo de 100 acções, equivalendo as 100 acções a um voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número mínimo de acções
necessário para conferir o direito de voto poderão agrupar-se de modo a
completarem esse número e designar um deles para os representar na as-
sembleia geral.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

Composição e funcionamento do conselho de administração

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três, cinco ou sete membros efectivos, sendo o seu presi-
dente e vice-presidente designados em assembleia geral.

2 � Fora dos casos em que se disponha de outro modo, as deliberações
serão tomadas por maioria dos membros presentes, sendo necessário em
todas as decisões o voto favorável do presidente ou do vice-presidente.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

4 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

Atribuições do conselho de administração

1 � As competências do conselho de administração são as que
resultam da lei.

2 � O presidente do conselho de administração pode, sempre que
entenda conveniente, submeter à ratificação da assembleia geral as
decisões tomadas pelo conselho de administração.

3 � Ficam sem efeito as decisões do conselho de administração
que tenham merecido a recusa da ratificação da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta do presidente e
do vice-presidente do conselho de administração.

2 � O conselho de administração pode delegar no presidente e no
vice-presidente a prática de quaisquer actos.

3 � Os documentos de mero expediente podem ser assinados por
apenas um dos administradores.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 13.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único eleito
juntamente com o seu suplente, em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 14.º

Mandato dos membros dos órgãos sociais

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º dos presentes estatu-
tos, os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecerão no exercício das suas fun-
ções até à eleição de quem os deva substituir.

ARTIGO 15.º

Disposição transitória

São desde já designados para o primeiro mandato e para cada um
dos órgãos sociais, as pessoas a seguir indicadas:

Mesa da assembleia geral: presidente � José Alberto Pinheiro Pinto,
casado, com domicílio na Rua de Pedro Homem de Melo, 55, 4.º,
sala 5, na cidade do Porto; secretário � João Paulo Moreira Arieira,
casado, residente na Avenida de Calouste Gulbenkian, 1409, 1.º,
esquerdo, Senhora da Hora, em Matosinhos.

Conselho de administração: presidente � Alberto Pereira de Mes-
quita; vice-presidente � Maria Rosa Faria Ramalho de Mesquita;
vogal � Ana Paula Ramalho de Mesquita Piquard; vogal � Maria
Eduarda Ramalho de Mesquita; vogal � Maria Manuela Ramalho de
Mesquita.

Fiscal único: efectivo � Manuel Alexandre Silva Pinto Fardilha,
revisor oficial de contas n.º 1089, casado, com domicílio no Campo
24 de Agosto, 129, 4.º, na cidade do Porto; suplente � José Alberto
Lima, revisor oficial de contas n.º 1075, casado, residente no Campo
24 de Agosto, 129, 4.º, sala 430, na cidade do Porto.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 12705942

S. P. A. M. R. � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 206/20010215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505281295; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20010215; pasta n.º 23 748.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma S. P. A. M. R. � Imobiliária, S. A,
e tem duração indeterminada.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Catarina, 1500,
2.º, centro, traseiras, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a promoção de projectos imobi-
liários. Compra e venda e compra para revenda de bens imobiliários.
Actividade de imobiliária. Gestão e administração imobiliárias. Urba-
nização e loteamentos.

2 � Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código
das Sociedades Comerciais, a sociedade poderá, por simples delibe-
ração do conselho de administração, adquirir participações de ca-
pital, em outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto social,
e bem assim intervir na constituição de quaisquer outras socieda-
des, agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
europeus de interesse económico, associações e fundações, bem
como adquirir ou alienar acções, quotas ou obrigações de outras
sociedades e realizar sobre elas as operações que se mostrem con-
venientes aos interesses sociais.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 82 � 6 de Abril de 2001 7681

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros e representado por
10 000 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � Nos aumentos de capital os accionistas terão na proporção
das acções que possuírem, direito de preferência, quer na subscrição
das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal
direito não tenha sido exercido.

3 � Todos os accionistas ou qualquer um deles, poderão prover a
sociedade com prestações acessórias de capital gratuitas, sob a forma
de entregas em dinheiro, títulos de crédito e acções, mediante
deliberação prévia da assembleia geral, que estabelecerá os respecti-
vos termos ou condições.

ARTIGO 4.º

Tipos de acções

As acções são ao portador, tituladas ou escriturais, podendo aque-
las serem convertidas nestas, à vontade do accionista, a cargo de quem
ficam as despesas de conversão.

ARTIGO 5.º

Amortização de acções

1 � A sociedade mediante deliberação da assembleia geral, pode
amortizar as acções detidas por accionistas que utilizem para fins
estranhos à sociedade e com prejuízo desta ou de algum accionista, as
informações obtidas através do exercício do direito de informação,
que legalmente lhes assiste.

2 � O conselho de administração solicitará a convocação, com a
brevidade possível de uma reunião da assembleia geral para deliberar
a amortização do ou das acções referidas no n.º 1 do presente artigo e
fixar todas as condições necessárias à amortização das respectivas
acções, na parte que não constar dos presentes estatutos.

3 � Pode ainda haver lugar a amortização de acções, mediante
acordo celebrado nesse sentido entre todos os accionistas.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir papel comercial e qualquer tipo de obri-
gações, incluindo as convertíveis em acções ordinárias ou preferen-
ciais ou com warrant, tituladas ou escriturais, nos termos e condições
da lei, mediante deliberação da assembleia geral, que fixará as condi-
ções da emissão.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Constituição e funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos accio-
nistas com direito a voto.

2 � Os obrigacionistas e os titulares de acções preferenciais sem
voto não podem estar presentes nas reuniões da assembleia geral.

3 � Quer em primeira quer em segunda convocação, as delibera-
ções da assembleia geral só serão válidas quando aprovadas pelos só-
cios que representem no mínimo, dois terços do capital social, salvo
nos casos em que a lei ou o contrato exijam maioria qualificada supe-
rior.

ARTIGO 8.º

Votos

1 � Terão direito a voto na assembleia geral os accionistas que
possuírem um mínimo de 100 acções, equivalendo as 100 acções a
um voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número mínimo de acções
necessário para conferir o direito de voto poderão agrupar-se de modo
a completarem esse número e designar um deles para os representar
na assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

Composição e funcionamento do conselho de administração

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três, cinco ou sete membros efectivos, sendo o seu presi-
dente e vice-presidente designados em assembleia geral.

2 � Fora dos casos em que se disponha de outro modo, as delibe-
rações serão tomadas por maioria dos membros presentes, tendo o
presidente voto de qualidade no caso de empate.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

4 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

Atribuições do conselho de administração

1 � As competências do conselho de administração são as que
resultam da lei.

2 � O presidente do conselho de administração pode, sempre que
entenda conveniente, submeter à ratificação da assembleia geral as
decisões tomadas pelo conselho de administração.

3 � Ficam sem efeito as decisões do conselho de administração
que tenham merecido a recusa da ratificação da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta do presidente e
do vice-presidente do conselho de administração.

2 � O conselho de administração pode delegar no presidente e no
vice-presidente a prática de quaisquer actos.

3 � Os documentos de mero expediente podem ser assinados por
apenas um dos administradores.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 13.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único eleito
juntamente com o seu suplente, em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 14.º

Mandato dos membros dos órgãos sociais

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º dos presentes estatu-
tos, os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecerão no exercício das suas fun-
ções até à eleição de quem os deva substituir.

ARTIGO 15.º

Disposição transitória

São desde já designados para o primeiro mandato e para cada um
dos órgãos sociais, as pessoas a seguir indicadas:

Mesa da assembleia geral: presidente � António Paulo Riveiro
Conde, casado, residente na Rua de Teixeira de Pascoaes, 170, 4.º,
esquerdo, frente, na cidade de Matosinhos; secretário � Maria Ma-
nuela Ramalho de Mesquita.

Conselho de administração: presidente � Alberto Pereira de Mes-
quita; vice-presidente � Maria Rosa Faria Ramalho de Mesquita;
vogal � Ana Paula Ramalho de Mesquita Piquard.
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Fiscal único: efectivo � Manuel Alexandre Silva Pinto Fardilha,
revisor oficial de contas n.º 1089, casado, com domicílio no Campo
24 de Agosto, 129, 4.º, na cidade do Porto; suplente � José Alberto
Lima, revisor oficial de contas n.º 1075, casado, residente no Campo
24 de Agosto, 129, 4.º, sala 430, na cidade do Porto.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 14296624

TIENACK INVESTMENTS LTD

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48/20010215; identificação de pessoa colectiva n.º 980223040;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010215; pasta
n.º 23 750.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à criação da representante permanente (sucursal) em
Portugal, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 14296659

OLYMPUS SPORT NUTRICION, S. A
(REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49/20010215; identificação de pessoa colectiva n.º 980213592;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20010215; pasta
n.º 23 751.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à criação da representante permanente (sucursal) em
Portugal, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 14296888

PAULA & HUMBERTO CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 205/20010215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505327341; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010215; pasta n.º 23 747.

Certifico que entre Humberto Miguel Santos Coelho Carreiro
Cordeiro; e Paula Cristina Santos Coelho Carreiro Cordeiro, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade por quotas adopta a firma Paula & Humberto
Cordeiro, L.da e tem a sua sede na Rua do Pinheiro Manso, 817, 4.º,
direito, traseiras, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 � Mediante simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a comercialização a retalho ou por
grosso, a representação, a distribuição, a importação e a exportação
de vestuário, de acessórios de moda, de calçado, de artigos de despor-
to e de viagem, de artigos têxteis em geral, nomeadamente para o
lar, e ainda de artigos de decoração, de utilidades caseiras e de acessórios
de hotelaria.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros e
representado por duas quotas com o valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma à sócia Paula Cristina Santos Coelho Carreiro
Santos Cordeiro, e outra ao sócio Humberto Miguel Santos Coelho
Carreiro Cordeiro.

ARTIGO 4.º

Participações sociais

A sociedade poderá livremente adquirir participações em socieda-
des com objecto diferente do seu, ainda que reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos de empresas.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo global de 15 000 euros, sendo todos
os sócios obrigados a efectuarem as prestações no montante que vier
a ser deliberado por dois terços dos votos emitidos e na proporção
das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir,
total ou parcialmente numa participação sobre os lucros.

2 � Sempre que a gerência for plural a sociedade obriga-se pela
assinatura de dois gerentes, sendo porém, suficiente a assinatura de
um dos gerentes para os actos de mero expediente, e ainda para a
emissão de cheques de montante igual ou inferior a 5000 euros (ou o
equivalente a escudos).

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá

dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais da ou para a socie-
dade, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos, dar ou
tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos da ou para a sociedade,
celebrar contratos de locação financeira ou outros de natureza idên-
tica sobre bens móveis ou imóveis, comprar, trocar e vender viatura
da ou para a sociedade, confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

Lucros

Os lucros de cada exercício, sem prejuízo de disposições imperati-
vas em matéria de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral
para apreciação anual de contas da sociedade deliberar, podendo ou
não, haver distribuição pelos sócios.

ARTIGO 8.º

Cessões de quotas

1 � As cessões de quotas entre os sócios ou a terceiros por
acto entre vivos, bem como a admissão de novos sócios em vir-
tude de aumento de capital, dependem de consentimento da as-
sembleia geral.

2 � Se for prestado o consentimento, os sócios não cedentes te-
rão o direito de preferência na cessão, o qual deverá ser exercido no
prazo de 30 dias após a deliberação do consentimento; se mais de um
deles exercer tal direito, a quota dividir-se-á entre os preferentes na
proporção do capital de que cada um deles já for titular.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) Por morte, interdição, falência ou insolvência de um sócio;
b) Quando a quota em partilha de bens do casal de qualquer só-

cio, motivada por divórcio ou separação, vier a caber ao outro
cônjuge;

c) Quando a quota tenha sido arrolada, penhorada, arrestada ou
sujeita a qualquer outra providência judicial ou legal através da qual
seja subtraída ao poder de disposição do seu titular;

d) Quando o respectivo titular deixar de se fazer representar nas
assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;

e) Quando a quota tenha sido cedida sem o necessário consenti-
mento da sociedade;
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f) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

g) Por acordo com o sócio.
2 � Na deliberação que tiver por objecto a amortização não terá

direito de voto o titular da quota a amortizar.
3 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas e na falta de

acordo quanto à contrapartida da amortização da quota, esta será feita
pelo seu valor contabilístico, salvo se o fundamento da amortização
for a cessão da quota sem o consentimento da sociedade, caso em que
a amortização será feita pelo valor nominal da quota só o sendo pelo
valor contabilístico, se este for inferior ao valor nominal.

4 � O valor contabilístico da quota, para efeitos de amortização,
será apurado à data da deliberação de amortização da seguinte forma:

a) De acordo com um balanço especialmente elaborado para o efeito
por entidade que para tal for designada em assembleia geral realizada antes
da sociedade ter sido notificada ou algum dos seus gerentes ter conheci-
mento pessoal ou directo do evento que permite a amortização; tal de-
signação uma vez efectuada, só poderá ser alterada por unanimidade;

b) Na omissão da designação da entidade referida na alínea a),
omissão pela qual não poderão ser imputadas responsabilidades a
nenhum dos sócios ou gerentes, a contrapartida da amortização será
feita de acordo com o último balanço aprovado e que respeite os
princípios contabilísticos geralmente aceites.

5 � A assembleia geral que proceder à amortização deverá delibe-
rar se em virtude dela, as demais quotas serão proporcionalmente
aumentadas no seu valor nominal ou se a quota amortizada figurará
no balanço como tal com vista à eventual criação de uma ou mais
quotas destinadas a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

6 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar do conhecimento do faleci-
mento do sócio por um dos gerentes, os herdeiros deverão designar
de entre eles, um representante comum.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 14296616

SETE LÉGUAS � CENTRO CLÍNICO E DE FORMAÇÃO
EM PSICOLOGIA E LINGUAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 129/980603; identificação de pessoa colectiva
n.º 504164821; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
20010215; pasta n.º 18 463.

Certifico que foi depositada a escritura de 18 de Dezembro de 2000,
referente à dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em
epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Março de 2000.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 12705470

PORTO � 3.A SECÇÃO

SODESTRAL � SOCIEDADE DE TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 330/820414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500901619; número e data da apresentação: 15/20000914.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284669

DOMINGOS PINTO & NEVES PINTO � DESPACHANTES
OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 386/890322; identificação de pessoa colectiva
n.º 502129620; número e data da apresentação: 11/20000914.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284677

M. F. MARQUES DOS SANTOS � COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 152/830830; identificação de pessoa colectiva
n.º 501398198; número e data da apresentação: 1/20000905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14253992

ONDA ALTA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2321/920707; identificação de pessoa colectiva n.º 502795123;
número e data da apresentação: 37/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284529

SOLDOMETAL � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 212/900321; identificação de pessoa colectiva
n.º 502313315; número e data da apresentação: 39/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284537

O TALHO É NOSSO � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5640/950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503395102;
número e data da apresentação: 35/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284545

CAFÉ FLORANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2691/921125; identificação de pessoa colectiva n.º 502890363;
número e data da apresentação: 34/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284553
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CONFEITARIA SANTIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 019/890113; identificação de pessoa colectiva
n.º 502091622; número e data da apresentação: 31/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284561

JOSÉ MATOS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 928/860219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501607161; número e data da apresentação: 30/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284570

CLÍNICA LOURO � LABORATÓRIO TÉCNICO DENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1185/910906; identificação de pessoa colectiva n.º 502588306;
número e data da apresentação: 29/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284588

ELECTRO REPARADORA � PEREIRA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 505/820525; identificação de pessoa colectiva
n.º 501274456; número e data da apresentação: 16/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284596

RESTAURANTE � SARRABULHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7827/961217; identificação de pessoa colectiva n.º 503321494;
número e data da apresentação: 11/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284600

IVONECER � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7144/960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503680028;
número e data da apresentação: 20/20000921.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284618

JOSÉ VIANA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 085/900720; identificação de pessoa colectiva
n.º 502387319; número e data da apresentação: 14/20000915.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284626

JOSÉ VIANA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 085/900720; identificação de pessoa colectiva
n.º 502387319; número e data da apresentação: 17/20000915.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1998.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284634

BESSA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 725/791228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500908435; número e data da apresentação: 15/20000915.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284642

ÁLAMOS � COMÉRCIO EXTERNO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3766/931011; identificação de pessoa colectiva n.º 503068543;
número e data da apresentação: 7/20000914.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14284650

PÓVOA DE VARZIM

LEO ANTOON � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2668/20010223; identificação de pessoa colectiva
n.º 505234351 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 19/20010223.

Certifico que Leon Antoon Alfons Smalle, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Leo Antoon � Unipessoal, L.da,
e vai Ter a sua sede na Rua das Cardosas, 585, freguesia de Amorim,
concelho da Póvoa de Varzim.
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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 por grosso de
produtos alimentares e sistemas de franchising, nomeadamente no
âmbito alimentar.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusivé como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, 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

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio,
quando necessária.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
10092188

VIRTUAL POVOENSE, EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2669/20010226; identificação de pessoa colectiva
n.º 505273527 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11 /20010226.

Certifico que entre Catarina da Glória Pessanha da Fonte Tavares;
José Gomes Alves; SINTONÍZENOS � Comunicação Social, L.da; e
José Júlio Ribas Gonçalves Gomes Alves, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Virtual Povoense, Editora, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Avenida Cidade de Montgeron, 169,
na freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer sucursal
ou agência, delegação ou outra forma de representação social, onde e
quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto social a edição de jornais, revis-
tas e outras publicações periódicas. Actividades informáticas de mul-
timédia e conexas, tais como edição electrónica de jornais e gestão
de conteúdos empresariais na Internet.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
que tenham ou não, um objecto social semelhante ao seu.

ARTIGO 4.º

O capital social integramente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e dividido da seguinte forma: uma quota no valor nominal de
2000 euros pertencente à sócia Catarina da Glória Pessanha da Fonte
Tavares; uma quota de 1500 euros pertencente ao sócio José Gomes
Alves; e uma quota de 1000 euros pertencente à SINTONIZENOS �
Comunicação Social, L.da , e uma quota de 500 euros pertencente ao
sócio José Júlio Ribas Gonçalves Gomes Alves.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas e a sua divisão são livres entre os sócios. A
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, que terá
sempre o direito de preferência, o qual de seguida, se defere aos só-
cios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, os quais serão eleitos pela assembleia geral.

2 � É vedado aos gerentes o uso da denominação social em actos
e documentos estranhos à sociedade, tais como letras de favor, fianças,
abonações e outros semelhantes.

3 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos
termos do artigo 252.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � Aos gerentes são atribuídos os mais amplos poderes admitidos
por lei, com excepção dos atribuídos nestes estatutos à assembleia
geral de sócios, competindo-lhes representar a sociedade em juízo e
fora dele, activa e/ou passivamente.

2 � É inteiramente vedado aos gerentes fazerem por conta da
sociedade, operações alheias ao seu fim ou objecto ou por qualquer
forma de obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de
imediata destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e
solidária que por esses actos contraiam para com a sociedade ou
para com terceiros.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
com aviso de recepção dirigidas aos sócios, com pelo menos 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

2 � Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias de convocação, desde que todos este-
jam presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

No caso de morte ou de interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá com os herdeiros ou representante legal respectivamente,
os herdeiros deverão nomear um de entre si que a todos represente,
enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 12.º

1 � Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão de quota
em massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota
do sócio respectivo.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar a quota, se esta for cedida
sem o consentimento daquela.

ARTIGO 13.º

 O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 14.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, desig-
nadamente as desta escritura, registos e outras despesas inerentes,
serão suportadas pela sociedade.

ARTIGO 15.º

São desde já nomeados gerentes a sócia Catarina da Glória Pessa-
nha da Fonte Tavares, e o sócio José Gomes Alves.

ARTIGO 16.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberado pela assembleia geral por uma maioria
qualificada de pelo menos, três quartos do capital social.
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ARTIGO 17.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade será feita extra-judicialmente, competindo aos membros da
gerência em exercício as funções de liquidatários.

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
10092218

VILA DO CONDE

MISTURA DE GOSTOS � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2879/20010308; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20010308.

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

Constituição de sociedade

No dia 20 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, Notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.ª Marta Cristina Araújo da Silva Neves Barbosa.
2.º Francisco José Rodrigues Mesquita.
E pelos outorgantes foi dito que celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mistura de Gostos � Decoração
de Interiores, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de Júlio Graça, 274, freguesia e
concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de mobiliá-
rio, artigos de decoração, têxteis para o lar e artigos de descanso,
nomeadamente colchões; serviços de decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5012 euros e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2506 euros pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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 per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Lourenço. 14362422

CAMPOS & DIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2747/20000906; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20010313.

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

Contrato de sociedade

No dia 31 de Julho de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Vila do
Conde, perante mim, licenciada Maria Goretti Moreira Neves Pinto
de Azevedo, Notária do mesmo Cartório, compareceram como ou-
torgantes:

1.º Manuel Carlos da Costa Campos, contribuinte fiscal
n.º 192924745, casado com a segunda outorgante, no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua da Boaventura Ferreira
de Sousa, 890, da freguesia de Fajozes, natural da freguesia de
Outeiro Maior, ambas deste concelho de Vila do Conde, bilhete de
identidade n.º 9448314, emitido em 28 de Novembro de 1997, no
Porto.

2.ª Almerinda Maria da Silva Sousa Dias, contribuinte fiscal
n.º 192380915, casada com o primeiro outorgante, com ele residente
e natural da referida freguesia de Fajozes, bilhete de identidade
n.º 8421908, emitido em 28 de Novembro de 1997, no Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
referidos bilhetes de identidade.

Os outorgantes declararam que constituem entre si, uma sociedade
civil sob a forma comercial por quotas, que se regerá pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Campos & Dias � Sociedade
Agrícola, L.da, e tem a sua sede na Rua da Boaventura Ferreira de
Sousa, 890, da freguesia de Fajozes, deste concelho de Vila do
Conde.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem como objecto a exploração agrícola, pecuária
e silvícola.

2 � Os sócios participarão directa e efectivamente no trabalho
comum pela forma entre todos acordada, de harmonia com as delibe-
rações da assembleia geral e com o plano anual de gerência.

3 � Para realização dos seus fins, a sociedade terá em especial
atenção promover o aperfeiçoamento técnico e económico das con-
dições de produção e organização do trabalho, por forma a proporcio-
nar aos sócios a melhoria da sua situação económica, social e profis-
sional.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas, sendo cada uma de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Carlos da Costa
Campos, e Almerinda Maria da Silva Sousa Dias.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 50 000 euros.

2 � O montante de cada prestação, a data limite até à qual todos
os sócios terão que dar entrada dos recursos na sociedade, bem como
as condições de restituição das prestações suplementares, serão deli-
beradas pelos sócios.

3 � Qualquer dos sócios pode fazer à sociedade os suprimentos de
que esta carecer nas condições que forem acordadas em assembleia
geral.
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ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, a cessão a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, dispondo esta, e os
sócios, pela ordem indicada, do direito de preferência, o qual deverá
ser exercido no prazo de 10 dias.

2 � A sociedade tem o direito de amortizar pelo seu valor nomi-
nal as quotas que sejam arrestadas, penhoradas ou sujeitas a serem
vendidas judicialmente.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio que pretenda exonerar-se dará conhecimento dos
motivos à sociedade por meio de carta registada enviada com pelo
menos dois meses de antecedência, devendo a sociedade pronunciar-se
sobre o pedido no prazo de 30 dias.

2 � Poderá ser excluído da sociedade o sócio que se recuse sem justo
motivo ao cumprimento da sua obrigação de trabalho ou para com a
sociedade, ou se mostre indisponível para o efeito de forma definitiva.

3 � A sociedade tem o direito de amortizar adquirir ou fazer ad-
quirir por um sócio ou um terceiro, a quota do sócio que se exonere
ou seja excluído, sendo o correspondente pagamento efectuado em
dinheiro ou bens, pelo seu valor nominal.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento de um dos sócios, enquanto a quota se
mantiver indivisa, os seus herdeiros ou representantes legais designa-
rão um de entre si para o exercício dos respectivos direitos, o qual
participará na assembleia geral, devendo esta deliberar no prazo de
90 dias, sobre a admissão ou não dos herdeiros que o desejam.

ARTIGO 8.º

1 � Compete à gerência, a representação da sociedade em todos
os seus actos e contratos.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Carlos da Costa
Campos.

3 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatura
do gerente ora nomeado.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é convocada por qualquer dos sócios com a antece-
dência de pelo menos 15 dias, por meio de carta registada enviada a todos
os sócios ou convocatória por eles assinada, com a indicação da data,
hora e local da reunião e a relação dos assuntos a tratar. As formalidades
da convocação poderão no entanto, ser dispensadas desde que todos os
sócios estejam presentes e manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e deliberem sobre assunto ou assuntos determinados.

ARTIGO 10.º

1 � Para além das assembleias gerais extraordinárias que forem
realizadas, haverá uma assembleia geral ordinária no decurso do pri-
meiro trimestre de cada ano, destinado a discutir e votar o relatório
da gerência e as contas do exercício, deliberar sobre a aplicação e
partilha dos resultados e proceder, quando houver lugar a tal, à elei-
ção dos gerentes.

ARTIGO 11.º

Com ressalva da disposição transitória o artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 336/89, a sociedade fica sujeita às disposições obrigatórias estabe-
lecidas no artigo 3.º e n.os 2 e 3 do artigo 10.º do referido diploma, de
que depende o seu reconhecimento e a sua manutenção como socie-
dade de agricultura de grupo.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima Lou-
renço. 14362490

CAMPOS & DIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2747/20000906; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 10/20010313.

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

Alteração do contrato.
Alterados: N.os 2 e 3 do artigo 8.º, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 8.º

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios, Manuel
Carlos da Costa Campos, e Almerinda Maria da Silva Sousa Dias.

3 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária e suficiente
a assinatura de qualquer um dos gerentes ora nomeados.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima Lou-
renço. 14362465

SERRALHARIA JOFEBAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 818/870205; identificação de pessoa colectiva n.º 501786724;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 7/20010313.

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

Aumento de capital de 25 000 000$ para 50 000 000$, e a altera-
ção dos artigos 3.º e 5.º do contrato, os quais ficaram com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
48 450 000$ pertencente ao sócio José Maria Marques Ferreira; e
uma de 1 550 000$ pertencente ao sócio Cândido José Rodrigues
Pimenta.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde já
são nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um,
para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos, e para a representar em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Lourenço. 14362481

IRMÃS CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1600/940405; identificação de pessoa colectiva n.º 503168777;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20010313.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Lourenço. 14362457

LENTETÊXTIL � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2075/970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503860018;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20010312.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Março de 2000.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima Lou-
renço. 14362449
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VIAÇÃO COSTA & LINO, TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 73/
490523; identificação de pessoa colectiva n.º 500297142; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 6/20010312.

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

Alteração do contrato.
Alterado: Artigo 12.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três elementos eleitos em assembleia
geral, por um período de quatro anos e dispensados de caução.

2 � O conselho de administração poderá se assim o deliberar, de-
signar de entre os seus membros um ou mais administradores-delegados
em que pode delegar a gestão corrente da sociedade.

3 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes de
gestão e representação da sociedade, competindo-lhe efectuar todas
as operações relativas ao objecto social.

4 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de quaisquer dois
administradores.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Lourenço. 14362430

MODICONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2514/990726; identificação de pessoa colectiva n.º 504332007;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 9/20010309.

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

Cessação de funções.
Gerente: Maria de Fátima Araújo Marques Pinho, por renúncia.
Data: 6 de Junho de 1999.

Alteração do contrato.
Alterados: N.os 1 e 3 do artigo 7.º, que se rege pelo seguinte:

ARTIGO 7.º

1 � A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, fica afec-
ta ao sócio David Arezes de Pinho, que desde já é nomeado gerente.

3 � A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura do ge-
rente nomeado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima Lou-
renço. 14362473

ALQUI � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2858/20010201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503044032; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/
20010308.

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

Alteração do contrato.
Alterado: Artigo 1.º o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação ALQUI � Aluguer
de Equipamentos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bairro, 155, Lugar
do Outeiro, da freguesia de Aveleda, do concelho de Vila do Conde.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima Lou-
renço. 14362414

ORGILUX � ELECTRICIDADE, INSTRUMENTAÇÃO
E AUTOMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2857/20010201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502825103; inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 4/
20010308.

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

Alteração do contrato.
Alterado: N.º 1 do artigo 2.º o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Bairro, 155, Lugar do Outeiro,
freguesia de Aveleda, concelho de Vila do Conde.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Lourenço. 14362406

TERRA SÓLIDA � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2856/20010201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503402834; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/
20010308.

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

Alteração do contrato:
Alterado: N.º 1 do artigo 2.º o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Bairro, 155, Lugar do Outeiro,
freguesia de Aveleda, concelho de Vila do Conde.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Lourenço. 09783210

CASCALHO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2685/20000519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504755420; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
20010306.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma foi
transformada em sociedade anónima, passando a reger-se pelos se-
guintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação Cascalho Imobiliá-
ria, S. A.
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2 � A sociedade que durará por tempo indeterminado, tem a sua
sede social na Avenida do Dr. João Canavarro, 140, 1.º, esquerdo, em
Vila do Conde, podendo o conselho de administração, sem necessida-
de de consentimento da assembleia geral, deslocá-la para outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração poderá criar, transferir ou en-
cerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou fora deste.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social o exercício da actividade de
compra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim e a
gestão de imóveis, podendo todavia, exercer qualquer outra activi-
dade comercial, industrial ou de prestação de serviços, se a sociedade
assim o deliberar e a lei o consentir.

ARTIGO 3.º

Participação noutras sociedades

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode-
rá adquirir ou alienar quaisquer participações e sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades de responsabilidade
ilimitada, em sociedades reguladas por lei especial, bem como
estabelecer quaisquer formas de associação ou cooperação com ou-
tras pessoas jurídicas para formar novas sociedades, consórcios, as-
sociações em participação e agrupamentos complementares de em-
presas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O capital social é dividido em 10 000 acções do valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

3 � O capital social poderá ser aumentado até 500 000 euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que nos termos legais, fixará a forma, as condições e as categorias de
acções a emitir de entre as previstas nestes estatutos ou na lei.

4 � Em todos ao casos de aumento de capital, os accionistas
terão direito de preferência na subscrição de novas acções, bem
como no rateio daquelas relativamente às quais não tenha sido
exercido o direito de preferência; os titulares de acções nominativas
serão avisados por meio de carta registada para exercerem,
querendo tal direito.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções ordinárias são nominativas ou ao portador, livre e
reciprocamente convertíveis à administração e ficando as inerentes
despesas por conta do accionista.

2 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções.

3 � Os títulos serão numerados e assinados pelo presidente do
conselho de administração ou pelo administrador único, podendo as
assinaturas serem de chancela.

4 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, que con-
ferirão o direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da
sociedade que deliberar a emissão, bem como o direito ao reembolso
prioritário do seu valor na liquidação da sociedade.

5 � As acções preferenciais sem voto ficarão sujeitas à
remição pelo respectivo valor nominal, em data a fixar pela
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções nominativas

1 � A transmissão de acções nominativas depende do consenti-
mento da sociedade.

2 � A sociedade deve pronunciar-se através do conselho de admi-
nistração, sobre tal pedido de consentimento dentro dos 60 dias sub-
sequentes ao da sua recepção.

3 � A transmissão das acções será livre se o conselho de adminis-
tração não se pronunciar dentro do prazo referido no número an-
terior.

4 � No caso de recusa lícita de consentimento pelo conselho de
administração, a sociedade obriga-se a fazer adquirir as acções por
outra pessoa, nas mesmas condições de preço e pagamento do negó-
cio para que foi solicitado o consentimento.

5 � Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a
sociedadeque naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real, determinado nos termos do artigo 105.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Obrigações

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, tomada sob propos-
ta do conselho de administração, com parecer favorável do fiscal único,
a sociedade poderá emitir, quer no mercado interno, quer no mercado
externo, obrigações e outros títulos de dívida de natureza semelhan-
te, que se encontrem legalmente autorizados.

2 � Os termos e condições de emissão, nomeadamente quando se
trate de obrigações convertíveis ou a que se atribuam direitos especiais,
serão fixados para cada caso pelo conselho de administração, com
prévia autorização da assembleia geral e com voto de concordância
do fiscal único.

ARTIGO 8.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá, por deliberação do conselho de administração,
sem necessidade de autorização da assembleia geral, adquirir acções e
obrigações próprias e outros títulos de dívida por ela emitidos, dentro
dos limites legais, podendo com elas praticar quaisquer operações
convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 9.º

Amortização de acções

1 � A assembleia geral poderá deliberar a amortização de acções,
sem necessidade do consentimento dos seus titulares, sempre que a
manutenção da qualidade de accionista seja inconveniente ou prejudi-
cial para os interesses da sociedade.

2 � A amortização de acções sem o consentimento do accionista
ocorrerá nomeadamente, nos seguintes casos:

a) Cessação, por destituição, de funções nos órgãos sociais;
b) Aplicação de qualquer sanção em processo disciplinar, no caso

de o accionista ser trabalhador ou colaborador da sociedade;
c) Revogação unilateral do contrato de trabalho;
d) Exercício de actividade concorrente, individualmente as-

sociado a outrém, ou por interposta pessoa, directa ou indirec-
tamente;

e) Utilização para fins estranhos à sociedade e com prejuízo
desta ou de algum accionista das informações obtidas através do exer-
cício do direito de informação que assiste aos accionistas.

3 � O conselho de administração deverá declarar as acções amor-
tizadas dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento que
tenha do facto determinante dessa amortização.

4 � As acções amortizadas pelo seu valor contabilístico apurado
através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida da amor-
tização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar da data em
que a amortização se tornar efectiva.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que até 5 dias antes do designado para a respectiva
reunião, demonstrarem possuir tal qualidade.

2 � A participação do accionista em assembleia geral está de-
pendente do registo de acções. Se as acções não forem regista-
das, o accionista deposita na sociedade as acções até 5 dias antes
da reunião, ou entrega dentro do mesmo prazo uma declaração
emitida por uma instituição bancária onde as acções se encon-
trem depositadas.

3 � Não poderão participar nas assembleias gerais os accio-
nistas sem direito a voto nem os obrigacionistas.
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ARTIGO 11.º

Convocação e reunião da assembleia geral

1 � No caso de todas as acções da sociedade serem nominativas,
os accionistas poderão ser convocadas para as assembleias gerais por
meio de carta registada, a expedir com pelo menos, 21 dias de ante-
cedência sobre a data designada para a reunião.

2 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, uma vez por ano,
até ao último dia do mês de Março de cada ano, a fim de deliberar
sobre o relatório de gestão e as contas do exercício anterior, deliberar
sobre a proposta de aplicação de resultados, proceder às eleições,
quando a elas houver lugar, proceder à apreciação geral da
administração e fiscalização da sociedade e deliberar sobre qualquer
assunto para que, podendo, haja sido convocada.

3 � A assembleia geral reunirá, além do caso previsto no número
anterior, por iniciativa do presidente da mesa e sempre que convo-
cada a pedido do conselho de administração, ou de accionistas que
representem pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, accionistas ou não, eleitos pela
assembleia geral por períodos não superiores a quatro anos.

2 � Compete ao vice-presidente substituir o presidente nas suas
faltas ou impedimentos.

ARTIGO 13.º

Votos e maioria deliberativa

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2 � Os accionistas terão tantos votos quantos os correspondentes

à parte inteira que resultar da divisão por 100 do número de acções
que possuam.

3 � Os accionistas com menos de 100 votos poderão agrupar-se
nos termos do artigo 379.º, n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais.

4 � A assembleia geral delibera por maioria simples dos votos va-
lidamente expressos, salvo disposição legal ou estatutária que exija
maioria qualificada.

5 � As deliberações sobre a alteração do contrato de sociedade,
fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade ou outros assun-
tos para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, só
poderão ser tomadas se obtiverem os votos favoráveis de accionistas
que representem três quartos do capital realizado.

6 � À alteração do contrato que se limite a modificar o montante
do capital social aplica-se a regra estabelecida no n.º 4.

ARTIGO 14.º

Quorum deliberativo

1 � A assembleia considera-se validamente constituída e em con-
dições de deliberar desde que a ela compareça um número de accionis-
tas que representem pelo menos, metade do capital social.

2 � Quando a assembleia não possa funcionar por falta de sufi-
ciente representação do capital social, terá lugar uma hora depois,
seja qual for o capital representado.

3 � Exceptuam-se do disposto nos números anteriores os casos
em que a lei ou os presentes estatutos disponham de forma diferente
quanto ao quorum deliberativo ou quanto à maioria necessária para a
tomada de deliberações.

ARTIGO 15.º

Representação

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral
por qualquer pessoa devidamente mandatada, mediante carta dirigida
ao presidente da mesa.

2 � Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar na assembleia por pessoa singular identificada em carta diri-
gida ao presidente da mesa.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Composição

A sociedade será gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração composto por três administradores, ac-

cionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, sendo permitida a re-
eleição, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

Competência

Ao conselho de administração compete, sem prejuízo de outras
atribuições legais ou contratuais:

a) Gerir as actividades e os negócios da sociedade e efectuar todas
as operações relativas à prossecução do seu objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passi-
vamente, confessar, transigir ou desistir em quaisquer processos judi-
ciais de que seja parte interessada, comprometer-se em processos
arbitrais, podendo conferir poderes forenses gerais ou especiais a
mandatário;

c) Elaborar o relatório e contas anuais;
d) Adquirir, alienar, administrar, onerar ou locar bens imóveis,

acções, quinhões, quotas ou obrigações;
e) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos comerciais;
f) Abrir ou encerrar estabelecimentos ou quaisquer outros locais de

sua representação.

ARTIGO 18.º

Reuniões e deliberações

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente ou por dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de votos dos presentes ou representados, cabendo sempre ao
seu presidente o voto de qualidade.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos:

a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores, sendo um deles

o presidente do conselho de administração;
c) Pela assinatura de um administrador em quem tenham sido

delegados poderes, por deliberação registada em acta do conselho de
administração, para a prática de determinados actos ou categorias de
actos;

d) Pela assinatura de um procurador com poderes para a prática de
acto certo e determinado.

ARTIGO 20.º

Caução para o exercício da administração

A assembleia geral poderá dispensar os administradores de presta-
rem caução para o exercício do seu cargo.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
e um suplente ou a um conselho fiscal composto por três membros
efectivos e um suplente, accionistas ou não, eleitos em assembleia
geral.

2 � É permitida a reeleição do fiscal único ou do conselho fiscal,
por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e contas

ARTIGO 22.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil, sendo as contas e o
balanço encerrados com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 23.º

Resultados líquidos

Os resultados líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzida
a percentagem que dentro dos limites fixados por lei for deliberada
para a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia
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geral determinar, sem que a mesma fique vinculada às quotas partes
da distribuição obrigatória dos lucros.

ARTIGO 24.º

Distribuição de reservas e adiantamentos sobre os lucros

Por deliberação da assembleia geral e parecer favorável do conse-
lho fiscal ou fiscal único, o conselho de administração pode nos ter-
mos da lei, proceder à distribuição de reservas aos accionistas ou fa-
zer adiantamentos sobre os lucros no decurso de um exercício.

ARTIGO 25.º

Reembolso do capital social

A assembleia geral pode deliberar pela maioria exigida para altera-
ção do contrato da sociedade, que o capital seja reembolsado total ou
parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal de cada ac-
ção ou de parte dela.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Duração de mandatos

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração ou administrador único e do conselho fis-
cal ou fiscal único será de quatro anos.

2 � Os titulares e suplentes dos órgãos sociais deverão manter-se
em funções até à data da tomada de posse dos que lhes sucederem,
com excepção dos casos de destituição ou renúncia, mesmo que esta
tenha lugar para além do período para que tenham sido eleitos.

ARTIGO 27.º

Designação dos membros dos órgãos sociais

Ficam desde já nomeados para o primeiro quadriénio, os seguintes
membros dos órgãos sociais:

Assembleia geral: presidente � António Costa e Silva; vice-pre-
sidente � Abel Azevedo Moreira; secretário � José Luís Pires Pa-
checo.

Conselho de administração: administrador único � Paulo Aventino
Fernandes Moreira Barbosa.

Fiscal único: efectivo � Ribeiro & Azevedo, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas n.º 99, representada por José Luís Pinto de
Azevedo, revisor oficial de contas n.º 626, casado, com domicílio na
Rua de Cameiro, 381, Custóias, Matosinhos; suplente � Carlos Au-
gusto Azevedo Duarte, revisor oficial de contas n.º 717, casado, com
residência na Avenida da República, 1651, 1.º, esquerdo, da cidade de
Vila Nova de Gaia.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel). 09783288

TELES DA CUNHA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2874/20010301; identificação de pessoa colectiva
n.º 504155830; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/
20010306.

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

Aumento de capital e alteração do contrato.
Capital: 31 000 euros, após o reforço de 25 000 euros realizado em

dinheiro e partes iguais por ambos os sócios, Ricardo Alexandre Teles
da Cunha, e José Reinaldo Teles da Cunha.

Alterados: 1.º, 2.º e 3.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Teles da Cunha � Sociedade
Mediação Imobiliária, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua 5 de Outubro, 2002, freguesia e con-
celho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na mediação imobiliária, administração de
imóveis, estudos de mercado, agência de publicidade, agência privada
de colocação e selecção de pessoal, limpeza industrial, instalação
eléctrica, instalação hidráulica e canalização, obras de pintura, obras
de restauro de edifícios, instalação de sistemas de sinalização de
trânsito e fabricação e comércio de equipamentos eléctricos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 31 000 eu-
ros e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 15 500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel). 09783300

BRASMAR � PRODUTOS DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1691/941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503310760;
inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 1 e 2/20010305.

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

Redução de capital com alteração do contrato.
Quantia a que ficou reduzido o capital: 262 500 000$.
Alterado: Artigo 3.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores é de 262 500 000$ e dividido em cinco quotas, sendo duas de
75 000 000$ pertencendo cada uma a cada um dos sócios, Adelino
dos Santos Silva, e Joaquim dos Santos Silva; e três de 37 500 000$
pertencendo uma a cada um dos sócios, Fernando Manuel Castro de
Azevedo Cruz, Marcelino Castro de Azevedo Cruz, e António Castro
de Azevedo Cruz.

Mais certifico o aumento de capital com alteração do contrato.
Capital: 562 500 000$, após o reforço de 300 000 000$, realiza-

do em dinheiro pelo novo sócio João Luís Gomes Pereira.
Alterado: Artigo 3.º que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 562 500 000$  e dividido em seis quotas, sendo duas de
75 000 000$ pertencendo uma a cada um dos sócios, Adelino dos
Santos Silva, e Joaquim dos Santos Silva; três de 37 500 000$ per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Fernando Manuel Castro de
Azevedo Cruz, Marcelino Castro de Azevedo Cruz, e António Castro
de Azevedo Cruz; e uma de 300 000 000$ pertencente ao sócio João
Luís Gomes Pereira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel). 09783261

IMOITALIANA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2558/20010305; identificação de pessoa colectiva
n.º 504536621; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 6 e 7/20010305.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerência de Sérgio Grivelli, por renúncia,
em 12 de Julho de 2000.

Alteração do contrato.
Alterado: Artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 5.º
Sócios e quotas: Rachel Maria Ellen Crivelli, 283 500 euros; Beth

Gilda Eiluned Crivelli, 52 500 euros; e Luís Miguel Coelho Sepúlveda,
14 000 euros.

Administração: Afecta a um gerente, ficando desde já designada a
sócia Rachel.

Forma de obrigar: Pela intervenção do referido gerente.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 350 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma com o valor nominal de
283 500 euros de Rachel Maria Ellen Crivelli; uma com o valor
nominal de 52 500 euros de Beth Gilda Eiluned Crivelli; e outra com
o valor nominal de 14 000 euros de Luís Miguel Coelho Sepúlveda.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
um gerente, sendo por isso suficiente a sua intervenção para obrigar
a sociedade.

2 � É designada gerente a sócia Rachel Maria Ellen Crivelli.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel). 09783202

SOCIEDADE PANIFICADORA M. FERREIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2877/20010305; identificação de pessoa colectiva
n.º 505281830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20010305.

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

Constituição de sociedade

No dia 6 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Ramiro
Lima Enes, respectivo Notário, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Fonseca de Azevedo Ferreira, casado com Teresa da
Silva Coelho, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Bagunte, do concelho de Vila do Conde, onde
reside na Avenida 1.º de Dezembro, 38, titular do bilhete de
identidade n.º 8571401, emitido em 7 de Setembro de 1998,
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, contribuinte
fiscal n.º 179562363.

2.º Abel da Silva Gomes, casado com Maria Albina Fernandes Aze-
vedo Ferreira, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Rio Mau, do concelho de Vila do Conde, e residente na
Rua de São Vicente, 257, da freguesia de Bagunte, do mesmo conce-
lho, titular do bilhete de identidade n.º 9747445, emitido em 14 de
Março de 1996, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, con-
tribuinte fiscal n.º 190083158.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Panificadora M. Ferreira &
Gomes, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Praia, 470, da freguesia de
Vila Chã, do concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação social em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico de panificação; comércio de
artigos de mercearia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas iguais de 2500 euros pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

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 respec-
tiva aquisição.

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 só-

cio;
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,
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 ba-
lanço aprovado.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel). 09783270

SANTARÉM
CORUCHE

SOCIEDADE AGROBOLETOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 644/
910802; identificação de pessoa colectiva n.º 502600314; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20010214.

Certifico que pela inscrição n.º 4, foi modificado parcialmente o
pacto social quanto ao artigo 5.º dos estatutos, onde se passa a
dizer: Que a gerência e a administração da sociedade ficam a cargo de
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a
assinatura de qualquer deles para obrigar a sociedade.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12573094

DESMATAÇÃO E DESARBORIZAÇÃO
DO ALQUEVA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1/
20010302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010302.

Certifico que Exfasa-Parcam � Sociedade Florestal, L.da; TMF �
Serviços e Comércio Agro-Florestal, L.da; Silvicentro � Serviços
Agro-Florestais, L.da; Soprofe � Sociedade de Produção Florestal, L.da;
Empex � Empresa Portuguesa de Exploração Florestal, L.da; José
Alberto Mendonça Duarte; Pedro António Aiveca Piçarra, L.da; e J.
Serra Ramos, L.da, constituem uma Agrupamento Complementar de
Empresas, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de constituição de agrupamento
complementar de empresas

Entre:
1.ª Exfasa-Parcam � Sociedade Florestal, L.da, com sede na Rua

dos Combatentes da Grande Guerra, freguesia da Expectação, Campo
Maior, pessoa colectiva n.º 504253085, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Campo Maior sob o n.º 201, representada
por Victoriano Camacho Martinez, com poderes para o acto, de ora
em diante designada abreviadamente por Exfasa-Parcam.

2.ª TMF � Serviços e Comércio Agro-Florestal, L.da, com sede no
Largo de São Pedro, 4, 1.º, freguesia e concelho de Coruche, pessoa
colectiva n.º 503781444, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Coruche sob o n.º 927, representada pelo seu sócio e
gerente António Cabral da Silveira Gonçalves Ferreira, com poderes
para o acto, de ora em diante designada abreviadamente por TMF.

3.ª Silvicentro � Serviços Agro-Florestais, L.da, com sede no Lar-
go de Lamego, 86, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Santa Maria,
concelho de Torres Novas, pessoa colectiva n.º 503108880, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas sob o
n.º 1205, representada pelo seu sócio e gerente Hernâni Serra Gomes
Aires, com poderes para o acto, de ora em diante designada abrevia-
damente por Silvicentro.

4.ª Soprofe � Sociedade de Produção Florestal, L.da, com sede
na Avenida dos Defensores de Chaves, freguesia e concelho de
Abrantes, pessoa colectiva n.º 502310219, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Abrantes sob o n.º 939, re-
presentada pelo seu sócio e gerente Manuel Ricardo Serra Pe-
reira, com poderes para o acto, de ora em diante designada
abreviadamente por Soprofe.

5.ª Empex � Empresa Portuguesa de Exploração Florestal, L.da,
com sede na Quinta do Pinhal D� El Rei, Constância, pessoa colec-
tiva n.º 503949990, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Constância sob o n.º 85, representada pelo seu gerente com
poderes para o acto, Zeferino Manuel Baptista Seabra Pereira, de ora
em diante designada abreviadamente por Empex.

6.º José Alberto Mendonça Duarte, casado com Ana Maria de Oli-
veira Esteves Duarte, no regime da comunhão de adquiridos, na-
tural da freguesia de Famalicão, concelho da Guarda, residente
na Estrada Nacional, freguesia de Famalicão, concelho da Guar-
da, empresário em nome individual, com a identificação de
pessoa colect iva n.º  805504526,  contr ibuinte f iscal
n.º 106719750, representada por Helder Jorge Oliveira Ventura,
com procuração com poderes para o acto, de ora em diante designa-
do abreviadamente por José Duarte.

7.ª Pedro António Aiveca Piçarra, L.da, com sede na Rua de Fer-
nando Namora, 28, 1.º, esquerdo, freguesia de São João Batista, con-
celho de Beja, pessoa colectiva n.º 500656258, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Beja sob o n.º 35, representada
pelo sócio-gerente Pedro António Gonçalves Piçarra, de ora em diante
designada abreviadamente por PAAP.

8.ª J. Serra Ramos, L.da, com sede na Rua do Rancho das Cantarinhas,
34, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz, pessoa colec-
tiva n.º 502212829, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial da Figueira da Foz sob o n.º 1181, representada pelo seu sócio e

gerente José Manuel de Matos Serra Ramos, com poderes para o acto,
de ora em diante designada abreviadamente por JSR.

É reciprocamente dito, aceite e estipulado o seguinte:

ARTIGO 1.º

Constituição

Os outorgantes pelo presente, constituem um Agrupamento Com-
plementar de Empresas que vai usar a denominação, Desmatação e
Desarborização do Alqueva, A. C. E.

ARTIGO 2.º

Sede

O Agrupamento tem a sua sede em Coruche, na Rua de 5 de Outubro,
28, freguesia e concelho de Coruche, podendo a mesma ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, por deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 3.º

Objecto

3.1 � O Agrupamento tem por objecto a desmatação, desar-
borização, transporte e comercialização de produtos florestais e tra-
balhos conexos.

3.2 � Acessoriamente o Agrupamento tem por objecto a realiza-
ção e partilha de lucros resultantes da sua actividade.

ARTIGO 4.º

Início de actividade e duração

O Agrupamento tem duração limitada à realização do seu objecto,
tendo o seu termo quando hajam cessado todas e quaisquer obrigações
ou responsabilidades quer deste para terceiros, quer dos membros entre
si, resultantes da prossecução do seu objecto.

ARTIGO 5.º

Capital

O Agrupamento não tem capital próprio.

ARTIGO 6.º

Participação das agrupadas e transmissão de posição
contratual

1 � A participação de cada uma das agrupadas no Agrupamento é
a seguinte:

Exfasa-Parcam � Sociedade Florestal, L.da, 35%
TMF � Serviços e Comércio Agro-Florestal, L.da 15%
Silvicentro � Serviços Agro-Florestais, L.da 10%
Soprofe � Sociedade de Produção Florestal, L.da 10%
Empex � Empresa Portuguesa de Exploração Florestal, L.da 10%
José Alberto Mendonça Duarte, 10%
Pedro António Aiveca Piçarra, L.da 5%
J. Serra Ramos, L.da 5%
2 � Os resultados obtidos nos apuramentos de contas anuais ou

finais serão percebidos ou suportados pelas agrupadas de acordo com
as percentagens indicadas no n.º 1 deste artigo.

3 � Nenhuma das agrupadas poderá transmitir ou ceder total ou
parcialmente os seus direitos e obrigações sem o consentimento pré-
vio e escrito das outras.

ARTIGO 7.º

Contribuições

As agrupadas obrigam-se a contribuir financeiramente para os cus-
tos e despesas do Agrupamento, bem como a fornecer equipamentos.
Materiais, recursos humanos ou prestação de serviços, na proporção
das respectivas participações.

ARTIGO 8.º

Receitas e despesas

1 � São receitas do Agrupamento todas as quantias recebidas do
empreiteiro geral ou de terceiros, seja a que título for, desde que re-
lacionadas com o objecto do Agrupamento.

2 � Sempre que as receitas do Agrupamento sejam insuficientes
para cobrir as despesas relacionadas com a sua instalação, actividade, ges-
tão e com o cumprimento do contrato de empreitada, nos quais se inclu-
em nomeadamente, os encargos correspondentes a prestação de caução e/
ou celebração dos contratos de seguro, as agrupadas serão chamadas a
contribuir para tais despesas nas proporções estabelecidas no artigo 6.º
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3 � Compete ao conselho de administração deliberar sobre a ne-
cessidade, montante e data da efectivação das contribuições referidas
no número anterior.

4 � Sempre que qualquer uma das agrupadas não contribua no prazo
que lhe haja sido fixado pelo conselho de administração ou pela as-
sembleia geral para as despesas a que esteja obrigada nos termos do
n.º 2 deste artigo, ficará sujeita ao pagamento de juros sobre as quan-
tias em dívida.

ARTIGO 9.º

Responsabilidade

1 � As empresas agrupadas são solidariamente responsáveis pe-
rante terceiros por quaisquer dívidas ou responsabilidades do Agrupa-
mento, salvo quando diverso regime tiver sido acordado com deter-
minado credor.

2 � Não obstante entre as agrupadas tal responsabilidade será
repartida na proporção da respectiva quota de participação, indicada
no artigo 6.º

3 � No caso de tal responsabilidade resultar do não cumprimento
das suas obrigações por parte de qualquer uma das agrupadas, será a
faltosa a única a suportar os encargos, podendo as outras se for o
caso, exigir a parte por si indevidamente liquidada, em acção de
regresso.

ARTIGO 10.º

Órgãos

O Agrupamento dispõe dos seguintes órgãos:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral constituída por todas as agrupadas, excepto
disposição em contrário da lei ou dos presentes estatutos, será o único
órgão social competente para deliberar, nomeadamente sobre:

a) A aprovação do relatório de gestão anual do conselho de admi-
nistração e das contas do exercício e a distribuição dos lucros anuais;

b) Qualquer alteração aos presentes estatutos;
c) A eleição dos membros do conselho de administração;
d) A dissolução e liquidação do Agrupamento;
e) A exclusão de qualquer das agrupadas e/ou redução das respecti-

vas participações por incumprimento das obrigações;
f) Quaisquer outras matérias que não sejam de competência ex-

clusiva do conselho de administração, ou que lhe sejam submetidas
por esse órgão, ou que as agrupadas decidam incluir na sua esfera
de competência, ou submetam, caso a caso a deliberação da as-
sembleia;

g) Consentimento à cessão de participação de qualquer das agrupa-
das;

h) Aprovar o regulamento interno.
2 � A representação das agrupadas far-se-á por carta dirigida ao

presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente no primeiro tri-
mestre de cada ano e sempre que para tal seja convocada por qual-
quer uma das agrupadas ou pelo conselho de administração, sendo a
convocação respectiva feita por fax com a antecedência mínima de
8 dias sobre a data da sua realização, devendo indicar a respectiva
ordem de trabalhos.

2 � Não obstante o disposto no número anterior do presente ar-
tigo, as agrupadas poderão tomar deliberações unânimes por escrito,
de igual forma podendo, a todo o tempo reunir em assembleia geral
sem observância de formalidades prévias, desde que todas se encon-
trem presentes ou representadas, e manifestem expressamente a in-
tenção de que a assembleia possa validamente considerar-se consti-
tuída e deliberar.

ARTIGO 13.º

Votação

1 � Nas reuniões da assembleia geral, cada membro terá direito a
um voto, independentemente da percentagem da sua participação no
ACE, exceptuando-se o caso previsto no n.º 3 infra.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria e mais um dos votos dos presentes, excepto aquelas para as quais
a lei exija maioria de três quartos.

3 � Se se verificar empate na votação, e só nesse caso, valerão as
percentagens referentes à participação das agrupadas no Agrupamen-
to que estiverem presentes ou representadas na assembleia.

ARTIGO 14.º

Conselho de administração

1 � A administração será exercida por um conselho de adminis-
tração composto por três membros eleitos em assembleia geral um
dos quais será eleito presidente.

2 � Cada membro do conselho de administração terá direito a um
voto.

3 � No conselho de administração as deliberações serão tomadas
por unanimidade.

4 � Os administradores auferirão remuneração pelo desempenho
do seu cargo, a fixar em assembleia geral por proposta do conselho
de administração.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � Sem prejuízo dos poderes conferidos à assembleia geral, o
conselho de administração terá plenos poderes para dirigir, adminis-
trar e representar o Agrupamento com as limitações impostas por lei
ou pelos presentes estatutos, competindo-lhes designadamente:

a) Executar todas as deliberações da assembleia geral;
b) Contratar subempreiteiros e fornecedores;
c) Assegurar a contabilidade e manter em boa ordem toda a docu-

mentação relativa à actividade do Agrupamento;
d) Contratar os seguros que se mostrem necessários e adequados à

realização da empreitada;
e) Determinar os montantes e prazos de contribuições a efectuar

por cada uma das agrupadas;
f) Gerir e contratar o pessoal necessário à execução dos trabalhos

da empreitada;
g) Coordenar e planear a execução da empreitada;
h) Deliberar sobre a utilização de equipamentos e meios auxi-

liares;
i) Deliberar sobre contenciosos com quaisquer terceiros;
j) Nomear mandatários;
k) Movimentar as contas bancárias;
l) Representar o Agrupamento perante quaisquer terceiros em juízo

e fora dele;
m) Elaborar o regulamento interno do Agrupamento;
n) Promover mensalmente uma reunião de todas as agrupadas.
2 � O conselho de administração pode delegar parte das suas com-

petências na direcção da obra.

ARTIGO 16.º

Deliberação

1 � O conselho de administração reunirá uma vez por mês e/
ou sempre que seja convocado para tal, por qualquer dos admi-
nistradores.

2 � O conselho de administração deliberará por unanimidade.

ARTIGO 17.º

Representação

O Agrupamento será validamente representado e ficará obrigado
pela assinatura conjunta de dois administradores.

ARTIGO 18.º

Fiscalização das contas

A assembleia geral poderá proceder à designação de um revisor
oficial de contas ou uma Sociedade de Auditoria para fiscalizar e/ou
certificar as contas do Agrupamento.

ARTIGO 19.º

Admissão de novos membros

As agrupadas poderão acordar por unanimidade e desde que previa-
mente autorizadas pelo empreiteiro geral e ou pelo dono da obra a
admissão de novos membros para o Agrupamento.

ARTIGO 20.º

Saída e exclusão de agrupadas

1 � Um membro só poderá exonerar-se do Agrupamento com o
consentimento do empreiteiro geral do dono da obra e das outras
agrupadas.
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2 � Um membro poderá ser excluído do Agrupamento:
a) Se for dissolvido ou deixar de exercer a actividade económica

para a qual o Agrupamento serve de complemento;
b) Se for iniciado processo de recuperação, concordata ou acordo

de credores, ou iniciado processo de falência ou de liquidação;
c) Se violar de forma grave ou reiteradamente as suas obrigações

previstas na lei e nos presentes estatutos e se após ter sido notificado
pelo conselho de administração para fazer cessar a situação de incum-
primento em prazo que este razoavelmente lhe fixe, o não fizer.

3 � No caso de uma das agrupadas não prestar a sua contribuição,
poderá a assembleia geral em alternativa à respectiva exclusão, redu-
zir a sua participação no Agrupamento, procedendo ao correspon-
dente reajustamento das participações dos restantes membros, sem
prejuízo da responsabilidade do membro faltoso pelas obrigações, custos
e prejuízos a que a sua conduta faltosa haja dado origem.

4 � A exoneração, exclusão ou redução de participações de qual-
quer membro do Agrupamento não extingue nem reduz as suas obri-
gações e responsabilidades perante o Agrupamento, outra agrupada
ou terceiros, resultantes de quaisquer actos ou contratos celebrados
antes da data em que aquela exoneração, exclusão ou redução produ-
zam efeitos.

ARTIGO 21.º

Arbitragem e lei aplicável

1 � O presente contrato é celebrado e interpretado segundo a lei
portuguesa.

2 � Todas as questões e litígios que se suscitem quanto à interpre-
tação, execução e validade do presente contrato que não possam ser
resolvidos amigavelmente, serão decididos por recurso à arbitragem
em conformidade com o previsto na lei 31/96 de 29 de Agosto e
demais legislação aplicável e sem prejuízo do que a este respeito venha
a ser acordado entre as partes em regulamento interno.

ARTIGO 22.º

Disposições transitórias

As agrupadas designam desde já as seguintes pessoas singulares para
exercer o cargo de administradores do Agrupamento e presidente da
assembleia geral do mesmo.

Conselho de administração: presidente � Hernâni Serra Gomes
Aires; vogal � Victoriano Camacho Martinez; vogal � António
Cabral da Silveira Gonçalves Ferreira.

Assembleia geral: presidente � Pedro Miguel Matos Serra Ramos.

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 12590541

OURÉM

ISOLPORTA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de 1.º de Janeiro, 625, Poças, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1966;
identificação de pessoa colectiva n.º 504430777; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/010302.

Certifico que, entre Silvino da Silva Pereira, solteiro, maior, resi-
dente na Rua do Forno, 70, Vales, Cercal, Ourém, e Mário Manuel
Silva Ferreira, solteiro, maior, residente na Rua de 1.º de Janeiro, Poças,
Matas, Ourém, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ISOLPORTA � Materiais
de Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua de 1.º de Janeiro, 625,
Poças, freguesia de Matas, concelho de Ourém.

§ 1.º A gerência poderá mudar de sede, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais, sucursais ou
quaisquer outras formas de representação, no País ou no estrangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de materiais de
construção, fabricação e montagem de portas, janelas e portões.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma quota,
de 5000 euros, e outra quota, de 5000 euros, pertencentes respecti-
vamente a Mário Manuel Silva Ferreira, solteiro, e Silvino da Silva
Pereira, solteiro.

4.º

A gerência será exercida conjuntamente pelos sócios Mário Ma-
nuel Silva Ferreira e Silvino da Silva Pereira.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
necessária a assinatura de qualquer um dos sócios-gerentes.

5.º

Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, vender, per-
mutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens móveis ou
imóveis, celebrar contratos de locação financeira ou leasing.

6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, qualquer um dos gerentes autorizados a efectuar o levanta-
mento do capital social para fazer face às despesas de início de
actividade, publicação e registo da sociedade.

Conferido, está conforme.

7 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12237922

REMANUAUTO � ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Alcaidaria, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1108;
identificação de pessoa colectiva n.º 503003557; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/010228.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 400 000$ para 50 000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao artigo 3.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 37 500 euros,
pertencente ao sócio José Francisco Brites Ferreira, e outra, de 12 500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Oliveira da Silva Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

6 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192716

STL � SOCIEDADE DE TRANSPORTES E LIMPEZAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Alves, 100, 1.º, esquerdo, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1066;
identificação de pessoa colectiva n.º 502920548; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 12 e 13/010307.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Gilbert Marius Varlot, por renún-
cia. Data: 28 de Fevereiro de 2001.

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Jean Claude Terrasse, divorciado.
Data: 28 de Fevereiro de 2001.

Conferido, está conforme.

12 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192813
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IMOBILIÁRIA IDEAL DE VILAR, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1762;
identificação de pessoa colectiva n.º 504652613; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/010301.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Nomeado gerente Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, solteiro,
maior.

Data: 15 de Fevereiro de 2001.

Conferido, está conforme.

6 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192732

MERCOURÉM � COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 65,
subcave traseira, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1850;
identificação de pessoa colectiva n.º 504996630; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 4 e 5/010302.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente Gabriela da Conceição Ferreira da
Graça Frias. Data: 24 de Janeiro de 2001.

Nomeado gerente António Miguel Mendes Frias, casado. Data: 24 de
Janeiro de 2001.

Conferido, está conforme.

7 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192740

IPEMAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização do Quebranço, lote 2, cave, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1925;
identificação de pessoa colectiva n.º 505155940; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/001127.

Certifico que, entre Adérito da Conceição Ribeiro Marques, casado
com Olinda do Nascimento Branco de Carvalho Marques, na comu-
nhão de adquiridos, residente em Gouxaria, Alcanena, e José do Ro-
sário Pereira, casado com Maria Carreira Vieira, na comunhão de
adquiridos, residente em Chainça, Leiria, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação IPEMAR � Sociedade
Imobiliária, L.da, e durará por tempo indeterminado.

2.º

A sede social será na Urbanização do Quebranço, lote 2, cave,
Fátima, concelho de Ourém, podendo ser mudada para qualquer outro
local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante sim-
ples deliberação da gerência.

3.º

O objecto social consiste na exploração directa, ou como agente
ou por conta e representação de terceiros, a compra, a compra para
revenda, venda, permuta de imóveis rústicos ou urbanos, por ela ad-
quiridos ou construídos, bem como a prestação de serviços conexos
com tais actividades, nomeadamente de assistência comercial, pro-
moção, organização e estudo em matéria imobiliária, a urbanização e
loteamento de terrenos urbanos, o desenvolvimento e promoção de
empreendimentos urbanísticos e a sua comercialização.

4.º

O capital social é de 50 000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, cada uma com o valor nominal de 25 000 euros, per-
tencendo uma a cada sócio.

§ 1.º As quotas são realizadas neste acto em 50% do referido capi-
tal social, sendo os restantes 50% realizados até um ano da data da
presente escritura.

§ 2.º Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes bem como o não sócio Ângelo José
Pereira Vieira, solteiro, maior, natural da freguesia de Santa Catarina
da Serra, concelho de Leiria, residente habitualmente na freguesia de
Chainça, concelho de Leiria.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, são
necessárias duas assinaturas, uma do sócio Adérito e outra do sócio
José ou do gerente Ângelo.

§ 2.º Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de
veículos automóveis e o aluguer de móveis ou imóveis, bem como a
celebração de contratos de locação financeira.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos carece do consen-
timento da sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

7.º

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social a fim de fazer face às despesas de constituição, registo
e instalação da sociedade.

Conferido, está conforme.

12 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12237574

CONSTUQUES � SERVIÇOS DE ESTUQUES, L.DA

Sede: Rua de São Salvador, Toucinhos, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1968;
identificação de pessoa colectiva n.º 505195704; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/010306.

Certifico que, entre Raul Oliveira dos Santos e mulher, Célia
Susete Vieira de Oliveira, casados na comunhão de adquiridos e
residentes na Rua de São Salvador, 22, Toucinhos, Alburitel, Ou-
rém, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação CONSTUQUES � Serviços de
Estuques, L.da

2.º

Tem a sua sede na Rua de São Salvador, lugar de Toucinhos, freguesia
de Albiturel, concelho de Ourém.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, a sede social
pode ser transferida para outra localidade, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e a sociedade poderá criar, instalar,
deslocar ou encerrar sucursais, delegações, agências ou quaisquer
outras formas de representação, quer no território nacional quer fora
dele.

3.º

O seu objecto e rebocos e estuques projectados; estucagem, cons-
trução de edifícios.

4.º

O capital social é de 6200 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro, já entrado na caixa social, e corresponde à soma
de duas quotas: uma, de 5580 euros, pertencente ao sócio Raul Oli-
veira dos Santos, e uma, de 620 euros, pertencente à sócia Célia Susete
Vieira de Oliveira.

5.º

Poderão os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições aprovados em assembleia geral.
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6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até ao quíntuplo do actual capital social.

7.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos gerentes nela nomeados.

2 � A sociedade obriga-se mediante a assinatura de um gerente,
em todos os seus actos e contratos.

3 � Fica no entanto, desde já, nomeado gerente o sócio Raul
Oliveira dos Santos.

8.º

É expressamente proibido aos gerentes, obrigar a sociedade por
avales, fianças, assinaturas de favor ou quaisquer outros actos ou con-
tratos estanhos aos negócios sociais.

9.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, será livre entre os só-
cios; a favor de estranhos, carece do consentimento da sociedade que
terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tenha sido cedida a estranhos sem prévio con-

sentimento da sociedade;
c) Em caso de falência ou insolvência do sócio;
d) Quando a quota for arrestada, penhorada ou em geral apreendi-

da judicial, fiscal ou administrativamente.

11.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 20 dias.

12.º

Disposições transitórias

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar os levantamentos
necessários, da conta em que o capital social foi depositado, a fim de
custear as despesas de constituição e instalação da sociedade, mesmo
antes do registo definitivo do contrato, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pelos gerentes nesse período.

O valor do acto é de 1 242 988$.

Conferido, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192783

IMOPARAI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504271440.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2000.

Conferido, está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192791

CONSTRUÇÕES AQUINOS & SANTOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Justiniano da Luz Preto, 84 e 86,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1876;
identificação de pessoa colectiva n.º 505003120; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/000630.

Certifico que, entre Agostinho Lopes Aquino, casado com Arman-
da Marques dos Santos, na comunhão de adquiridos, e residente em
Gondemaria, Ourém; Paulo Alexandre Marques Aquino, casado com
Sónia Cristina Tomás Vieira, na comunhão de adquiridos, e residente
na Rua dos Álamos, 10, 3.º, direito, Ourém; Rui Pedro Marques
Aquino, casado com Fernanda Maria Vieira Lopes Aquino, na comu-
nhão de adquiridos, e residente em Fartaria, Gondemaria, Ourém, e
Jacinto da Cruz Santos, casado, com Maria de Fátima Monteiro Tei-
xeira Santos, na comunhão de adquiridos, e residente na Rua do Povo
de Timor, Ourém, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Aquinos & Santos, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua do Dr. António Justiniano da Luz Preto,
84 e 86, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, na cidade e concelho
de Ourém.

§ 1.º A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social, e ainda, mudar a sua sede para
concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços, compra e ven-
da de bens imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, urbanização
e construção de imóveis e sua venda em bloco ou em propriedade
horizontal e administração e gestão de empreendimentos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$,
dividido em quatro quotas, iguais, no valor igual de 1250 euros,
pertencentes uma cada um dos sócios Agostinho Lopes Aquino, Paulo
Alexandre Marques Aquino, Rui Pedro Marques Aquino e Jacinto da
Cruz Santos.

4.º

A gerência da sociedade terá ou não remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, e pertence a quem aí for eleito. Porém,
ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios. Para obrigar a
sociedade em quaisquer actos ou contratos é necessária a assinatura
de dois gerentes.

5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, se assim
for deliberado em assembleia geral, até ao montante de 20 000 000$.

6.º

A cessão de quotas é livre; porém, se feita a estranhos, a sociedade
poderá usar do direito de preferência em primeiro lugar, e os sócios
em segundo.

7.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação do sócio, a sociedade
não se dissolve, continuando com os herdeiros do falecido ou os re-
presentantes do interdito ou inabilitado.

§ 1.º Os herdeiros do falecido, enquanto a quota permanecer indi-
visa, escolherão entre si um que a todos represente na sociedade.

§ 2.º Fica, desde já, autorizada a divisão de quotas entre os herdei-
ros do sócio.

8.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial. A
amortização será executada nos termos da lei.

9.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade, em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais, nomeadamente abonações, fianças e
letras de favor.

10.º

Os gerentes ficam, desde já, autorizados a adquirir quaisquer bens
móveis ou imóveis, rústicos ou urbanos para a sociedade, antes do seu
registo, ficando expressamente ratificados tais negócios, e ainda ce-
lebrar qualquer contrato de arrendamento.

11.º

A sociedade assume, desde já, de pleno direito a responsabilidade
pelo pagamento de todos os encargos e despesas com a constituição,
publicação e registo do contrato social.
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Os gerentes ficam autorizados a efectuar levantamentos da conta
aberta em nome da sociedade, para compra de equipamentos e despe-
sas de manutenção e giro comercial.

Conferido, está conforme.

8 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12306908

LAR REBOCO � PROJECÇÃO DE REBOCO, L.DA

Sede: Rua do Centro, Vales, Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1967;
identificação de pessoa colectiva n.º 505313189; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/010302.

Certifico que, entre Carlos Manuel Ribeiro Antunes, solteiro, maior,
e residente em Vales, Cercal, Ourém, e Jorge Manuel da Silva Alves,
solteiro, maior, e residente na Estrada Principal, Botelha, Formigais,
Ourém, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lar Reboco � Projecção de
Reboco, L.da, e tem a sua sede na Rua do Centro, lugar de Vales,
freguesia de Cercal, concelho de Ourém.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: aplicação de reboco, projectados de
argamassas e monomassas. Comércio de materiais de construção.
Indústria de construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes cada uma a cada um dos sócios
Carlos Manuel Ribeiro Antunes e Jorge Manuel da Silva Alves.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já, nomeados
gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assi-
naturas conjuntas de dois gerentes.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade, em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

É livremente permitida a divisão e cessão, total ou parcial, de quo-
tas entre sócios da sociedade. A cessão, total ou parcial, de quotas a
estranhos fica sujeita ao direito de preferência da sociedade, em pri-
meiro lugar, e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

Conferido, está conforme.

7 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192759

JOCRISVERA � GESTÃO, MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua do Covão, sem número, Murtal, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1970;
identificação de pessoa colectiva n.º 505334780; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/010307.

Certifico que, entre Joaquim Manuel Oliveira Pereira e mulher, Ana
Cristina Gomes Pereira, casados na comunhão geral, e residentes na
Rua do Covão, sem número, Murtal, Atouguia, Ourém, e Vera Mó-

nica Costa Marques, solteira, maior, e residente no Edifício Fátima,
bloco B, 2.º, esquerdo, Fátima, Ourém, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOCRISVERA � Gestão, Manu-
tenção e Limpeza de Condomínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Covão, sem número,
lugar de Murtal, freguesia de Atouguia, concelho de Ourém.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por actividade principal a administração de
condomínios, gestão e limpeza de condomínios e como activi-
dade secundária o arrendamento de bens imóveis e manutenção
de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de três quotas
dos valores nominais e titulares seguintes: duas, iguais, de 2000 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim Manuel Oli-
veira Pereira e Ana Cristina Gomes Pereira, e uma, de 1000 euros,
pertencente à sócia Vera Mónica Costa Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de resti-
tuição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos de leasing, e to-
mar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins so-
ciais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

12 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192880

TRANSPORTES F. ALMEIDA, L.DA

Sede: Estrada Principal, sem número,
Sandoeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1969;
identificação de pessoa colectiva n.º 505340143; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/010306.

Certifico que, entre José da Fonseca de Almeida e mulher, Maria
Vieira Jaulino, casados na comunhão geral, e residentes na Rua Prin-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 82 � 6 de Abril de 2001 7699

cipal, sem número, Sandoeira, Rio de Couros, Ourém, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes F. Almeida, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Principal, sem número,
lugar de Sandoeira, freguesia de Rio de Couros, concelho de Ourém.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de
30 000 euros, pertencente ao sócio José da Fonseca de Almeida, e
uma, de 20 000 euros, pertencente à sócia Maria Vieira Jaulino.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado
em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos
os sócios.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao quíntuplo do décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que represen-
tem a totalidade do capital social.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos de leasing, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferido, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192775

RICARDO & TIAGO, L.DA

Sede: Rua de Santa Luzia, sem número, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1965;
identificação de pessoa colectiva n.º 505223171; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/010226.

Certifico que, entre Ricardo Filipe Santos Gameiro Fernandes,
solteiro, maior, Tiago Alexandre Santos Gameiro Fernandes, sol-
teiro, maior, e António Alberto Gameiro Fernandes, casado com
Margarida Maria Frazão Santos Gameiro Fernandes, na comunhão
geral, e todos residentes na Rua de Maria José Borges, 287, Minde,
Alcanena, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo & Tiago, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Santa Luzia, sem nú-
mero, lugar e freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário, têxteis,
acessórios e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 050$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas, iguais, de
10 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Ricardo
Filipe Santos Gameiro Fernandes e Tiago Alexandre Santos Gameiro
Fernandes, e uma, de 5000 euros, pertencente ao sócio António Al-
berto Gameiro Fernandes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que apro-
vado em assembleia geral, por unanimidade dos sócios que represen-
tem a totalidade do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes todos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consen-

timento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
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sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferido, está conforme.

7 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12192767

SALVATERRA DE MAGOS

ISIDRO ELIAS � PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 488/971009; identificação de pessoa colectiva
n.º 504016024; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
000928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato com o aumento de capital de 1 000 000$
para 50 000 000$ em dinheiro, tendo sido alterado o artigo 4.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 000$ e corresponde à soma de três
quotas: uma, no valor nominal de 510 000$, pertencente ao sócio
Isidro Lapirdo Elias; outra, no valor nominal de 24 500 000$, per-
tencente ao mesmo sócio Isidro Lapirdo Elias, e a outra, no valor
nominal de 24 990 000$, pertencente à sócia Fátima de Lurdes Morais
Toureiro.

Foi depositado na pasta respectiva o texto actualizado do contrato
social.

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176830

TRANSPORTES DANICAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 514/980316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504130730; inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º1; números e datas das apresentações: 5 a 7/010115 e 1/
010209.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Alteração parcial do contrato com aumento e redenominação
do capital de 2 000 000$ para 75 000 euros (15 036 150$), consis-
tente na nova redacção dos artigos 3.º, 1.º e 6.º, n.os 2 e 4, que pas-
sam a ter o seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma de Transportes Danicar, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Imaculado Coração de Maria, freguesia de Foros
de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de 37 500 euros, pertencente ao sócio João António Pires
de Carvalho, e a outra, no mesmo valor nominal de 37 500 euros,
pertencente à sócia Célia Maria Silva de Oliveira.

6.º

1 � Mantém-se.
2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,

incluindo a compra e venda de veículos automóveis, é necessária a
assinatura conjunta dos dois gerentes nomeados.

3 � Mantém-se.
4 � Ficam, desde já, designados gerentes ambos os sócios.

b) Cessação de funções como gerente de Eduardo Manuel Cruz dos
Santos, por renúncia, em 24 de Outubro de 2000.

Foi depositado na pasta respectiva o texto actualizado do contrato
social.

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176814

BELOS IMO � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 637/010209; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/010209.

Certifico que, entre Louis Marie Hubert Schreurs, divorciado,
residente no Campo Grande, 171, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa, e
Lambert Antoon Johannes Marie Schreurs, casado com Evelyne
Olislagers na comunhão geral, e residente em Sittard, Margrietlaan
25, Holanda, foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Belos Imo � Compra e Venda de
Imóveis, L.da, com sede nas Malhadinhas, Rua dos Pescadores, Alto
do Cilhão, freguesia de Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de
Magos.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar qualquer espécie de representação, quer den-
tro quer fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: compra e venda de imóveis; constru-
ção de prédios e casas e arrendamento de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, no
valor nominal de 25 000 euros, cada, pertencentes, uma ao sócio Louis
Marie Hubert Schreurs, e a outra ao sócio Lambert Antoon Johannes
Marie Schreurs.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade fica a cargo dos dois
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designada-
mente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade tem a faculdade de amortizar quotas nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se o titular for declarado interdito ou inabilitado, em termos

tais que o incapacite de exercer pessoalmente os seus direitos sociais,
e ainda se for declarado falido;

c) Se a quota for objecto de arrolamento, arresto, penhora, inclu-
são em massa falida ou qualquer outra forma de apreensão judicial, se
não for logo desonerada;

d) Quando em consequência de divórcio, separação judicial de pes-
soas e bens, constituição de usufruto, ou por qualquer outro motivo,
a quota deixar de ser titulada ou de estar na livre disposição do res-
pectivo titular, total ou parcialmente.

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
de apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar de um balanço expressamente elabo-
rado para o efeito e reportado à data da deliberação.
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ARTIGO 7.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176822

SERPINTACO � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 501/980107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504062743; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
010124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

a) Dissolução e encerramento da liquidação, sendo a data da apro-
vação de contas 27 de Dezembro de 2000.

Certifico ainda que foram depositados os documentos de prestação
de contas, relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176849

TORRES NOVAS

PENA ESCUDEIRO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1682; identificação de pessoa colectiva n.º 505151537; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/001124.

Certifico que, entre Maria de Lurdes Pena Escudeiro Santana
Carlos, casada com António Nunes Carvalho Santana Carlos, na
separação de bens, residente na Rua de Francisco Escudeiro, 9-A,
lugar de Moreiras Pequenas, freguesia de Assentiz, concelho de Tor-
res Novas, Maria Teresa Pena Escudeiro Oliveira Bastos, casada com
António Iládio Costa Oliveira Bastos, na comunhão geral, residente
na Rua de Pedro Hispano, 1060, 2.º, Porto, António Manuel Pena
Escudeiro, casado com Maria Manuela Sousa Freitas Pena Escudei-
ro, na comunhão de adquiridos, residente na Travessa do Dr. José
Oliveira Baptista, 1, 2.º, direito, Tomar, e Francisco Pena Escudei-
ro, casado com Olinda Conceição Matias Pena Escudeiro, na
comunhão de adquiridos, residente na Rua de Moçâmedes, 51, Pare-
de, Cascais, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pena Escudeiro � Sociedade
Agrícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Escudeiro, 9,
Moreiras Pequenas, freguesia de Assentiz, concelho de Torres Novas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, exploração e comér-
cio agrícola, turismo rural e actividades turísticas e hoteleiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas, iguais, do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma
de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410133

FORMATO ESCOLAR � FORMAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1668; identificação de pessoa colectiva n.º 505156210; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/000921.

Certifico que, entre Luís Carlos Pereira Ferreira, casado com
Mariana Salles Fernandes, na comunhão de adquiridos, residente na
Rua da Piedade, 208, 1.5, Aldoar, Porto, e Bruno Ferreira Costa,
solteiro, maior, residente no lugar de Melroeira, Ourém, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Formato Escolar � Formação
Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Lamas, lote 6,
rés-do-chão, direito, freguesia de São Pedro, concelho e cidade de
Torres Novas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, forma-
ção e comércio a retalho de produtos de informática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas, iguais,
dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Luís Carlos Pereira Ferreira e Bruno Ferreira Costa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que represen-
tem a totalidade do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410141

S. C. Q. � SOCIEDADE COMERCIAL QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 1378;
identificação de pessoa colectiva n.º 503740063; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of. 12/000505.

Certifico que, por escritura lavrada em 28 de Março de 2000, a
fls. 69 do livro n.º 383, do Cartório Notarial de Torres Novas, o
ex-sócio Nuno Manuel Sousa de Abreu, casado, residente em Torres
Novas, renunciou à gerência da sociedade em epígrafe.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410150

NERSANT � ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DA REGIÃO DE SANTARÉM

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 8;
identificação de pessoa colectiva n.º 502280280; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/001113.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia auten-
ticada da acta da assembleia geral, reunida em 20 de Junho de 2000,
da qual consta a designação da direcção e do conselho fiscal para o
triénio 2000/2002, da associação de utilidade pública em epígrafe e
que são os seguintes:

Direcção: CRIAGÁS � Energia e Comunicações, S. A., Zona In-
dustrial do Cartaxo, lote 20, Cartaxo, representada por José Eduardo
Marcelino Carvalho, casado, Rua do Capitão Salgueiro Maia, lote 18,
2.º, esquerdo, Cartaxo; Espaço Mecânico � Comércio de Manuten-
ção de Equipamentos de Terraplanagem, L.da, Estrada da Meia Via,
Casal do Vaz, apartado 58, Entroncamento, representada por Ma-
nuel Lourenço da Silva, casado, Foros da Lameira, lote 1, Entronca-
mento; MENDES � Transportes e Construções, L.da, Avenida de
António Farinha Pereira, Alferrarede, representada por Amândio
Mendes da Silva, casado, Rua da Indústria, Alferrarede; CABENA �
Cabinas de Benavente, L.da, Estrada Nacional n.º 118, km 39,8, apar-
tado 50, Benavente, representada por António José Coimeiro, ca-
sado, Estrada do Miradouro, Urbanização da Quinta de S. José, Bena-
vente; Silvério & Melro - Construção Civil e Obras Públicas, S. A.,
Rua do Infante de Sagres, 29-C, 4.º, Entroncamento, representada
por António José da Cruz dos Reis, casado, Rua de Goa, 4.º, B, En-
troncamento; Auto Mecânica Tomarense, L.da, Avenida de D. Nuno
Álvares Pereira, 15, apartado 30, Tomar, representada por Fernando
Lopes de Jesus, casado, Alameda de 1 de Março, 33, 3.º, esquerdo,
Tomar; Sociedade Lusitana de Destilação, S. A., apartado 1, Riachos,
representada por Fernando Jorge Henriques Bonina Zuzarte Reis,
solteiro, maior, Urbanização Quinta da Silvã, lote 156, 3.º, esquerdo,
Torres Novas; RISA � Organização de Empresas, L.da, Rua de Egas
Moniz, Vila Moreira, Alcanena, representada por João Artur da Cos-
ta Rosa, casado, Rua da Esperança, Santarém; MOVICOR � Indús-
tria de Móveis, L.da, Travessa da Cruz, Laranjeiras, Ourém, represen-
tada por Joaquim Augusto Oliveira Faria, casado, Vilar dos Prazeres,
Ourém; Silva & Dias � Indústrias de Alimentação, Importação e
Comércio, S. A., apartado 3, Alferrarede, representada por Jorge Manuel
Martins Dias Maviano, casado, Rua de José Dias Simão, 1.º, Alferrarede,
Abrantes; J. M. Cordeiro, L.da, Zona Industrial, lote 38-A, Santarém, re-
presentada por José Manuel Cordeiro, casado Praça de Egas Moniz, 9,
1.º, Santarém; SIFRECEL � Sílicas, L.da, Estrada das Marinhas do Sal,
apartado 15, Rio Maior, representada por Manuel Nogueira Pinheiro,
casado, Avenida da Igreja, Alcobertas, Rio Maior; METALGRUPO �
Sociedade de Construções e Montagens Metalomecânicas, L.da, sítio das
Pratas, Cartaxo, representada por Matias de Cabo Jarejo, viúvo, Estrada
Nacional n.º 365-2, km 10, Cartaxo.

Conselho fiscal: Companhia de Celulose do Caima, S. A., Rua de
Joaquim António de Aguiar, 41, 2.º e 3.º, Lisboa, representada por
José Manuel Marques Pedrosa, casado, Rua do Dr. Alfredo Costa, 7,
6.º, direito, Miraflores, Algés; Mitsubishi Trucks Europe � Sociedade
Europeia de Automóveis, S. A., apartado 7, Tramagal, representada
por António Jorge Lima da Silva Rosa, casado, Casal da Eira, Torres
Novas; Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres
Novas, S. A., Rua da Fábrica, Torres Novas, representada por Carlos
Alberto Mota Botelho, divorciado, Rua de Sousa Lopes, lote PQ, 166,
Lisboa; ELIS � Sociedade Portuguesa de Aluguer e Serviços
Têxteis, L.da, Estrada Nacional n.º 10, Porto Alto, Samora Correia,
representada por José António Póvoas Mendes Leal, casado, Rua de
Fernando Namora, lote 42, 2.º, esquerdo, Lisboa; ABRANTINA �
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., Rua de Virgílio
Correia, 49-A, Lisboa, representada por Maria Clara Dinis Lopes,
casada, Rua da Cidade de S. Paulo, 5, 10.º, esquerdo, Sacavém.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410168

TORRESFUNDIÁRIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1454; identificação de pessoa colectiva n.º 503978922; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/001120.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia auten-
ticada da acta da assembleia geral, reunida em 24 de Fevereiro de 2000,
da qual consta a designação nas funções de gerente até terminar o
quadriénio 1997/2000, de Gilles Rousseau, casado, residente no Baleal
Sol Village, Rua de Fernando Pessoa, 27, Peniche, e António Torcato
da Silva Fernandes, casado, residente na Corredoura, São Torcato,
Guimarães, da sociedade em epígrafe.

5 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14462010
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SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VALE DE CAMARINHAS, S. A.

Sede: Palma, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 376/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502878525;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 3 e 4/010308.

Certifico que Francisco José Meireles Posser de Andrade e José Joa-
quim Pereira da Silva Carolino, cessaram funções de vogais do conse-
lho de administração, em 31 de Outubro de 2000, tendo sido nomea-
dos para os mesmos cargos na mesma data Martim d�Orey Posser de
Andrade Carbone, solteiro, maior, e António Maria d�Orey Posser de
Andrade, casado, ambos residentes em Palma, Alcácer do Sal.

13 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 10386998

MONTIJO

DISTRIMAX � COMERCIALIZAÇÃO PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Montijo, Rua de José de Sousa Rama, 17,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2651/
010207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato de sociedade, e da qual são sócios:

1.º Cristóvão Pereira Cardoso, casado sob o regime de comunhão
de adquiridos, com Isabel de Fátima Nunes Jordão Cardoso, resi-
dente na Rua do Marquês de Pombal, lote 32, 1.º, frente, Tires,
Cascais;

2.º Orlando Manuel da Cruz Vasco, casado, sob o regime de comu-
nhão de adquiridos com Isabel Maria Fonseca Espírito Santo Vasco,
residente na Rua de Diogo Arruda, lote 728, Quinta do Conde I,
Sesimbra;

3.º Vasco Aniceto Costa, casado, sob o regime de comunhão de
adquiridos, com Cristina Margarida Calafate Videira Maurício Costa,
residente na Rua de Manuel Damaia, lote 812-B, Quinta do Conde I,
Sesimbra.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DISTRIMAX � Comercialização
Peças Auto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José de Sousa Rama, 17,
cidade, freguesia e concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de produtos
auto, nomeadamente peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas: duas, iguais, do valor nomi-
nal de 1995,19 euros, pertencente uma a cada um dos sócios Cristó-
vão Pereira Cardoso e Orlando Manuel da Cruz Vasco, e outra, do
valor nominal de 1009,62 euros, pertencente ao sócio Vasco Ani-
ceto Costa.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual ao capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinaturas
de três gerentes.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel:) 14400774

SESIMBRA

LINAHABITT � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 1704; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
010305.

Certifico que, entre Lina Celeste Grosso Lavado, divorciada, e
Vera Sousa Lavado de Pinho Sousa, casada com Amândio José
Trindade de Sousa, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LINAHABITT � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Manuel I, lote 2183,
rés-do-chão, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas: uma, do valor
nominal de 852 048$, pertencente à sócia Lina Celeste Grosso La-
vado, e uma, do valor nominal de 150 362$, pertencente à sócia Vera
Susana Lavado Pinho de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Lina Celeste
Grosso Lavado, que, desde já, fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, nos termos permitidos por lei, mesmo com objecto diferente do
seu e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 12241652

TORRES PEREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1705;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010305.

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

No dia 2 de Março de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária de referido Cartório, compareceu como
outorgante António Fernando Torres Pereira, casado sob o regime de
comunhão de adquiridos com Hermínia Sousa Aranda Pereira, natural
da freguesia de Vilar de Maçada, concelho de Alijó, e residente na Rua
de Sousa Martins, lote 461, Quinta do Conde I, Sesimbra.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete de
identidade n.º 8531779, de 14 de Maio de 1996, emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, da qual é o único sócio e que se regerá pelas cláusulas e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Torres Pereira � Construção Civil,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sousa Martins, lote 461,
Quinta do Conde I, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

3 � A sociedade poderá deslocar livremente a sua sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e, bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota, igual, de valor nominal pertencente
ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, ficando, desde já, nomeado gerente, com ou sem remune-
ração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ain-
da que com objecto diferente do seu e associar-se, pela forma que
entenda por conveniente, a quaisquer entidades singulares ou colecti-
vas, colaborar com elas através da sua direcção ou fiscalização e nelas
tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 12241660

TRANSPORTES FRANCISCO FATIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 1701; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010221.

Certifico que, entre Francisco Armando do Pilar Fatia e mulher,
Maria Leonor Brito Lança Fatia, casados na comunhão de adquiridos,
e Gualter Gonçalo Lança Fatia, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Francisco Fatia &
Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Camélias, 173-A, lugar
e freguesia de Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário nacional
e internacional de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma, do valor
nominal de 25 500 euros, pertencente ao sócio Francisco Armando
Pilar Fatia, uma, do valor nominal de 12 500 euros, pertencente à
sócia Maria Leonor Brito Lança Fatia, e uma, do valor nominal de
12 000 euros, pertencente ao sócio Gualter Gonçalo Lança Fatia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será eleita
em assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Fran-
cisco Armando Pilar Fatia.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura do
gerente.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 12246662
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VIDAL MARQUES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 501147454; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 2/010216.

Certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto, tendo sido
aditado um novo artigo, o 11.º, o qual tem a seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

A sociedade pode participar no capital social de sociedades que
tenham o mesmo objecto ou objecto diferente.

O texto completo da redacção actualizada do pacto, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

2 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 12246689

SILVINA ROSA MARQUES PALMEIRIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 29;
identificação de pessoa colectiva n.º 500940860; data da apresen-
tação: 010117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas referentes ao ano
em exercício de 1998.

Os documentos que serviram de base ao registo encontram-se de-
positados na pasta respectiva.

12 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Rodrigues Rosado do Carmo. 13833120

PROFIOS � FIOS PARA TRICÔ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1195;
identificação de pessoa colectiva n.º 501600639; data da apresen-
tação: 001220.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas referentes ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

12 de Fevereiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 12013382

MANUEL NETO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503801550; inscrições n.os 1 e
5; números e data das apresentações: 5 e 7/010221.

Certifico que Manuel Joaquim Pólvora Neto, renunciaram à gerên-
cia da sociedade em epígrafe, em 8 de Janeiro de 2001.

Mais certifico que foi reforçado o capital social da mesma, de
600 000$ para 1 100 000$, e alterado parcialmente o pacto social,
tendo em consequência o artigo 4.º e o n.º 2 do artigo 6.º, ficando
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 1 100 000$ e encontra-se representado por duas quotas: uma, do
valor nominal de 600 000$, pertencente ao sócio José Anazário Lopes
Carvalho, e outra, do valor nominal de 500 000$, pertencente à sócia
Maria Manuela Cerqueira Fidalgo António Carvalho.

ARTIGO 6.º

2 � Os sócios ficam desde já nomeados gerentes, dispensados de
caução e com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral.

A redacção actualizada do pacto social, ficou arquivada na pasta
respectiva.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Libertina da
Cruz Vieira Pedrosa. 12247405

CONSTRUVIGO � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1683;
identificação de pessoa colectiva n.º 502887192; data da apresen-
tação: 010131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas referentes ao ano
em exercício de 1999.

Os documentos que serviram de base ao registo encontram-se de-
positados na pasta respectiva.

28 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Rodrigues Rosado do Carmo. 12247332

MARCOPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 390;
identificação de pessoa colectiva n.º 501827641; data da apresen-
tação: 010119.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas referentes ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

12 de Fevereiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 13833111

FITONOVO PORTUGAL � DESERVAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1354;
identificação de pessoa colectiva n.º 504338854; inscrições n.os 1 e
3; números e data das apresentações: 2 e 3/010306.

Certifico que Manuel Augusto Grilo Mendes Bolas, renunciou à
gerência da sociedade em epígrafe, em 24 de Janeiro de 2001.

Mais certifico que Rafael Gonzalez Palomo e João Manuel Capelo
Ramos do Rosário foram nomeados gerentes.

O documento que serviu de base ao registo encontra-se depositado
na pasta respectiva.

8 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 12241687

PANORÂMICA DE SESIMBRA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1566;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/010220.

Certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto da sociedade
em epígrafe, tendo o artigo 8.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

A sociedade considera-se representada e vinculada em quaisquer
negócios jurídicos celebrados por qualquer um dos membros do conse-
lho de administração ou pelo administrador-delegado quanto aos negó-
cios que se contenham dentro dos limites da delegação do conselho.

O texto completo da redacção actualizada do pacto, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

7 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 12241644
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VIANA DO CASTELO
CAMINHA

TRANSPORTES LAUREANO GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula
n.º 674/010307; identificação de pessoa colectiva
n.º 505362546 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 8/010307.

Certifico que Laureano Afonso Gomes constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo pacto constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Laureano Gomes,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Lage, freguesia de
Âncora, concelho de Caminha.

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 transporte rodoviário
nacional e internacional de mercadorias.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 49 880 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, 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

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01757946

MONÇÃO

PEREIRA, BACELAR & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 210/
861210; identificação de pessoa colectiva n.º 501743758; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 6/010103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 4 de Outubro de 2000.

Conferida e está conforme.

3 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nascimento
Caldas Mendes Jorge. 13373900

ALBERTO PALHARES DA CUNHA, ESPOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 195/
830720; identificação de pessoa colectiva n.º 501395989; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/010110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o pacto social quanto aos artigos 1.º (corpo) e 2.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade com a firma Alberto Palhares da Cunha, Esposa &
Filhos, L.da, tem a sua sede no lugar de Perafita, freguesia de Cortes,
deste concelho de Monção.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a extracção e britagem de godo para
a construção civil e obras públicas, nomeadamente estradas e barra-
gens, construção civil e obras públicas, construção e venda de moradias
e armazéns e compra e venda de propriedades.

Mais certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto com-
pleto do contrato actualizado.

Conferido e está conforme.

10 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13373919

INFO 23 � SOCIEDADE DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 489/
990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504527673; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/010103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente. Gerente: José Manuel Esteves Rodrigues.

Conferida e está conforme.

3 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nascimento
Caldas Mendes Jorge. 13373862

ARAÚJO, HUGO & DIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 555/
010108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010108.

Certifico que, entre José António Rodrigues Araújo, Diana Rego
Araújo e Vítor Hugo Rego Araújo, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Araújo, Hugo & Diana, L.da, tem
a sua sede no lugar de Pinheiral, freguesia de Moreira, concelho de
Monção.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de electrodo-
mésticos, aparelhos de rádio e TV.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de três
quotas: uma, no valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio
José António Rodrigues Araújo, e duas, iguais, no valor nominal de
750 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos referidos sócios Diana
Rego Araújo e Vítor Hugo Rego Araújo.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios José António Rodrigues Araújo e Vítor
Hugo Rego Araújo prestações suplementares de capital até ao limite
máximo e 150 000 euros, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.
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2 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio José António Rodri-
gues Araújo.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente, em
todos os actos e contratos.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas, ou de parte de quotas, a não sócios de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os só-
cios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

Conferida e está conforme.

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nascimento
Caldas Mendes Jorge. 13373927

VALENÇA

OPENGRAPHIS � DESIGN E COMUNICAÇÃO GRÁFICA, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Edifício Miguel Dantas, loja 2,
freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 777;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 010309.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Luís Filipe Ferreira de Abranches Jordão, que também usa Luís Filipe
Ferreira D�Abranches Jordão, solteiro, maior, Cândido Alonso Peréz,
casado com Maria Teresa Conde Abreu, na separação de bens, e
António Manuel Degues de Brito, casado com Paula Judite Labrujó
Assunção Moreira Brito, na comunhão geral, cujo pacto social é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OPENGRAPHIS � Design e
Comunicação Gráfica, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Miguel
Dantas, Edifício Miguel Dantas, loja 2, freguesia e concelho de
Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer local, dentro do mesmo concelho ou para o
concelho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o design e comunicação gráfica
e produções gráficas.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada independente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma, do valor nominal de
2325 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Ferreira de Abranches
Jordão, outra, do valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio
Cândido Alonso Perez, e outra, do valor nominal de 125 euros, per-
tencente ao sócio António Manuel Degues Brito.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até montante global igual ao triplo do capital social
existente à data da deliberação.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, fica afecta aos gerentes que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, no-
meado gerente o sócio Cândido Alonso Perez, com dispensa de
caução e remunerado ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

1 � Carece de consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes em primeiro lugar e a sociedade em
segundo terão direito de preferência na cessão de quotas a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota ou parte da quota, nos se-
guintes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Março de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13386522

VILA REAL
MONTALEGRE

TRANSPORTES VENTURA PIRES FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 241/
010308; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010308.

Certifico que entre Ventura Pires Fernandes e mulher, Maria de
Fátima Afonso, casados na comunhão geral, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Ventura Pires
Fernandes, L.da, e tem a sua sede no lugar do Telhado, caixa 38, fre-
guesia de Viade de Baixo, concelho de Montalegre.

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 nos transportes rodoviários
de mercadorias por conta de outrem.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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 Ventura Pires Fernandes 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.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis, incluindo
automóveis.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na 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;
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c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
01802771

SALASLAR � COMÉRCIO A RETALHO DE MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula
n.º 238/010223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010223.

Certifico que, entre Paulo Jorge Dias Barroso e mulher, Regina Isabel
Martins Quintal, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SALASLAR � Comércio a Retalho de
Modas, L.da, com sede no Largo do Outeiro, freguesia de Tourém,
concelho de Montalegre.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de modas, têxteis
lar, artesanato e produtos conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, está dividido em duas quotas: uma, do valor nominal de 4750 eu-
ros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Dias Barroso, e uma, do valor
nominal de 250 euros, pertencente à sócia Regina Isabel Martins
Quintal.

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 do gerente Paulo
Jorge Dias Barroso.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital social.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
01802747

CARLOS DIAS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula
n.º 240/010223; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/010223.

Certifico que, entre Armando Azevedo Pereira e mulher, Maria
Emília Dias Veloso Pereira, casados na comunhão de adquiridos, Car-

los Alexandre Dias Pereira e Maria da Glória Dias Pereira, solteiros,
maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Dias Pereira, L.da, com sede na
Rua do Toleiro, 4, freguesia de Pitões das Júnias, concelho de
Montalegre.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em empreendimentos turísticos e hoteleiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em quatro quotas: duas, iguais, do valor
nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Car-
los Alexandre Dias Pereira e Maria da Glória Dias Pereira, e duas,
iguais, do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Armando Azevedo Pereira e Maria Emília Dias Veloso
Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos 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.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
01802763

REGISBEL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 237/
010223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010223.

Certifico que, entre Paulo Jorge Dias Barroso e mulher, Regina Isabel
Martins Quintal, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma REGISBEL � Empreendimentos
Turísticos e Hoteleiros, L.da, com sede no Largo do Outeiro, fregue-
sia de Tourém, concelho de Montalegre.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em empreendimentos turísticos e hoteleiros.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, está dividido em duas quotas: uma, do valor nominal de 4750 eu-
ros, pertencente à sócia Regina Isabel Martins Quintal, e uma, do
valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Dias
Barroso.

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 da gerente Regina
Isabel Martins Quintal.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
01802739

ARMANDO AZEVEDO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula
n.º 239/010223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010223.

Certifico que, entre Armando Azevedo Pereira e mulher, Maria
Emília Dias Veloso Pereira, casados na comunhão de adquiridos, e
Rui Manuel Dias Pereira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armando Azevedo Pereira, L.da, com
sede na Rua do Toleiro, 4, freguesia de Pitões das Júnias, concelho de
Montalegre.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de fumeiro, artesanato e pro-
dutos conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, está dividido em três quotas: duas, iguais, do valor nominal
de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Armando
Azevedo Pereira e Maria Emília Dias Veloso Pereira, e uma, do
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Dias
Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos 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.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
01802755

PESO DA RÉGUA

TRANSPORTES GODINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 581; identificação de pessoa colectiva n.º 503741547; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/010308.

Certifico que, por escritura de 2 de Março de 2001, de fls. 52, do
livro n.º 48-D, do Cartório Notarial de Santa Marta de Penaguião,
foi alterado o artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 50 000 euros, dividido em duas
quotas: uma, do valor nominal de 43 500 euros, pertencente à sócia
Anabela Guedes Amieiro Almeida, e outra, do valor nominal de
6500 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Amieiro Guedes.

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

Foi conferida e está conforme.

9 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Cecília Perei-
ra de Lima Carvalhosa Rocha. 09010041

VISEU
MOIMENTA DE BEIRA

PERFILMATE � INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrí-
cula n.º 357; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010308.

Certifico que, entre Carlos Manuel de Sousa Mateus, casado com
Maria Emília Jesus Guedes Teixeira Mateus, na comunhão de ad-
quiridos, residente em Leomil, Moimenta da Beira; Luís Fernando
Lopes dos Santos, casado com Ana Maria de Sousa Mateus Santos,
na comunhão e adquiridos, residente na Avenida de 25 de Abril,
29-C, 5.º, direito, F, Moimenta da Beira, e Paulo Júlio Marques da
Costa, casado com Cristina Maria de Sousa Mateus e Costa, na
comunhão de adquiridos, residente em Leomil, Moimenta da Beira,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PERFILMATE � Indústria de
Caixilharia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, loca-
lidade, freguesia e concelho de Moimenta da Beira, e durará por tem-
po indeterminado.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de caixilharias em PVC,
comércio e instalação de estores, isolamentos e prestação de serviços
conexos. Indústria de caixilharias em alumínios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 60 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e já depositado na conta social, e corresponde
à soma de três quotas, iguais, cada uma no valor nominal de 20 000 eu-
ros, pertencente a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 120 000 euros, ficando todos os
sócios obrigados à sua prestação.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre os sócios, dependendo a
favor de estranhos do consentimento da sociedade, que terá direito
de preferência em primeiro lugar e em seguindo qualquer um dos res-
tantes sócios.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2001. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
07133502

SOCIMATEUS � INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrí-
cula n.º 356; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010308.

Certifico que, entre Manuel Vieira Mateus, casado com Idalina da
Silva Sousa, na comunhão geral; Carlos Manuel de Sousa Mateus, casado
com Maria Emília Jesus Guedes Teixeira Mateus, na comunhão de
adquiridos, ambos residentes em Leomil, Moimenta da Beira; Ana
Maria de Sousa Mateus Santos, casada com Luís Fernando Lopes dos
Santos, na comunhão de adquiridos, residente na Avenida de 25 de
Abril, 29-C, 5.º, direito, F, Moimenta da Beira, e Cristina Maria de
Sousa Mateus e Costa, casada com Paulo Júlio Marques da Costa, na
comunhão de adquiridos, residente em Leomil, Moimenta da Beira,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOCIMATEUS � Indústria de
Caixilharia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na localidade e freguesia de
Leomil, concelho de Moimenta da Beira, e durará por tempo inde-
terminado.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de transformação de
alumínios. Indústria de caixilharias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e já depositado na conta social, e corresponde
à soma de quatro quotas, iguais, cada uma no valor nominal de
12 500 euros, pertencente a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros, ficando todos os
sócios obrigados à sua prestação.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre os sócios, dependendo a favor
de estranhos do consentimento da sociedade, que terá direito de preferên-
cia em primeiro lugar e em seguindo qualquer um dos restantes sócios.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2001. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
07133510

TONDELA

SOINVE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E ADMINISTRAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 157/
760907; identificação de pessoa colectiva n.º 500418470.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, pelas apresentações 13 e
14/010309, foi registada a cessação de funções do gerente Ricardo
Lacerda Correia de Barros, por renúncia, em 19 de Dezembro de 2000.

Inscrição n.º 13, pela apresentação 17/010309:
Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto

ao artigo 4.º do pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 8 600 000$, e cor-
responde à soma de três quotas: duas, de 1 118 000$, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Almiro Giestas Cancela e José Carlos Castro
Pinho, e outra, do valor de 6 364 000$, da sócia TECNAVIC �
Tecnologias Avícolas, L.da

Inscrição n.º 14, pela apresentação 18/010309
Nomeação de gerentes: Almiro Giestas Cancela, casado com Jacinta

Lúcia Afonso Rodrigues, comunhão de adquiridos, Edifício Vila, bloco
C, 3.º, centro, Laginhas, Branca, Albergaria-a-Velha, e José Carlos Castro
Pinho, divorciado, Rua do Conde Rio Maior, Vivenda Castro Pinho,
Paço de Arcos, Oeiras, em 20 de Dezembro de 2000.

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06807070
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P2D � DROGARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 730/
990118; identificação de pessoa colectiva n.º 504346849; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/010312.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Dissolução de sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06807089

LAVOURA MECÂNICA DA ADIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 361/
890509; identificação de pessoa colectiva n.º 502165529; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/010309.

Certifico que foi alterado, parcialmente, o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 10 024 100$, sendo o aumen-
to de 9 024 100$, subscrito em dinheiro por todos os sócios, tendo
sido alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do pacto social, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Lavoura Mecânica da
Adiça, L.da, e tem a sua sede em Adiça, freguesia de Mouraz, conce-
lho de Tondela.

2.º

O seu objecto é o aluguer de equipamentos agrícolas e de constru-
ção com condutor, demolição e terraplanagens e agentes de comér-
cio por grosso de combustíveis, minerais, metais e produtos químicos
para a indústria, incorporando compra e venda de argilas.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado em cinco
quotas: uma, de 38 000 euros, do sócio Porfírio de Figueiredo Gon-
çalves, duas, de 4000 euros, sendo uma de cada um dos sócios Fran-
cisco Diogo Ferreira Gonçalves e Valdemar Ferreira Gonçalves, e duas,
respectivamente, de 399,4 euros e 3600,96 euros, do sócio João Paulo
Ferreira Gonçalves.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06807054

VISEU

OITO POR TRÊS � PUBLICIDADE E MEIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4264;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010228.

Certifico que, entre José Manuel Marques Gomes e Sérgio Ricardo
Vaz Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oito por Três � Publicidade e
Meios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 2, sem
número de polícia, lugar e freguesia do Campo, concelho de Viseu.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da publicidade e meios e exploração de painéis publicitários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José Manuel Marques Gomes e Sérgio
Ricardo Vaz Pereira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

3 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem
acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constantes
deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos legais
vigentes são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade
negocial.

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 07515146

IMAGE 75, COMÉRCIO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4247;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/010212.

Certifico que, entre Andreia Sofia Nogueira da Silva Torres e Nél-
son Miguel Ferreira Marques, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Image 75, Comércio de Material
Fotográfico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 21 de Agosto, Edifício
Viriato, loja 13, freguesia do Coração de Jesus, concelho e cidade de
Viseu.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e co-
mercialização de material fotográfico e acessórios para fotografia.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas
dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de 3500 euros, per-
tencente à sócia Andreia Sofia Nogueira da Silva Torres, e uma, de
1500 euros, pertencente ao sócio Nélson Miguel Ferreira Marques.

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 assem-
bleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Nélson Miguel
Ferreira Marques.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, basta a intervenção de um gerente.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 50 vezes o capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 13515640

PAIS & PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2084;
identificação de pessoa colectiva n.º 502643587; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 43/010302.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação 43/010302
Facto: aumento de capital e redenominação
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro e subscrito pelos sócios

em partes iguais, passando para 1 002 410$, equivalente a 5000 euros.
Quotas e sócios: duas quotas, iguais, de 2500 euros cada, pertencen-

tes aos sócios João Martins Pais e Maria Cidália Jesus Almeida Pais.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 13515632

GRAMILLÉNIO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4267;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 010301.

Certifico que, entre Catarina Isabel Nunes Alexandre Chaves e
Paulo Ferreira Chaves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRAMILLÉNIO � Comércio de
Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Aguieira Dois Mil,
lote A, rés-do-chão, frente, S. José, Viseu.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem consentimento
de outros órgãos.

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de café,
bebidas e produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas: uma, no va-
lor de 4000 euros, pertencendo à sócia Catarina Isabel Nunes Ale-
xandre Chaves, e outra, de 1000 euros, do sócio Paulo Ferreira Chaves.

4.º

A gerência fica a pertencer à sócia Catarina Isabel Nunes Alexan-
dre Chaves, aqui designada gerente, bastando a sua assinatura para
vincular a sociedade perante terceiros.

5.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em socieda-
des com objecto diferente do seu.

6.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares, até ao montante global de 149 639,37 euros.

7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência ou falência do titular; e
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota.
Salvo no caso previsto na alínea a), a amortização será correspon-

dente ao valor da quota, determinada pelo último balanço aprovado.

Transitório

Fica, desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento
do capital depositado em nome da sociedade, para fazer face a despe-
sas de constituição e registo da mesma e de quaisquer outras que
venham a ser efectuadas com a aquisição de bens necessários à insta-
lação e início da actividade da sociedade.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 13515659

LEILOEIRA DAS BEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1614;
identificação de pessoa colectiva n.º 502038780; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 51/010228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, pela apresentação 51/010228 �
Mudou a sede para a Rua da Torre, Malhô, Mundão, Viseu.

14 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 13515667

COSIMPOR � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1648;
identificação de pessoa colectiva n.º 502110805; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010228.

Certifico que a sociedade em epígrafe deliberou alterar o artigo 1.º,
que fica com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a denominação COSIMPOR � Importação e
Comércio Automóvel, L.da, tem a sua sede no Parque Industrial de
Coimbrões, lote 15, na freguesia de São João de Lourosa, concelho de Viseu.
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O texto completo do contrato, na nova redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07515049

COVISCAIXA � COMÉRCIO DE CAIXAS TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4266;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/010228.

Certifico que, entre José Carlos Silva Marques, José Luís Rodrigues
das Neves e António Manuel Rodrigues das Neves, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma COVISCAIXA � Comércio de Caixas
Térmicas, L.da, com sede na Rua de Rixosa, freguesia de Vila Chã de
Sá, concelho de Viseu, e durará por tempo indeterminado.

2.º

O seu objecto social consiste na importação, exportação, comér-
cio de caixas térmicas para estores e outros materiais para constru-
ção civil.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 15 000 euros e corresponde à soma de três quotas, iguais, no valor
de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Carlos

Silva Marques, José Luís Rodrigues das Neves e António Manuel
Rodrigues das Neves.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos só-
cios José Carlos Silva Marques e José Luís Rodrigues das Neves que,
desde já, são nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é obrigatória a assinatura conjunta dos dois gerentes.

5.º

Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos de favor ou
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abona-
ções, ficando o sócio que infringir este preceito responsável pelos
prejuízos que lhe possa causar com tal uso.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência.

7.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre; porém,
em relação a estranhos depende do consentimento da sociedade, que
terá direito de preferência, o qual em seguida se defere aos sócios não
cedentes.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves Matos. 13515543
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